
Az olimpia nyomában - Jahorina 2020 

 
Itt a lehetőség, hogy ismét olimpiai pályán síelhess velünk, hiszen Jahorina az 1984-es olimpia egyik helyszíne volt. Az 
utazás ráadásul gyorsabb, mint bárhol Európában, mivel a síterep Szarajevótól és annak repterétől mindössze fél órára 
található. 10 évvel ezelőtt komoly fejlesztésekbe kezdtek, melynek eredményeként átadtak már három védőplexivel ellátott 
6 személyes ülőliftet, valamint egy 8 fős kabinosat is! A balkán ízek és a helyi vendégszeretet magukért beszélnek, az árak 
pedig jóval alacsonyabbak, mint más európai szintű síterepen.  
 
Időpont: 2020. február 26 - március 1. (5 nap/4 éj/3 sí nap) 

 
Helyszín: Jahorina, Bosznia (Budapestről leggyorsabban elérhető síterep mindössze 2 óra alatt!) 
 
Síterep:  10 lift (1 db kabinos, 3 db 6 fős, 2 db 2 fős ülőlift, 4 db húzólift) 
 
A pályái 1300 és 1889 méter között terülnek el, összesen 45 km hosszan, fekvésének köszönhetően hóbiztosan. 
Éjszaka kivilágított lejtő csalogatja a téli sportolókat villanyfényes csúszásra. A felsőbb szakaszokon, a fahatár felett 
nagyszerű mélyhó-terepek vannak a freeride kedvelőinek. http://sielok.hu/images/siterkepek/jahorina.jpg 
 
Szállás:  ***Hotel Nebojsa 
 
A fejlesztések során felújított, központban fekvő, 3 csillagos szálloda, mely ingyenes wifivel, főként két - és háromágyas, de 
pótágyazható szobákkal is várja vendégeit. Az alagsorban díjmentesen használható szauna és kedvező árú felszerelés 
kölcsönző található, míg a földszinten egy nagy társalgó, valamint egy elkülönített étterem ad helyet a pazar svédasztalos 
reggelinek, vacsorának és nem utolsó sorban közösségi életnek. 
Ezen kívül a közeli szállodában beltéri medence, wellness, kondi- és játékterem vehető igénybe. 
 
Étkezés: Félpanziós, bőséges svédasztalos büfé reggeli és vacsora, hamisítatlan balkán gasztronómiával 
 
Utazás: Repülővel és transzferrel (1 óra repülőút + 40 perc transzfer) 
 
 

Részvételi díj repülős utazással: 340 euró/fő (5 nap/4 éj/3 sí nap)* 
 

*A repülőjegy árak nagymértékű változása esetén az új jelentkezők felé az áremelkedés jogát fenntartjuk.  
 
 
 
A részvételi díj tartalmazza: 
 

- pályaszállás 4 éjszakára 3* hotelben félpanzióval, szaunával, wifivel 
- 3 napos síbérlet 
- utazás repülővel (Bp-Szarajevó-Bp Wizzair járat) kézipoggyásszal (40x30x20 cm) 
- reptéri csoportos transzfer oda-vissza 
- idegenforgalmi adó, ágynemű, törölköző 

 
A részvételi díj nem tartalmazza:  
 

- síbérlet kaució (5 € vagy 10 KM, mely átvételkor fizetendő és visszaadáskor visszatérítendő) 
- csoportos utasbiztosítás (10 €/fő (lehet egyénileg is kötni) 
- sportfelszerelés szállítása a repülőn (helyszíni bérlés esetén nincs rá szükség, illetve kettessével feladva olcsóbb) 
- fedélzeti poggyász (55x40x23 cm) szállítása a repülőn (hotel és félpanzió miatt elegendő lehet a kézipoggyász) 
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Lehetőségek, kedvezmények: 
 

- sífelszerelés bérlése a szálloda kölcsönzőjében és a környéken: kb. 10 € / nap 
- harmadik, negyedik, ötödik személy a több ágyas szobában: - 30 €, egyágyas felár: + 20 €/éj 
- egyéni utazás autóval - 50 € 

 
 
Program:        Szerda reggel 8:40-kor találkozó a Liszt Ferenc Repülőtéren. 10:40-kor indulás,11:45-kor  
                        érkezés Szarajevóba. Transzfer a szállodába, sífelszerelések, síbérletek átvétele. 
            Csütörtök - péntek - szombat: 3 nap aktív síelés. Esténként szauna, wellnes, társasjáték, éjszakai csúszás. 
                        Vasárnap reggeli után, 10:30-kor indulás a reptérre, a 12:25- ös járathoz, amely 13:30-ra ér Budapestre. 
 

 

 
 
Fakultatív program:  - szarajevói városnézés az érkezés napján egyénileg 

                       - ratrak túra (20 perc 20€) 
          - szauna, wellness 

 

 
 

Jelentkezés:  
 

shorturl.at/oJPU0    
  

Előleg befizetéssel február 10-ig, utána + 20 € 
  
Előleg: 200€, mely a jelentkezést követő 3 munkanapon belül fizetendő. 
 
További infók:  info@skijam.hu email címen, vagy a 20/2666698-as (cs) számon. 
 
Fb esemény: https://www.facebook.com/events/1356535187884905/ 
 
A sítábor jog hátterét a Gonza Alpesi Club utazási iroda (Gonza Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., bejegyzés szám:                 
U-000533) biztosítja, amivel minden résztvevő utazási szerződést köt. Útlemondási biztosítás is köthető, de csak az előleg                
befizetése napján. Az árak a szobák teljes telítettsége esetén érvényesek. 
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