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Olaszországi sítábor 2016 

- A 2017-es SkiJAM helyszínén -  
Bardonecchia – Olaszország 

2016. január 17.- január 24. (repülővel utazóknak) 

2016. január 16. – január 25. (busszal utazóknak) 
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Idén úgy döntöttünk, hogy a résztvevőinknek új helyszínt választunk, mely végre olaszországi síterep, 

ráadásul közelebb is van Magyarországhoz. A részvételi díjakat idén is euróban határoztuk meg, de ettől 

függetlenül továbbra is van lehetőség forintban fizetni, 

A jelentkezést az esélyegyenlőség érdekében előre meghirdetett időpontban (október 6. kedd 12:00) 

nyitjuk meg. 

Amióta bevezettük, nagy érdeklődést tapasztaltunk a repülős utazás iránt (1 óra alatt elfogytak a helyek), a 

repülős helyek várhatóan nagyon gyorsan be fognak telni a jelzett árakon. 

Természetesen várólistát vezetünk (buszos, repülős és egyéni jelentkezőknek egyaránt) az előző évek 

gyakorlatához hasonlóan, ahonnan lemondás esetén be lehet kerülni a tábor résztvevői közé. 

Az alábbiakban a táborral kapcsolatos legfontosabb információkat olvashatjátok. Olvassátok! 

1. Részvételi díjak: 

● Alap ár (Buszos utazással): 319 €/fő  

● Repülős utazással: + 110 €/fő 

● Egyéni utazással: - 50  €/fő 

● extra szállás +10 €*, 

● prémium szállás +20 €** 

*5 fős galériás stúdió 

**3 fős, 40 m2-es 2 légteres, tágas apartman, vagy 4 fős 55(!) m2-es 2 légteres apartman 

● törzsrésztvevői, pf-es, vagy cserkész kedvezmény: -10€ 

(aki cserkész, vagy legalább három SkiJAM-es, vagy pálferis elő-, fő-, vagy utószezoni sítáborban, 

vagy pf-es programon részt vett, az 10 euró kedvezménnyel vehet részt az olaszországi sítáborban.) 
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A részvételi díj tartalmazza: 

● 6 napos síbérletet Bardonecchia síterepére 

● 3*-os pályaszállást 3-6 ágyas apartmanokban 

● utazást (autóbusszal vagy repülővel utazóknak) 

● szervezett nappali és esti programokat. 

 

A részvételi díj NEM tartalmazza: 

● ellátást (félpanzió igény esetén 110 €/fő/hét) 

● idegenforgalmi adót (kb. 7 €/fő/hét) 

● ágynemű használati díjat (kb. 7 €/fő/hét) 

● törölköző használatot 

● apartman kauciót, ami kb. 250-500 €/szállás (az apartmanok eredeti állapotban való átadásakor 

visszajár) 

● végtakarítást (amennyiben az apartmant kitakarítjátok, nem számolnak fel díjat) 

● betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást 

 

A következő kedvezményes lehetőségekkel élhettek: 

● kedvezményes sífelszerelés-bérlés Franciaországban (50-85 €/szett) 

● kedvezményes sífelszerelés-bérlés itthon (kb. 13-22e Ft/szett) 

● kedvezményes síoktatás újrakezdő, középhaladó és haladó szinten, snowboard oktatás kezdő és 

középhaladó szinten (40 €/hét) 

● csoportos biztosítás (15 €) 

2. A síterep 

Bardonecchia nyugat-Olaszország egyik csodás síterepén elhelyezkedő kis üdülőfalu. Mára 100 kilométernyi 

kezelt lesiklópálya és 21 sílift várja a téli sportok szerelmeseit. A síközpont fejlettségének és Torinóhoz való 

közelségének köszönhetően a 2006-os torinói olimpia helyszíne volt!  

A pályák egy része erdei környezetben húzódik, hosszú és széles lejtőkkel várják a síelőket. A síközpont 

másik részén már bőven a fahatár felé, egészen 2700 méteres magasságig is feljuthatunk, ahonnan mintegy 

1,5 km-es szintkülönbséget megtéve csúszhatunk vissza a völgybe, a hóbiztos, napsütéses pályákon. 

Bardonecchiában a kezdőktől a haladókig mindenki megtalálhatja számítását. Az egésznapos síelésben 

elfáradt vendégeket pedig igazi olasz hangulat, zene, après-ski lehetőségek és hütték várják. Az olasz bulik 

semmihez sem foghatók, itt minden adott egy tökéletes síeléshez. 

 

Magasság: 1312-2694 méter 

Sípályák hossza: 100 km 

Pályák nehézsége: 54 km kék - 38 km piros - 8 km fekete 

Liftek száma: 21 db, ebből 1 db kabinos, 9 db ülős és 11 db húzólift 

Extrák: snowpark, snowtube, half-pipe, sífutópálya, esti síelés. 

