Ciril betűk a pályán?
Ellenőrzési pontok az autóúton?
Lovaskocsik a síterepre vezető úton?
Óraátállítás egy sítúrára utazva a határon?

5000 férőhelyes új parkolóház?
14 új osztrák négyüléses sílift?
55 km új sípálya egyik évről a másikra?
300 hóágyú?

Ha mindezt összeteszed, elhiheted, hogy életed egyik legnagyobb élménye lesz ez a tábor.
Már ötödik éve megyünk ide, utóbbi három évben már rendre 50-en megyünk és mindig óriási sikere van.

SkiJAM 4 napos utósíelés - idén pályaszállással is!
síbérlet, szállás, utazás, étkezés 49 900 ft-tól!
Bukovel - Ukrajna - Kelet-Közép-Európa legmodernebb és legnagyobb síterepe - már NEM CSAK bevállalósoknak. Egy
olyan egyedülálló lehetőség, ahová egyedül nem igen jutnál el, velünk azonban könnyedén felfedezheted.
Időpont:
2014. március 12-16. (szerda-vasárnap)
Helyszín:
Bukovel és Kőrösmező, Ukrajna (Budapesttől 515 km, amelynek már közel fele autópálya)
Síterep:
55 km(!) 100%-ban hóágyúzott sípálya, 14 db 4 üléses Doppelmayr lift (szállástól 20 km)
Szállás:
a helyi magyar iskola dísztermében matracokon, hozott hálózsákkal, illetve vendégházakban*
Étkezés:
többfogásos reggeli és vacsora helyi magyar szakács által, helyi alapanyagokból
Utazás:
Budapestről szerda hajnalban különbusszal, vagy mikrobuszokkal indulunk, vissza 16-án vasárnap éjjel
érkezünk. Útlevélre szükség lesz, vízumra természetesen NEM. A síterepre minden nap kb. 25 percet utazunk. (Kivéve
pályaszállást választók)
Program: 4 nap síelés, esti kulturális program, este szaunázás "helyi stílusban", szervezett esti síelés, forraltborozás
Részvételi díj: 49900 Ft, egyéni utazással 39900 Ft
A díj tartalmaz mindent!, azaz:
• szállást 4 éjszakára,
• síbérletet 4 napra (ingyenes éjszakai síeléssel – akár minden nap),
• félpanziós étkezést,
• utazást,
• esti programokat
*4,6,8 ágyas szobákban a plébánia 30 fős vendégházában: +5000 Ft/tábor
*2,3 ágyas szobákban magán vendégházaknál: +10 000 Ft/tábor
*pályaszálláson hotelszobákban +22 000 Ft/tábor
A SkiJAM francia táborának résztvevői, aktív cserkészek, ill. pálferis programokra járók* 3000 Ft kedvezményt kapnak.
(3 sínap és 3 éjszaka esetén: 33 900 Ft (csak egyéni utazással))
Síoktatást szervezünk három szinten, ha erre elegendő jelentkező van. Költsége kb. 5000Ft/fő, amelyért napi 2 óra
oktatást kapnátok (kb. 600 Ft/óra). A pályarendszer kezdők számára is tökéletes, az ülőfelvonók kék tanulópályákat is
kiszolgálnak, két éve hat résztvevőnk is itt Bukovelben tanult meg síelni.
Jelentkezési és előlegfizetési határidő: 2014. március 1. Ez utáni előlegfizetés esetén a részvételi díj 3000 Ft-tal nő.

Jelentkezni az alábbi linken lehet: http://goo.gl/1nGZqz
Érdeklődni a 20/8010140 (cs) számon, vagy az info@skijam.hu email címen tudsz.
Három évvel ezelőtti videónk: http://youtu.be/plvk2IpNFkI
Korábbi résztvevőinktől:
"Tavaly Zakopaneban, Obertauernben és Bukovelben síeltem.
Nos, a legjobb pályák és liftek Bukovelben voltak." Török Márton, 19
„Ez egy igazi kuriózum” „A pályák vonalvezetése jobb, mint Franciaországban” Horváth Péter, 30

