
Lévay sítábor 2018 
 

Ebben a tanévben is megszervezzük hagyományos sítáborunkat Ausztriában.  A tábor alatt ragyogó 

lehetőség van a síelés alapjainak elsajátítására, valamint a sítudás csiszolására, fejlesztésére. 

Ausztria – Gerlitzen:  
Gerlitzen – Holidaysport Hotel & Ski Resort 

Villachtól 15 km-re a gerlitzeni sípályától 13 km-re található, az Ossiach tó partján fekvő apartman 

együttes tökéletes választás minden korosztály számára.Gyönyörű környezetben fekszik, 9 db kétszintes 

apartmanház várja a vendégeket 4-6-7 fős tágas, felszerelt, 2016 nyarára újra bútorozott apartmanokkal. 

A szállodának saját síkölcsönzője, síiskolája és tanulópályája is van, így kiváló lehet családok vagy 

csoportok részére is. A szálloda saját wellness részleggel rendelkezik, amelyet a vendégek díjmentesen 

használhatnak.  

-Dátum: 2017.jan.2-7. 

-Utazás: autóbusszal Miskolcról 

-Ellátás: félpanzió 

-Síbérlet: diákcsoportos 5 napos, Gerlitzen. 

Részvételi Díj:  közép iskolás 19-évig           : 84.900 Ft/fő+utazási költség 

                           egyetemista 23 évig             :  90.900 Ft/fő+utazási költség 

Az utazási költség létszámtól függ! 
Miskolci indulással zárt busz!/csak mi utazunk rajta/ 

Reggel este hoz-visz a pályára! 

Fontos hogy biztosítás nélkül senki nem jöhet!! 

Ezt csoportosan kötve kb. 3600ft/fő-ből meg lehet oldani. 
+ költség: idegenforgalmi adó: 1,5 €/fő/éj  16 éves kor felett/ helyszínen fizetendő/ 

Az ár tartalmazza: 
·         szállást 5 éjszakára  

·         félpanziós ellátást 

·         5 napos síbérletet (Gerlitzen Alpe ) 

·         A HolidaySport saját Síbázisának és gyakorlópályának korlátlan használatát a Gerlitzen Alpe 

északi oldalán (Klösterle) 

·         10% kedvezményt az Edelweiss hütte-ben (a kedvezmény a síbérlet felmutatásával vehető 

igénybe) 

·         ágyneműhuzatot (bekészítve a szobába, de nem felhúzva) 

·         regisztrációs díjat, rezsiköltséget, végtakarítás díját (távozáskor kérjük az ágynemű lehúzását 

és a szemét kivitelét) 

ÚJDONSÁG a diákoknak: 
         4900Ft/hét kezdő sí- vagy snowboard felszerelést bukósisakkal előre kell fizetni 

         korlátlan wellness használati lehetőség a szálláson: úszómedence, gyerekmedence (infra-, 

finn-szauna, gőzkabin, relaxációs terem), fittnes terem 

Jelentkezés: 50.000Ft foglaló befizetésével 2016. november4-ig! 

A befizetés részleteiről a jelentkezés után… 

További információk:Kiss Péter 06/20/9210989 

A táborozáson való részvételt a jelentkezés sorrendjében fogadjuk el, a jelentkezési lap 

kitöltésével és beadásával, valamint az első részlet befizetésével. Az osztályfőnököd engedélyére is  

szükséged lesz./magatartás, tanulmányi eredmény…stb./ 

Kísérőtanárok oktatók:Kissné Szalay Anikó,Csáki Zsolt,Kiss Péter 

 

 

                             Ábrám Tibor                                                                    Kiss Péter 

                               igazgató                                                                          testnevelő 



 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

Alulírott szülő, gondviselő engedélyezem, hogy gyermekem …………………………………….., 

…………. osztályos tanuló 2018. január 2-7-ig sítáborozáson vegyen részt Ausztriában. 

Vállalom, hogy a részvételi díjat, a megadott ütemezés szerint befizetem. 

Útlevél (v. személyi ig.) száma: ………………………………………………………………… 

Születési hely, idő:  ………………………………………………………………………… 

Lakcím:   ………………………………………………………………………… 

Telefonszám:   ………………………………………………………………………… 

Sí tudás/snowboard tudás  kezdő  középhaladó   haladó  

Kérek felszerelést:          igen                   nem 

 

        ………………………………………                     ……………………………………….. 

                osztályfőnök                                                              szülő/gondviselő/ 

 

 