További infók: http://sielok.hu/siterep/bardonecchia/ 

Sítérkép: http://goo.gl/fh6Al7 

http://sielok.hu/siterep/bardonecchia/
http://goo.gl/fh6Al7
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3. A szállás 

Szállásunk Bardonecchia-ban helyezkedik el, mely egy mesés, kis hegyi falu Val di Susa-ban, nem messze 

Torinótól. Szállásunk egy apartmankomplexum, mely egyszerre ötvözi az apartmanok adta szabadságot a 

szállodák kényelmével, hisz itt nem csak önellátásra van lehetőség, hanem igény szerint félpanzióra is 

befizethettek. A szálláshely mellett egy több medencét is kínáló uszoda várja a kikapcsolódni vágyókat. A 

városközpontban több étterem, ajándéktárgyakat, helyi élelmiszereket kínáló főutca, élelmiszerbolt is 

található, így az önellátós megoldást választók be tudnak vásárolni.  

 

Residence Campo Smith ***    319 € 

 

Az apartmankomplexum közvetlenül a sípályák lábánál 

helyezkedik el. Az apartmanház azonkívül, hogy pályaszállás, 

egy számunkra fenntartott nagy bárral, sítárolóval, 

étteremmel, óriás teraszon található pizzázóval rendelkezik. 

Az apartmanok 3, 4, 5, 6 és 8 személyesek. A stúdiókban és 

az apartmanokban ingyenes Wi-Fi, konyhasarok, étkezős 

nappali, valamint fürdőszoba áll rendelkezésre. A legtöbből 

alpesi kilátás nyílik, és mindegyikhez terasz, vagy erkély 

tartozik. 

 

Az apartmanok a francia szállásokhoz képest jóval 

tágasabbak, kényelmesebbek, ezért a magasabb komfortot 

kedvelők sem fognak csalódni. Amennyiben nem az alap 

apartmantípusra esik a választás, felár ellenében más típusú 

apartmanok is kérhetők.  

További információk a szállásról: http://goo.gl/exYXBN 

 

Részletes információ az apartmanokról 

Minden szálláskategóriából 1-1 gyakori típust részletesen is bemutatunk. 

 

3 személyes stúdió (35m2 ) – alapszállás kategória 

 

 étkezős nappali egyszemélyes kanapéággyal 

 dupla kanapéágy 

 fürdőszoba 

http://goo.gl/exYXBN
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5 személyes stúdió (45m2 ) – Extra szállás kategória 

 

 étkezős nappali dupla kanapéággyal 

 három kanapéágy a galérián 

 fürdőszoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 személyes, 2 légterű superior apartman (55m2 ) – Prémium szállás kategória 

 

 étkezős nappali dupla kanapéággyal 

 hálószoba franciaággyal 

 fürdőszoba 

  
 

Az összes apartman elrendezését a sítábor facebook csoportjában találjátok meg. 

 

facebook.com/groups/OlaszSitaborPF


5 

 

4. Az utazás 

Az utazás közösen autóbusszal, közösen repülővel + transzferbusszal vagy egyénileg történik. 

 

a) Autóbusszal 

Idén még nagyobb figyelmet szentelünk a buszok megfelelő csomagterére, illetve a gyors kijutásra, amit 

az olaszországi helyszín is könnyen lehetővé tesz, hogy a síelés ezen kevésbé kellemes részén lehető 

legkevesebb gyötrelemmel túljussunk. Az autóbuszok Budapestről szombaton - az első busz délután, a 

második az esti órákban - indul és vasárnap a délelőtti, illetve a kora délutáni órákban érnek 

Bardonecchia-ba. Vasárnap reggel, illetve délután indulunk haza és vasárnap késő este és hétfő 

hajnalban érkezünk vissza Budapestre. 

 

b) Repülővel – korlátozott létszámban 

Vasárnap délben indulunk a Liszt Ferenc reptérről Olaszországba. A reptérről saját transzferbusszal 

utazunk át Bardonecchia-ba, ahová délután 5 óra körül érkezünk meg. 

A sífelszereléseket és táskákat (kézipoggyászon kívül) szombat este ki kell vinni a Bardonecchiaba 

induló buszokhoz, amiket Olaszországba külön kisbusszal szállítunk ki. 

Hazafelé vasárnap reggel indulunk vissza a reptérre, ahonnan aznap délután megérkezünk Ferihegyre. 

A feladott felszerelést a repülőgép érkezése körüli órákban lehet átvenni.  

