
 

 

 

 

Tisztelt Szülők! 

 

 Egy kicsit még messze van a tél, de mi idejében elkezdtük szervezni 

tanulóink egyik kedvelt sportolási lehetőségét – a síelést: a SÍTÁBORT.  

 

 Úticélunk idén is a GOLDECK síparadicsom – Ausztria!!! 

 A szülőket, barátokat is szeretettel várjuk! 

 

 Az eddigi tapasztalatok alapján az idén is Ausztriába szervezzük a 

sítábort. Ennek oka, hogy tanulóink nagyon élvezték az ausztriai síterep 

nyújtotta kihívásokat. Aki már volt velünk síelni, az tudja, hogy körülbelül mire 

számíthat. 

 A Goldeck síterep Ausztria délnyugati részén fekszik az Alpok festői 

szépségű hegyvonulatának részét képezve, Budapesttől kb. 600 km-re. 

- magasság: 550-2142 m. 

- sípályák hossza: 30 km sípálya, ebből 5,5 km fekete (haladó), 11 km piros 

(középhaladó), 8,5 km kék (kezdő) 

- liftek: 8, ebből 2 kabinos-, 2 ülő-, és 4 húzólift 

- előnye: gyereklift, gyerekpálya 

Itt található Ausztria leghosszabb fekete pályája, 1300 méteres szint-

különbséggel. Az új 6-os ülőlifttel nagyon jól elérhetőek a jó esésű, kezelt 

pályák. 

 Szállásunk a sítereptől kb. 7 km-re egy vendégház lesz két-, három- és 

négyágyas, pótágyazható szobákban. Minden szoba fürdőszobával felszerelt. A 

házban szelektív a hulladékgyűjtés, előírás a váltócipő vagy papucs. Ágynemű 

huzatot, vagy hálózsákot vinni kell. Ellátás: félpanzió, „bőséges reggeli és 2 

fogásos vacsora finom magyar ízekkel” (idézet az utazásszervezőtől). 

 

Időpont: 2020. március 2 – 7-ig (6 nap/5éjszaka/4 sínap) 

 

Helyszín: Goldeck - Ausztria (600 km) 

 

A sítábor ára tartalmaz: 

- az utazás költségét (gyerekeknek) 

- 6 nap/5 éj szállást  

- félpanziós ellátást (érkezés napján vacsorától, elutazás napján reggeliig) 

- 4 napos síbérletet Goldeck síterepére (4 sínap, az érkezés és az elutazás napján 

nincs síelés) 



 

Az ár nem tartalmazza: 

- a felnőttek utazási költségét (20.000 ft./fő) 

- biztosítást, amelyet kötelező mindenkinek saját magának megkötni 

 

Költségek:   

- gyerek:  230 Eur/fő 

- felnőtt: 350 Eur/fő + 20.000 ft. (buszköltség) 

     + 25 Eur/fő kaució (visszajár!!!) 

(20 Eur/fő szállás kaució; 5 Eur/fő síbérlet kaució) 

 

 

A gyerekek utazási költségét az iskola alapítványa támogatja!!! 

 

 Sílécet, síbakancsot a gyerekeknek az iskola biztosít!!! 

 A sífelszerelésben felnőtteknek is segítünk lehetőségeink szerint!!! 
 

INDULÁS: 2020. MÁRCIUS 2-ÁN hétfőn 

 ÉRKEZÉS: 2020. MÁRCIUS 7-ÉN szombaton 

 

 

A FELIRATKOZÁS 2019. DECEMBER 21-IG 100 EUR ELŐLEG 

BEFIZETÉSÉVEL TÖRTÉNIK 

 

  

 A listára a gyerekeket (felnőtteket) a feliratkozás (vagyis az előleg 

kifizetése) sorrendjében vesszük fel. 

Felhívom a kedves szülők figyelmét, hogy az előleget be kell fizetni a 

panziónak, tehát nincs lehetőségünk visszaadni – csak ha más személy jön a 

feliratkozott helyébe. 

 

Második részlet befizetése: 2020. február 15-ig – 130 Eur 

 

 Indulás előtti napokban szülői értekezletet tartunk. Bármilyen, a sítáborral 

kapcsolatos problémával kérem, forduljanak hozzám. 

          

 

 

Üdvözlettel, 

        György István 

        testnevelő tanár 


