
2017-es 4 napos Családos és Diáksíelés 
/Kísérőtanár: Latinovics Ádám, Tábori lelkész: Bálint atya/ 

 
  

 

Sípálya: Jasná - Chopok (Szlovákia) 

http://www.jasna.sk/en/ 

 

Hotel&Apartman: http://www.hotelmnich.sk/en/ 

 

 

2017. február 8-i (szerda délutáni indulással 

Budapestről) – február 12-i (vasárnap esti visszaérkezéssel 

Budapestre) 
 

 

 

Bérletárak (4 nap) / Szállásárak (félpanzióval) (4 éj): Bérlet+Szállás összesen: 

- 18 és 59,99 év között: 149 € /  szállás: 119 euró 268 € 

- 14 és 17,99 éves kor között: 119 € /  szálllás: 99 euró (25 éves korig) 218 € 

- 6-13,99 és 60 éves kor felett: 104 € / szállás: 79 euró 183 € 

- 6 éves kor alatt ingyenes /  2 éves kor alatt ingyenes 0 € 

 

A bérletárakat még talán majd tudjuk lejjebb faragni diákoknak, ha elegen leszünk hozzá. 

A szállást apartmanokban-szállodai szobákban félpanzióval (svédasztalos reggelivel és vacsorával) oldjuk meg. 

Szerda este természetesen már fogunk kapni vacsorát és a visszautazás napján még reggelit. Az ebédjéről mindenki 

maga gondoskodik, melyet lehet vinni vagy venni. 

 

Oda és visszaút: 

Az utazást a családok saját autóikkal oldják meg vagy megoldhatjuk közösen a diákokkal. A diák-jelentkezők szállítását 

bérelt nagybusszal vagy kisbuszokkal tervezzük, attól függően, hogy mennyien jelentkezünk. 

 

Síbérlést + biztosítást mindenki jelezze, ha kér és nem szeretné saját maga számára megoldani. 

Biztosítás: kötelező lenne mindenkinek. Lehet csoportosan vagy egyénileg megkötni. 

A választott utazási formáról, a síbérlés illetve biztosítás igényről a jelentkezési lapon kérünk nyilatkozatot tenni az 

előleg befizetésével az II. János Pál Iskolaközpont pénztárában. 

 

Síoktatásra lesz lehetőség nem nagy összegekért az először síelők számára is délelőttönként igény szerint.  

 

Várható összköltség tehát az alábbiak szerint alakul: 

- Szállás és síbérlet ára (mindenki számolja ki a fentiek alapján saját „kondíciói” szerint) 

- utazási költség oda-vissza (függőben, de úgy 10.000 Ft- körül) 

- síelős-biztosítás (kb. 2500 Ft a csoportos OPTIMUM) 

- sífelszerelés bérlés, ha nincs sajátod (max. 5.000-10.000 Ft) 

 

Jelentkezési határidő: 2016 december 20. (keddig) 

 

Fizetés: az iskola pénztárában 2016. december 20-ig: 100€/fő előleggel teljes név, e-mail, telefon és születési dátum 

leadásával és aztán majd február 2. csütörtökig a fennmaradó összeget ugyanott kérjük befizetni. 

 

További programok: mise, reggeli-esti imák, esti közös karaoké, filmnézés, társasjátékok, vetélkedők, disco. 

A szállás bővelkedik közösségi termekben, melyeket tervezünk is kihasználni. 
 

(Már most nekilátunk a 2018-as közös síelés szervezésének is.) 

 

Érdeklődni telefonon a 06 30 95 36 974-es számon vagy a barthapeter3@gmail.com e-mailen lehet Bartha Péternél. 

Jelentkezni a II. János Pál Iskolaközpont pénztárban való befizetés által és a jelentkezési lap kitöltésével lehet. 

http://www.jasna.sk/en/
http://www.hotelmnich.sk/en/
mailto:barthapeter3@gmail.com