A repülős utazás korlátozott létszámban vehető igénybe, többletköltsége 110 € a normál buszos 

utazás árához képest (csomagszállítás, transzferek, repülőjegy) 

Kérjük, hogy a jegyvásárlás miatt, ha repülővel mennétek, minél hamarabb jelentkezettek! 

 

Csak transzfer: Európa más városaiból érkezőknek lehetőséget biztosítunk, Milánóból a repülősök 

transzferbuszával jussanak el a síterepre. Korlátozott számban, jelentkezési sorrendben! 

 

 

c) Egyéni utazás autóval vagy egyéb módon 

● Egyénileg utazóknak ajánlott útvonal: Budapest - Siófok - Letenye - Ljubljana - Trieste - Velence - 

Verona - Milano - Torino - Bardonecchia 

● Távolság Budapesttől: 1176 km, autóval: kb. 11 óra 

● Autópálya-díjak kb. (összesen 120-130 €/szgk): 

● Ausztria: 8,5  €, vagy Szlovénia: 2 x 15 € (mikrobusszal 2x40 €) 

● Olaszország: Ausztria felől: oda-vissza 113,8 €, Szlovénia felől 101,2 € 

 

Idén is van lehetőség csomagok buszra feladására az önköltséget térítve. Egy csomag (=nagy táska, VAGY 

sportfelszerelés) oda-vissza összesen 15 €. (Csak egy irányba szintén ennyi.) December 5-ig e-mailben 

jelezzétek igényeteket! 

5. Kedvezményes sí- és snowboardoktatás 

Az előző 5 év SkiJAMes és PF-es sítáboraiban megismert oktatói csapat végzi idén is az oktatói munkát. A 

kezdő síoktatás ebben az évben kedvezményes 15 €/fő/hét díjért vehető igénybe. (Csak az számít kezdőnek, 

aki még soha nem síelt.) Szintén kedvezményes áron lesz lehetőség újrakezdő, középhaladó, haladó 
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síoktatásra, illetve kezdő és középhaladó snowboardoktatásra, amelynek díja 40 €/fő/hét. (Újrakezdőnek 

számít az, akinek már volt síléc a lábán, akár évekkel korábban is.) Az oktatásra jelentkezetteknek 

garantáljuk a magyar nyelvű kiscsoportos oktatást (max. 7 fő), illetve haladóbb szinteken idéntől 

kétnaponta videó elemzést is. Az oktatást 5 napon keresztül, napi 1,5 órában tartjuk.  

Idén a szabad kapacitások függvényében lehetőség less a helyszínen a csoportokhoz jelentkezni. Ez esetben 

a helyszínen kedvezmény nélküli díjat kell fizetni. (A csoportok minimum 5 fő esetén indulnak.) 

Idei újdonságunk, hogy minden délután tematikus síelésre, programokra van lehetőség a haladó síelőknek, 

így lehetőség lesz egyik nap a carving, másik nap a versenytechnika, majd szűzhavazás, formációsízés 

elsajátítására. Ezek programok a helyszínen naponta vehetők igénybe. Várható díja 15 €/alkalom (napi 1,5 

óra). A csoportok telítettsége, vagy egyéni igény esetén privát órát is vehettek az oktatókkal egyénileg 

egyeztetve. Ennek díja kb. 25  €/óra. 

6. Tervezett programok 

● privát bulik csak a mi résztvevőinknek, Aprés-ski party forralt borozással, zenével 

● bor- és sajtkóstoló est 

● esti síelés, fotózkodás a sípályán külön fotóssal 

● sí- és snowboardverseny 

● úszóverseny és vízi vetélkedők a helyi uszodakomplexumban 

● társasjáték est pókerversennyel, szentmise 

 

Extra program lehetőség 

 A 7. napon is van lehetőség síelni (előre jelentkezve 25 €), vagy más programon részt venni. 

(Minimum 45 fő jelentkezése esetén.) 

7. Biztosítás 

A sítábor résztvevőknek KÖTELEZŐ biztosítással rendelkezniük az utazás teljes időtartamára (8, vagy 

10 nap). Ellenőrizzétek a bankkártyátokhoz járó biztosítást is, mert az is érvényes lehet, de 

figyeljetek oda, hogy a síelésre, vagy snowboardozásra, esetleg pályán kívül síelésre is megfelelő 

legyen! A biztosítás mellé hozzátok magatokkal az Európai Egészségbiztosítási Kártyátokat (EEK), 

akinek pedig még nincs, az utazás előtt váltsa ki: http://goo.gl/kNx3rl  

Ezenkívül lehetőségetek van általunk egy kedvezményes, és speciálisan a téli sportokra kialakított 

biztosítás megkötésére, amelynek várható díja a tábor és az utazás idejére 15 €, vagy megköthetitek 

egyénileg. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EEK) nem elegendő. 

