SKIJAM BUKOVELI SÍELÉS, 2018 SZILVESZTER
Készen állsz egy fergeteges szilveszteri házibulira?
✓ 68 km szépen gondozott sípálya

✓ Fával fűtött szaunák és falusi vendégszeretet

✓ Lovaskocsik a pályára vezető úton

✓ Koccintás pezsgővel a pálya tetején

✓ 300 hóágyúval 100%-ban behavazott pályák

✓ Kedvezményes síoktatás magyar oktatókkal

✓ Termálfürdő a pályarendszer közepén

✓ Villanyfényes esti síelés az év utolsó estéjén

✓ Gyönyörű rönkhütték helyi specialitásokkal

✓ Zártkörű szilveszteri házibuli

Gyere velünk Bukovelbe (UA), ahol 2018. december 28.
(opciósan 27.) és 2019. január 1. között megkarcoljuk a
sípályákat, mulatunk egy nagyot és méltó koronát
teszünk erre a fantasztikus évre!
Szállásaink Kőrösmezőn (20 perc buszozás) és Bukovelben
(pályaszállás) lesznek. Ez Budapesttől kb. 500 km-re
található, az út több mint fele már autópálya. Budapestről
28. péntek (igény szerint 27. csütörtök) hajnalban
indulunk, haza január 1-én az esti órákban érkezünk.
A vendégházas szállásokon többfogásos reggelivel és
vacsorával szolgálnak ki minket, amit helyi alapanyagokból
helyi szakácsok készítenek.
A részvételi díj tartalmazza
- a szállást,
- a három (vagy négy napos) síbérletet,
- a félpanziós étkezést*,
- az utazást és
- az esti programokat.
A sítúrán útlevélre szükség van, vízumra nincs.

Részvételi díjak [Ft]

3 nap síelés

4 nap síelés

Alapszállás

49 900

61 900

Plébánia vendégháza

54 900

67 900

Magánszállás

65 900

82 900

Bukoveli pályaszállás

75 900

93 900

*a pályaszállásokon csak svédasztalos reggelivel

JELENTKEZÉS MENETE:
https://goo.gl/w3W73D űrlap kitöltésével és 30 000 Ft
előleg beﬁzetésével történik, legkésőbb december 15-ig.
Kedvezmények / Többlet díjak
Cserkészek, SkiJAM és Pálferi törzsrésztvevők: - 3 000 Ft
Kedvezményes síoktatás 9 000 Ft/fő (3 nap x 2 óra).
OKT. 29. utáni beﬁzetés: + 3 000 Ft
NOV. 29. utáni beﬁzetés: + 10 000 Ft
Érdeklődés: info@skijam.hu vagy 20/2666698 (cs)

SÍTEREP
-

-

68 km pályarendszer
- 29 km kék pálya
- 28 km piros pálya
- 11 km fekete pálya
859 - 1372 m szint (513 m szintkül.)
15 db Doppelmayr és Leitner ülőlift
Síkölcsönzők, boltok, kávézók, éttermek,
rönkhütték, panoráma bárok
Zip-line, segway túra, kutyaszánozás,
melegvizes beltéri és kültéri fürdő

FELSZERELÉS BÉRLÉS A HELYSZÍNEN
-

CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS
-

UTAZÁS
-

-

Közös busszal Budapestről, a
Budapest – Nyíregyháza – Beregszász –
Huszt - Aknaszlatina – Rahó - Kőrösmező
(Yasinia) útvonalon (506 km).
Indulás dec. 28. péntek hajnalban, várható
hazaérkezés jan. 1. kedd este.
Találkozási pont : Városliget.
Kellő számú érdeklődő esetén már 27.
csütörtök reggel is el tudunk indulni egy
busszal.
A közös busz biztosítja reggel és este a
szállás-síterep közti transzfert.
Egyéni utazás esetén -7 000 Ft

ÉTKEZÉS
-

A kőrösmezői szállásokon bőséges félpanzió,
a Hotel Bukovelben svédasztalos büfé reggeli
biztosított.

Kezdő (C) szett: 4500 Ft/3 nap
Haladó (B) szett: 7500 Ft/3 nap
Proﬁ/Verseny (A) szett: 12 000 Ft/3 nap
Csak bukósisak: 2000 Ft/3 nap
Szett: Síléc, bot, cipő / Snowboard, cipő

-

AEGON SZLALOM ARANY csomag kérhető
Kedvezményes balestet, betegség, poggyász
biztosítás: 3 000 Ft/5 nap
Felelősségbiztosítással,
pályán belüli, vagy pályán kívül túravezetővel,
nem tiltott területen való síelésre érvényes.

