
KORALPE SZEZONZÁRÓ SÍELÉS 

2017. március 23-26. 

4 nap/3 éj/3 nap síelés 

Síterep: 

Magasság: 1500-2100 

Összes besíelhető pálya: 28 km 

Sípályák hossza:    Liftek száma:  

 

Koralpe sípályái a Dél Karintia/Lavantal sírégió része. A legmodernebb technikával készült új 4 ülős 

buborékos lift szeretettel várja a snowboardosokat és természetesen a síelőket is. Egyedülálló téli élményt 

nyújt fiatalnak, idősnek, a család apraja-nagyjának. Még a zsúfoltabb napokon sem kígyóznak a felvonók 

aljánál sízők tömegei, így valóban az önfeledt sízéssel megy el az idő. 

 

FERIENDORF KORALPE**** és HOTEL***- pályaszállás 

A közvetlenül a sípályák mellett felépített 4 csillagos, 22 faházból álló alpesi üdülőfalu 1600 méteres 

magasságban, Koralpe csodálatos hegyvidéki környezetébe illeszkedve található. A családbarát faházak 

94-186 m²-es területükkel 6-8 személynek kínálnak bőséges helyet. Hangulatos belső kialakításuk és 

igényes berendezésük tökéletes hangulatot teremt az üdüléshez. A faházak közelében a központban pedig 

új építésű hotel vár minket 2 ágyas standard, illetve 2+2 ágyas családi szobákkal, reggelivel.  

 

Elhelyezés: Különálló, 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, fürdőszobával; az emeleten három hálószobával valamint szaunával 

felszerelt fürdőszobával. A standard hotelszobákban franciaágy, a családi szobákban ezen túl kihúzható 

kanapé található, ami két külön ágyra bontható. A hotelben lakóknak a reggeli benne van a díjban. 

Szolgáltatások: központi recepció, étterem, élelmiszerbolt, ingyenes parkolás, sítároló, wellness 

 

Részvételi díjak: 

99 euró/fő (4 nap/3 éj/3 sínap) 

vagy 70 €/fő (3 nap/2 éj/2 sínap) - hotelben 

A részvételi díj tartalmazza: 

- 3 éjszaka szállás 

- vagy 4*-os apartmanokban ellátás nélkül 

-  vagy 3*-os hotelben reggelivel 

- 3 napos síbérlet 

 

A részvételi díj nem tartalmazza:  

- utazás (telekocsi rendszerrel) 

- üdülőhelyi díj 2 €/fő/éj (17 év felett) 

- végtakarítási díj rezsiköltséggel: 100 €/ház 

- kaució 200 €/ház (visszajár) 

- vacsora: 12 €/fő/nap 

- félpanzió apartman szállás esetén: 16 €/fő/nap, csak reggeli egész apartman számára: 5 €/fő/nap 

- Ágyneműhuzatot, ill. törölközőt vinni kell, vagy kint 8, ill. együtt 12 €/fő áron bérelhető 

- üreságy díj: 60 €/fő 

 

Jelentkezés itt: https://goo.gl/forms/JQkNTqYt8RCEl6tt2 

*március 15. utáni jelentkezés esetén: + 10 € 

További képek a szállásról: http://sieles.cartour.hu/program-leiras/feriendorf-koralpe/3736155 

https://goo.gl/forms/JQkNTqYt8RCEl6tt2
http://sieles.cartour.hu/program-leiras/feriendorf-koralpe/3736155