8. A jelentkezés menete 

 A szükséges adatok megadásával, a sítábor facebook csoportjából közvetlenül elérhető egységes 

internetes jelentkezési lap kitöltésével történik: 

https://goo.gl/KOQSbD 

 A jelentkezést követően e-mailben (nem automatikusan) egy napon belül elküldjük a befizetéshez 

szükséges adatokat. A jelentkezés az első részlet befizetése után válik véglegessé. Repülős utazásnál 

legkésőbb a jelentkezés visszaigazolását követő 2. munkanapon, egyéb utazási módoknál 5 napon 

belül be kell érkeznie az előlegnek, különben várólistára tesszük a jelentkezőt. 

http://goo.gl/kNx3rl
facebook.com/groups/OlaszSitaborPF
https://goo.gl/KOQSbD
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 Kedvezményes jelentkezési és befizetési határidő: október 20. Ha ez után jelentkezel vagy fizetsz 

be, a részvételi díj 10 €-val nő. 

 Az egy társaságba tartozókkal ugyanazt a jeligét adjátok meg, így egy apartmanba tudunk titeket 

osztani. 

 Amennyiben elfogynak a helyek, szokás szerint várólistát vezetünk. 

 Aki a kedvezményes kombinált részvételre jelentkezne (olasz + francia tábor egymás után) annak 

mindkét tábor jelentkezési lapját ki kell töltenie, de befizetését természetesen együtt intézheti.  

9. A befizetés menete 

● Jelentkezésed csak akkor érvényes, ha az első részletet határidőn belül befizeted! Ennek összege 100 

€, repülővel utazók esetén 210 €. 

● Síbérlet nélküli részvétel esetén 100 €-val csökken az adott díj. 

● Üres ágy díja a szálláson 120 €/ágy (ez esetben egy ágy üresen marad az apartmanban). 

● A teljes összeg fennmaradó részét december 10-ig kell kiegyenlítened. 

● Az egyéb kiegészítő szolgáltatásokat a 2. részlettel kérjük fizetni (pl. csoportos biztosítás, 

felszerelésbérlés, nem kezdő síoktatás vagy snowboardoktatás, késedelmes fizetés díja stb.). 

● December 5. utáni módosítás (pl. jelige, utazási mód stb.) esetén plusz díjat (10 €) kell fizetni 

módosítási alkalmanként. 

● Fizetési lehetőségek (a részleteket e-mailben elküldjük): 

o készpénzzel: €-ban vagy Ft-ban személyesen a visszaigazoló e-mailben meghirdetett 

helyszíneken és időpontokban. 

o utalással: Ft-ban. A résztvevő(k) nevét a közleményben tüntesd fel! 

● Kezelési költséget és adminisztrációs díjat idén újra nem számolunk fel.  

● Ha valamilyen oknál fogva lemondod az utazást, a befizetett összeget csak akkor tudjuk visszafizetni 

(a repülőjegy díjának kivételével!), ha a megüresedő helyet betölti egy új jelentkező!  

10. Jogi és elvi tudnivalók 

A sítábor utazási irodai hátterét a Gonza Alpesi Club utazási iroda (Gonza Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft., bejegyzés szám: U-000533) biztosítja. Az utazás lebonyolításáért az abban közreműködő cégek 

felelnek, jogi úton történő követelés kizárólag feléjük nyújtható be, azokért a szervezők nem felelnek. 

Az autóbuszos és repülős utazást választók elfogadják, hogy az autóbusz illetve a repülőjárat késéséből, 

a repülőjárat törléséből, a repülőtéri transzferbusz késésből, az autóbusz, ill. a repülőjárat a résztvevő 

saját hibából történő egyéni lekéséséből adódó kockázatokat és következményeket a résztvevők viselik. 

A sítábor szervezők ugyanakkor minden tőlük telhetőt megtesznek a megbízható, engedéllyel 

rendelkező autóbuszos cég kiválasztásánál, illetve az esetlegesen felmerülő problémák orvoslásánál. Az 

egyéni (autós) utazást választók saját maguk felelnek az utazásért. A jelentkezéskor hozzájárulsz, hogy 

személyes adataidat az utazás szervezésével összefüggésben kezeljük, és az utazási szolgáltatást nyújtó 

cégeknek a szükséges mértékben átadjuk. A sítábor esetleges pénzügyi maradékát teljes egészében pf-es 

és cserkész jótékonysági célokra fordítjuk, amiről beszámolunk a tábor után. 

 

Hamarosan találkozunk! 

A szervezők:  Treer Albert, Petrik Szilvia 
 olaszsitaborpf@gmail.com 

olaszsitaborpf@gmail.com

