5 napos síelés Ausztriában
Silvretta-Montafon, Vorarlberg. Freerideparadicsom
Idén is a híres, vadregényes osztrák síterepet választottuk februári sítáborunk helyszínéül. Silvretta Montafon –
Hochjoch, egy igazi gyöngyszem Voralberg egy varázslatos, eldugott völgyében. Itt található a vidék leghosszabb (12
km) egybefüggő lejtője. A síterep hóágyúzott pályáin kezdők és haladók egyaránt megtalálják a tudásszintjüknek
megfelelő pályát. A Montafon-völgy különös tekintettel várja a freeride és snowboard szerelmeseit, a jó hangulatot és
csodaszép természeti környezetet kedvelőket.
A SkiJAM elődjének számító sítáborok első helyszíne. Fekvéséből adódóan (pályák több mint 50%-a 2000 méter
felett van) és a modern hóágyúrendszernek köszönhetően rendkívül hóbiztos.
Bővebb infó a síterepekről: http://sielok.hu/siterep/silvretta/, https://www.silvretta-montafon.at/
Sítérkép: Silvretta: http://goo.gl/WXp3fK
Montafon: http://goo.gl/EoGIjU
Időpont:
Helyszín:
Síterep:
Szállás:

Étkezés:
Utazás:

Program:

február 22-február 26. (5 nap/4éjszaka/4 sínap) (szerda reggeli indulás, vasárnap síelés után haza)
Montafon, Vorarlberg, Ausztria legnyugatibb tartományában (Budapesttől 877 km, szinte végig
autópálya, így kb. 8-9 óra)
Silvretta Montafon: 218 km sípálya, 60 sílift, 700 és 2430 m között
A síbérlet Silvretta-Montafon, Golm, Gargellen, Silvretta-Bielerhöhe és további 8 síterepre érvényes.
Tschagguns, Montafon szívében, 1000 méteren fekvő hegyi hütte nagy nappalival, 3 szobával, saját
ágyneművel vagy hálózsákkal. A szálláson 2 db 4 fős és 1 db 12 fős szoba van, elegendő matrac, ill.
néhány kihúzható ágy áll rendelkezésünkre.
reggeli és vacsora
egyénileg, telekocsi rendszerrel, illetve igény esetén közösen bérelt mikrobuszokkal. Oda szerda
reggel, vissza vasárnap délután síelés utáni indulással és éjszakai hazaérkezéssel. A síterep több
részből áll, így a legközelebbi részére 1, míg a legtávolabbira is csak 15-20 percet utazunk.
4 nap síelés, esti játék, póker, forraltborozás, lavinás gyakorlópálya

Részvételi díj: 100 euró
A díj tartalmazza:
- a szállást 4 éjszakára,
- étkezést,
- idegenvezetést, esti programokat
- szervezést
További költségek:
- Síbérlet Silvretta Montafon 4 napra: 173 euró
- Telekocsis utazás becsült költsége: Budapestről számítva: 10 literes fogyasztással, 350 Ft/l benzinárral,
autópálya matricákkal számolva: 5 fő esetén kb. 14000 Ft/fő, 4 fő esetén kb. 17000 Ft/fő.
Utolsó nap lehetőség van Ausztria idéntől legnagyobb egybefüggő síterepén a 305 km-es SkiArlberg-ben (Sankt
Anton, Lech-Zürs, Warth Schröcken) szintén világhíres terepén síelni 12,5 € többletköltségért (133,5 +52 €).
Síoktatást egyéni igényre megoldható.

Jelentkezni február 1-ig lehet az alábbi linken: https://goo.gl/OMxKMC
Érdeklődni az info@skijam.hu email címen, vagy a 20/8289688-as számon tudsz.

A cserkészhütténk elrendezése
A földszinten balra egy nagy kb. 25 fős társalgó, étkező található. Szemben 4 fős szoba, jobbra konyha, több wc, két
zuhanyzó, mosdók. Az emeleten egyik oldalon a 12 fős szoba, másik oldalon egy 4 fős szoba.