BUKÓSISAK
Bukovel síterepén kötelező bukósisak viselése!

KÖZÖS PROGRAMOK
-

dec. 29. szombat este orosz szauna szeánsz
dec. 30. vasárnap este városnéző túra, majd
társasjáték est
dec. 31. szilveszteri esti síelés, forralt borozás
zártkörű szilveszteri házibuli Kőrösmezőn

HASZNOS INFORMÁCIÓK
SÍOKTATÁS
-

Napi 2 óra oktatást tartunk minden szinten.
Kezdő csoport: 10:00-12:00
Középhaladó/Haladó csoportok: 13:00-15:00
Az oktatás díja 9 000 Ft/fő/3 nap
Min. létszám szintenként: 5 fő
Privát óra igény szerint 8 000 Ft / óra

-

Ukrán pénznem: hrivnya
Pénzváltásra útközben lesz lehetőség kedvező
árfolyamon.
Útlevélre szükség van a részvételhez!
Javasolt internetcsomagot tartalmó ukrán
SIM kártya előrendelése 1000 Ft/db áron
Infó: info@skijam.hu 20/2666698
További túrák és programok: skijam.hu

SZÁLLÁSAINK
Kőrösmezői szállások (20 km-re a sípályáktól)
Kőrösmező Kárpátalja csücske, az utolsó magyarlakta
település. A lakosság kevert, falusi vendégszeretet jellemzi.
A község központjában templom, kisbolt, kiskocsma van. A
plébánia a központhoz közel található, a túra során ez lesz
a közösségi élet központja is.
Matracszállás: Az iskola tornaterme (49 900 Ft)
Az alapszállás a bevállalósaknak szabott minimál: A
felújított magyar iskola tornaterme biztonságos éjjeli
menedék, ám az étkezésekhez át kell sétálj a plébánia
vendégházába, és hálózsákban kell töltened az éjszakát.
Hálózsákot, derékaljat, hozz magaddal! Cserkész őrsöknek,
baráti társaságoknak ajánljuk.
A plébánia vendégháza (54 900 Ft)
A plébánián két 7-9 fős emeletes ágyas szoba van, illetve
néhány kisebb, 3-4 ágyas szoba. Az étkezőben a szakács
nénik reggelivel várnak, és este kiadós vacsorával
gondoskodnak rólunk. Ha itt foglalsz szállást, a közösségi
élet központjában találod magad, így csak egy
karnyújtásnyira lesznek az esti programok.

Szállások Bukovelben
Bukovel Ukrajna leggyorsabban fejlődő sírégiója. A sífalu
saját úthálózattal, évről évre bővülő pályarendszerrel, és
gombamód épülő szállás-komplexummal rendelkezik.
Hotel Natasha (75 900 - 85 900 Ft)
A felvonóktól 700 m-re található a legolcsóbb bukoveli
“pályaszállásunk.”
A szállásadó reggelente és
délutánonként kisbuzsos transzfert biztosít a felvonókhoz.
Ehhez a szálláshoz étkezés nem jár, de a hotel éttermében
és a sífaluban számtalan lehetőség van jóllakni. Ha
kedvező áron szeretnél a pályák közelében aludni, de nincs
szükséged további extrákra, ezt neked találtuk ki!
Hotel Bukovel (95 000 - 120 000 Ft)
Pályaszállás svédasztalos büféreggelivel, napi egy órás SPA
belépővel. Az igazi bukoveli hangulat kis, egyedülálló
faházakban a síterep szívében.
A szállás közvetlen közelében található a 4season SPA
infra- ﬁnn és orosz szaunával, két féle gőzfürdővel,
merülőmedencével, jacuzzival és tepidáriummal.
A legolcsóbb (95 és 105 e ft) szobák egy légteresek, 4
ágyasak, egy fürdőszobások. A pálya innen csupán 200 m.

Magánházak vendégszobái (65 900 Ft)
A faluban többen adnak ki házat/szobákat, ezek magasabb
komfortfokozatú szállások. A házinénik-házibácsik kiadós,
ízletes ételválasztékkal kedveskednek, sokszor a reggeli is
meleg étel. Ha nyugodtabb pihenésre, 2 ágyas szobára
vágysz, a magánszállások egyikét javasoljuk.

A legnagyobb kényelmet a 4 fős lakosztály (110 e Ft)
biztosítja 2 hálószobával, nappalival, 2 fürdőszobával.
Foglalható még 2 ágyas privát szoba is (120 e Ft). Ezek a
szobák a fényképen is látható újépítésű faházak egyikében
találhatóak. Már az ajtóban csatolhatsz, innen tényleg a
pályára tudsz becsúszni.

