
 

 

ELŐSÍELÉS - LACHTAL 
2015. december 10-13. 

 
 
Kedves Érdeklődők! Többször voltunk már a közeli Lachtalban, mely mindig nagy sikert aratott,  
így most a kedvező előszezoni árakat kihasználva, úgy döntöttünk ide szervezzük besíző 
túránkat. 
 

Pályaadatok: 
Magasság:   1600 - 2222 m 
Szintkülönbség:  622 m  
Sípályák hossza:  25 km 7 km 16 km 2 km  

Liftek száma:   2 7  
Budapest:   469 km, 4 és fél óra 
 
Stájerország leghóbiztosabb síterepeinek egyike. Magyarországról könnyen megközelíthető, 
ezért az első és utolsó napi sízés is beiktatható a programba. Schönberg-Lachtal parányi, 1600 
méter magasan fekvő falucska a sífelvonók kiindulópontja. A sícentrum fekvése miatt igen 
hóbiztos, lesiklópályáinak többsége piros szintű, de számos lejtőjén freerideolásra is lehetőség 
van. A sípálya gerincét a központi, "Lachtal 6er Bahn" névre keresztelt modern 6 üléses felvonó 
biztosítja, amely alatt széles, jól karbantartott, folyamatosan hóágyúzott sípályák találhatók. A 
technikai hóutánpótlásról 17 hóágyú gondoskodik. 
 
Szállás: 

Monarchia Park **** - pályaszállás! 
A kényelmes és színvonalas apartmanokkal rendelkező, összesen 386 férőhelyes üdülőfalu 
közvetlenül a lachtali sípályák mellett található 1640 m magasan. 
 
Szolgáltatások: recepció, internet-kávézó, wellness (medence, aromakabin, infra szauna, finn 
szauna), étterem 
 
Elhelyezés: 6 fős apartmanokban (42 m2), mely 4-5-6 főre foglalható: nagy nappali, kihúzható 
kanapéval, a hálószobában franciaágy és emeletes ágy, valamint fürdőszoba várja a vendégeket. 
Minden apartmanban TV, teljesen felszerelt konyha, hűtő, mikrosütő, főzőlap, étkezősarok 
biztosítja a kényelmet. 
 
Ellátás: Önellátás, félpanzió igényelhető 
 

Részvételi díj/fő 
Monarchia Park**** 

ÖNELLÁTÁSSAL CSÜT-VAS 4 NAP / 3 ÉJ + 3 NAPOS SÍBÉRLET 

Létszám DIÁK (25 éves korig) FELNŐTT 

4 fő az apartmanban 150 €  175 €  

5 fő az apartmanban 140 €  165 €  

6 fő az apartmanban 130 €  155 €  

 
A részvételi díj tartalmazza: 

- szállást 3 éjszakára apartmanban 



 

 

- 3 napos Lachtal síbérletet 
- síelés utáni programokat 

A részvételi díj nem tartalmazza: 
- utazást 
- az utazási irodának fizetendő 8 eurós regisztrációs díjat 
- 1,5€/fő/éj idegenforgalmi adót (16 év felett) 
- Végtakarítási díjat: 39€/apartman  
- Ágynemű-, és törölköző díjat 6€/fő 
- Wellnesst, önellátás esetén 8€/fő/alkalom 
- Kauciót 100 €/apartman, mely az apartman sértetlen átadásakor visszajár 
- ellátást, félpanzió igényelhető: 22,50€/fő/éj – felnőtteknek, 16,50 €/fő/éj 

(7-14 éves gyermekeknek), 10,50 €/fő/éj (3-6 éves gyermekeknek) 
- biztosítást (csoportos síelésre is érvényes biztosítás kérhető, díja: 8 €/fő/4 nap) 

 

Utazás: telekocsi rendszerrel, vagy megfelelő létszám esetén közös busszal (40 Euro). Telekocsis 
útiköltség egy főre várhatóan kb. 10 000 Ft (10 literes fogyasztással és 350 Ft-os benzinárral 
számolva). Oda csütörtökön du. 3-5 között indulunk, vissza vasárnap éjszaka érkezünk. 

Síoktatás: Egyéni síoktatásra mindenképpen, elegendő jelentkező esetén pedig kedvezményes 
csoportos síoktatásra is lesz lehetőség min. 5 főtől 40€/fő áron (3 napos oktatás napi 2 órában) 

Jelentkezés és díjfizetés november 25-ig: https://goo.gl/WmKdZ8 

A határidő után - amennyiben még van szabad hely +10 €/fő felárral lehet foglalni. 

 

További információ: info@skijam.hu 
 
Programok (nem csak a mi csoportunknak):  
- kedvezményes síoktatás 

- forralt borozásos piknik a pályán 

- hütte buli 

 
Képgaléria: 
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