
KORALPE SZEZONZÁRÓ SÍELÉS 
2020. március 19-22. csüt-vasárnap 

4 nap/3 éj/3 nap síelés 
Síterep magassága: 1500-2100 
Összes besíelhető pálya: 21-28 km 

Sípályák hossza:    Liftek száma:  
Budapesttől csak 400 km.  
 
Dél-Karintiában Koralpe síterepén a legmodernebb technikával készült új 4 ülős buborékos lift szeretettel várja a               
snowboardosokat és síelőket. Még a zsúfoltabb napokon sem kígyóznak a felvonók aljánál sízők tömegei, így valóban az                 
önfeledt sízéssel megy el az idő. Több fél-, vagy egynapos túraútvonal van a környéken, ami a nem síelőknek ideális                   
programlehetőség, de pályazárás után a síelőknek is érdemes elkirándulni a közeli vízeséshez. A közeli nagyvárosban pedig                
egy nagy élményfürdőben töltődhetünk fel rossz idő esetén, vagy akár síelés után.  
 
Elhelyezés: pályaszállás FERIENDORF KORALPE ****APARTMANHÁZAK és ***HOTEL 
A közvetlenül a sípályák mellett felépített 4 csillagos faházakból álló alpesi üdülőfaluban 1600 méteres magasságban.               
Kétszintes faházakban (94 m²) 6-8 fő részére, melyek mindegyike felszerelt konyhával (evőeszköz, tányérok, elektromos              
sütő, hűtőszekrény fagyasztóval, mikro, mosogatógép, kávéfőző), TV-vel, CD-lejátszóval rendelkezik. A földszinten előtérrel,            
lakónappalival (kihúzható kanapé két főre), konyhával, cserépkályhával, zuhanyzós fürdőszobával; az emeleten három            
hálószobával valamint szaunával felszerelt fürdőszobával (káddal).  
Vagy 
a faházaktól 200 méterre szintén a pályák mellett levő 3 csillagos hotelben 2 ágyas standard, illetve 2+2 ágyas családi                   
szobákban. A szobákban franciaágy, a családi szobákban ezen túl kihúzható kanapé található, ami két külön ágyra                
bontható. A hotelben lakóknak a reggeli benne van a díjban, amelyből vegetáriánus, glutén, laktózmentes is kérhető. 
Szolgáltatások: központi recepció, élelmiszerbolt, ingyenes parkolás, sítároló, szauna, közelben két étterem. 

 
Részvételi díj: 

169 euró/fő (4 nap/3 éj/3 sínap) 
A részvételi díj tartalmazza: 

- 3 éjszakát pályaszálláson 
- vagy 4*-os apartmanokban ellátás nélkül 
- vagy 3*-os hotelben reggelivel 

- 3 napos síbérletet 
- szervezést, délutáni és esti programokat 

 
A részvételi díj nem tartalmazza: 

- utazást (telekocsi rendszerrel) 
- üdülőhelyi díjat 2 €/fő/éj (17 év felett) 
- végtakarítási díjat: 80 €/ház 
- kauciót: 200 €/ház, 3 €/síbérlet (mindkettő visszajár) 
- vacsorát: 12 €/fő/nap 
- Ágyneműhuzatot, ill. törölközőt vinni kell, vagy kint 8, 

ill. együtt 12 €/fő áron bérelhető 
 
Kedvezményes díjak: 
2005-2013: 129 €/gyerek 
2014-: 100 €/gyerek, külön ágyat nem foglalva: ingyenes 
3 nap/2 éj/2 sínap esetén a részvételi díj 110 €/fő (csak hotelben) 
Síbérlet nélkül a részvételi díj csak 100 € 
Üreságy díj: 100 €/ágy (egy ágy üresen marad az apartmanban) 
 
Síoktatás kezdőtől haladó szintig: csoportos 45 €/fő (2 óra 3 napon keresztül), vagy magánóra: 30 €/óra/1 fő 
 

Jelentkezés itt: shorturl.at/dfrHL  
A részvételi díj a jelentkezés visszaigazolását követő 3 munkanapon belül fizetendő. 
A korlátozott számú szaunás faházak feltöltése a társaságok befizetése sorrendjében történik.  
Március 5. utáni befizetés esetén: +10 € 
Képek a szállásról: https://skijam.hu/koralpe-szezonzaro-sieles/ 
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/572849463531490/ 
További infók: info@skijam.hu email címen, vagy a 20/2666698-as (cs)számon. 
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