
           A pályán tél? A völgyben tavasz? 

Szezonzáró CAMP a Pitztal gleccseren. 

2017.04.18-23 6 nap/5 éj/4 nap sí 

Ha szezonzárás, akkor mindenkinek ragyogó napsütés,kellemes hőmérséklet és  

jól kezelt pályák jutnak az eszébe. Ezért idén Pitztalon fejezzük be a 2016-2017-

es telet. Tökéletes pályák kezdő és haladó felnőtteknek és gyerekeknek. 

Napközben gyönyörű, ámde nem hideg, körülmények között síelünk, majd a 

völgybe leérve akár rövid nadrágban iszogathatunk a teraszon. 

 

Helyszín: Pitztal gleccser  (http://www.pitztaler-gletscher.at/en ) 

Időpont: 2017.04.18-23. 

Szállás ajánlatunk: Hotel Sonnblick***S  

- 1616m tengerszint feletti magasságban, 2km-re a gleccser vasút alsó állomásától. 

- 2-,3-,4-ágyas ( 23 és 34 négyzetméteres ). 

- Félpanziós ellátás. Büféreggeli „természetes” étel sarokkal. ( több típusú kenyér a 

helyi pékségből, felvágottak és sajt specialitások, tojás, lekvárok, méz, vaj, margarin, 

müzlik, gyümölcsök, gyümölcslevek, teák és kávé ). 4 fogásos menüválasztásos 

vacsora. ( saláta és előételek a büféből ).  A desszert egy kulináris utazással ér fel. 

- Free WiFi 

- Szauna világ (Finn szauna 90 fok, Aroma gőz 45 fok 95%-os páratartalommal, Forró 

jacuzzi 30 fok, relaxációs szoba, élmény zuhany, szolárium, infra kabin.  

Programcsomag: -  Gyermek- és felnőtt oktatás. Napi 2x2 órában.               

 -  Délutáni programok a vacsoráig és közös esti mese! (hogy a szülőknek is igazi pihenéssé 

váljon ez a sítúra!) 

http://www.pitztaler-gletscher.at/en


 

 

Árak: 

 

- Szállásajánlat: Felnőtt 385€, Gyermek 0-3,9 évesig ingyenes, Gyermek  4-9,9 évesig 

210€, Gyermek 10-15,9 évesig 275€. (tartalmazza a szállást félpanziós ellátással és 

üdülőhelyi díjat ) A gyermek árak a velük egy szobában lévő két felnőtt után vehetőek 

igénybe! 

- Programcsomag: 39.000 Ft 

- Jelentkezési díj: 2.000 Ft 

- Síbérlet 4 napra: Felnőtt 165€+2€ kaució, Gyermek 10 éves kortól 99€+2€, Gyermek 

9,9 évesig szülővel ingyenes. ( igazolvány szükséges hozzá a gyermektől és szülőtől ) 

 

Jelentkezés: A mailto:g2ssiiskola@gmail.com címen majd 2017.02.28-ig a jelentkezési díj és 

a programköltség befizetésével a G2S Síiskolában. A további költségek a helyszínen 

fizetendőek. Info: +36706989696, +36309913313 

mailto:g2ssiiskola@gmail.com

