
2019-es 4 éjszakás Családos és Diáksíelés Ausztriában 

teljes ellátással és pályaszállással 
/Kísérőtanár: Latinovics Ádám, Tábori lelkész: Bálint atya/ 

 
Sípálya: Lackenhof (Ausztria) 

Skigebiet Lackenhof in Ötscher 

 

Hotel: Sporthotel Lackenhof (pályaszállás) 

 

Indulás: 2019. február 6. (szerda délután) 

Visszaérkezés: február 10. (vasárnap este) 
4 síelős nap csütörtöktől-vasárnapig 

 

 

Korosztályok családoknak: 
Bérletárak (4 

napra): 

Szállásárak (4 

éj/félpanzióval): 

Szállásárak (4 

éj/teljespanzióval): 

2015-2018 között születetteknek ingyenes 10 € 10 € 

2004-2009 között születetteknek 78 € 100 € 120 € 

2009-2014 között születetteknek 
15 € 
(hóemberkártya) 

100 € 120 € 

Felnőttek családdal 132 € 200 € 220 € 

    

Iskolai/csoportos árak:  
4 napos bérlet + szállás 

félpanzióval): 

4 napos bérlet + szállás 

teljes panzióval): 

6 - 14,99 éves korig:   215 € 235 € 

15 – 18,99 éves korig:   240 € 265 € 

19 – egyetemi diákkal  285 € 305 € 

 

Elhelyezés: a Sporthotel Lackenhof (sífelvonóktól 200 m-re) szálloda 3-4-5. emeletén található fürdőszobás, TV-vel 

felszerelt (főként 3-4 ágyas) szobáiban 

Szolgáltatások: szauna, gőzfürdő (térítésmentesen 16-20 óra között üzemel minden nap, 18 

éven aluliak a szaunát és a gőzfürdőt csak tanári felügyelet mellett használhatják), étterem, bár, biliárd, csocsó, internet, 

asztalitenisz, gyermek játszószoba, társalgók, TV-szoba magyar nyelvű csatornákkal 

Oda és visszaút: idén preferálnánk, ha közös nagy busszal mehetnénk máskülönben a családok saját autóikkal és a 

diákok bérelt kisbuszokkal az előző évekhez hasonlóan. 

Sífelszerelés-bérlés igényeteket kérlek jelezzétek a jelentkezési lapon. Együtt olcsóbb! 

Biztosítást csoportosan szoktuk megkötni, de egyénileg is megoldható, ha valaki úgy akarja, csak legyen, habár a 

tapasztalat szerint ez is együtt olcsóbb! 

Síoktatásra igény esetén lesz lehetőség. 
 

Várható összköltség tehát az alábbiak szerint alakul: 

- Szállás és síbérlet ára fent 

- utazási költség oda-vissza kb. ~10.000 Ft/fő 

- síelős-biztosítás kb. ~3000 Ft/fő csoportos OPTIMUM csomagban 

- sífelszerelés bérlés, ha nincs sajátod kb. ~8 vagy 10.000 Ft/fő 
 

Előjelentkezés: 2018. október 10. (jövő hét szerdáig) név és születési idő leadásával + aláírással 

Jelentkezés határidő: 2018. október 26. 100€/fő előleg befizetésével az iskola pénztárában 

Jelentkezési lap tartalma: résztvevők személyi igazolvány szerinti neve+ születési idő, e-mail cím, telelonszám, a 

választott utazási forma, síbérlés, biztosítás, síoktatás igénye is! 

Fizetés: a fennmaradó összeget kérjük fizessétek be január 4-ig szintén az iskola pénztárában 
 

További programok: misék, reggeli-esti imák, esti közös programok, vetélkedők, szauna, gőzfürdő... 
Érdeklődni telefonon a 06 30 95 36 974-es számon vagy a barthapeter3@gmail.com e-mailen lehet Bartha Péternél. 

 

Jó utat kívánunk mindenkinek! 

http://www.oetscher.at/de/winter/skigebiet/pistenplan
https://sporthotel-lackenhof.at/hu/
https://sporthotel-lackenhof.at/hu/
mailto:barthapeter3@gmail.com

