
Sí-program épületgépészeknek 2015-ben

Szerkesztő: Sőbér Livia - Módosítás: 2015. január 28. szerda, 15:09

A Magyar Épületgépészek Szövetsége idén 21. alkalommal hívja az épületgépészeket
egyhetes sí-programra.

  

Tervezett időpont: 2015. február 28 - március 7.

  

Helyszín: Dachstein West - Annaberg, Ausztria.

  

Ár: 360 Euro (szállás 7 éjszakára/fő) + 202 Euro (felnőtt síbérlet/fő)

    SZÁLLÁS:

  

SPORTHOTEL DASCHSTEIN WEST ANNABERG IM LAMMERTAL
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Dátum: 2015.02.28-03.07. /7 éj 

  

Elhelyezés: két- és háromágyas egylégterű szobákban és 4-5 fős kétlégterű családi szobákban

  

Ár félpanzióval: 360 Euro,-/fő 7/éj 

  Kedvezmények:  

Háromágyas szobában 2 teljes fizető fő mellett a 3. fő részére, családi szobában 3 teljes fizető
fő mellett a 4. és 5. fő részére a következő lista alapján biztosítunk kedvezményt:

  

0 – 2,99 éves korig: 1 gyermek ingyenes, a további gyermekekre vonatkozó kedvezmény 50%
3 – 6,99 éves korig: 50%
7 – 11,99 éves korig: 30%
12 - 17,99 éves korig: 20%
18 éves kortól: 10%

      Az ár a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
        
    -  Szállás választott szobatípusban. Szobáink LED TV-vel, ingyenes WIFI Internettel,
rádióval, telefonnal, zuhanyzós fürdőszobával, hajszárítóval felszereltek, részben balkonnal
rendelkeznek.   
    -  Bőséges büféreggeli   
    -  3 fogásos menüválasztásos vacsora salátabüfével   
    -  Szauna-, gőzfürdő- és infrakabin-használat   
    -  Síbusz használat (a legközelebbi lift 200 méterre található – tehát gyalogosan elérhető)  
    -  Fűtött sítároló használata   
    -  Az annabergi sportcentrum használata (curling, jégpálya – felszerelés nélkül)   

  

Bevezető sífutó tanfolyam (időjárásfüggő program, a helyi turizmusiroda esemény-naptára
alapján)

  

Bővebb információk a szállásról IDE KATTINTVA
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http://sporthotel-dachsteinwest.eu/hu
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SÍBÉRLET ÁRA:

  

Felnőtt sí bérlet 6 napos 202 Euro

    

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK (felár ellenében)

  

Magyar nyelvű síoktató: EUR 150,-/nap 3 x 2 órás tanfolyam naponta. Tanfolyamonként
egyszerre 5 fővel. Igény esetén 2 oktatót is tudunk biztosítani. Gluténmentes étkezés: EUR
10,-/fő/éj felár ellenében

    
    -  Billiárd, darts, csocsó a szálloda játékszobájában  

  INFORRMÁCIÓK A SÍTEREPRŐL:
  Dachstein West - Gosau, Russbach, Annaberg
  

Magasság:          700 - 1600 m
 Szintkülönbség:   900 m
Sípályák hossza: 77 km (Kék: 7 km, Piro: 63 km, Fekete: 7 km)
 Liftek száma:       31

  

Budapest:   543 km
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http://www.sielok.hu/terkepek/utvonal/siterep/dachstein_west/
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  A Dachstein-West sírégió Salzburg tartomány és Felső-Ausztria határán található, ide tartoznakAnnaberg, Zwieselalm, Russbach és Gosau sípályái.  Az egyedi vonzerővel bíró, különleges atmoszférájú Dachstein West, az Alpok téliüdülőszigete, az igazi családbarát télisport-centrum. A gyermekes családok körébenNyugat-Dachstein kedvelt síterületének számít. A család stresszmentes szórakozásáról rövidutak, átlátható síterületek és rengeteg vidám gyermeksítábor és "gólyafészek" gondoskodik. AVarázsszőnyeg, a "Zümiország", a "Mackótábor" és az első próbálkozások a sílécen mosolytcsalnak minden gyermek arcára.  Minden síző talál itt tudásszintjének megfelelő sípályát. Az ingyenes síbuszokkal az összessípálya kényelmesen elérhető. Az itt megváltott, 1,5 naposnál hosszabb síbérletek a régiótovábbi sípályáin is felhasználhatóak, így a régióban összesen 142 km pálya sízhető be:Krippenstein, Feuerkogel, Abtenau, Postalm.  Bővebb információ a síterepről IDE KATTINTVA    A síprogramra jelentkezhet ide kattintva!  Jelentkezési határidő: 2015. január 15.  Bővebb felvilágosítás kérhető: Kirch Ervin, 30/947-0240      
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http://www.annaberg-lungoetz.com/assets/files/dachstein_west_imagefolder_dt_final.pdf
https://docs.google.com/forms/d/13wOLjtnFvkIzG8rVT6Qg_rLBfHURTteUk3N5oRisTpE/viewform

