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Időpont: 2017. február 1 (szerda) – 5. (vasárnap), 5 nap/4 éj/4 napos síbérlet 

(utolsó nap még síelünk!). 

Síterep: Skizentrum Gerlitzen az egyik legkedveltebb osztrák sí központ 1911 m magasságban. 

10 km-nyi kék, 26 km-nyi piros és 3,3 km-nyi fekete pálya és 40 km sífutó pálya található a hegyen. 1 kabinos, 

7 húzó és 7 ülőlift szállítja a sízőket. 

Szállás: Piovesan Panzió, ami 15 km-re található a sípályától. 

Elhelyezés: 2-3-4 fős szobákban  

Ellátás: félpanziós (bővített kontinentális reggeli, 3 fogásos vacsora) 1-én vacsorától, 5-én reggeliig. 

 

Részvételi díj: 220 Euro +22.000- Ft/fő középiskolásoknak,  

            270 Euro+22.000 Ft/fő felnőtteknek. 

 

Az ár tartalmazza: a szállás, az utazás, a félpanziós ellátás költségeit, a négynapos síbérletet, napi négy óra sí 

és snowboard oktatást, az egyszeri regisztrációs díjat, az üdülőhelyi díjat, a végtakarítás díját, a stornó és a 

balesetbiztosítást, valamint minden résztvevő ajándék emlékpólót kap! 

Nem tartalmazza a 20 Euro/fő kauciót, amit a szobák sértetlen átadásakor visszaosztanak. 

 

Részletes program: 

Február 1. Indulás 10 órakor az iskola mögötti Lajta utcából. Érkezés a szállásra, késő délutáni órákban, 

szobák elosztása vacsora. 

Február 2-4 csütörtök-szombat: reggeli 8.00-kor, utána indulás a sípályára, kezdő sízőkkel Szabó László 

tanár úr, a kezdő snowboardosokkal Dunszt Ferenc tanár úr foglalkozik. A sípályán találkozó, előre megbeszélt 

helyen 13.00-kor, majd síelés 16 óráig. Vacsora 18-19 óra között, majd csapatépítő játékok, takarodó 22 órakor. 

Február 5: reggeli után bepakolás a buszba, szállás elhagyása, síelés a fent leírtak szerint 1430-ig, indulás haza 

16 órakor, érkezés Kecskemétre 22 óra körül, MÁSNAP MINDENKINEK ISKOLA! 

 

 

  AA  CCSSOOPPOORRTT  MMIINN..  3300  FFŐŐVVEELL  IINNDDUULL,,  MMAAXXIIMMÁÁLLIISS  LLÉÉTTSSZZÁÁMMAA  4455  FFŐŐ  LLEEHHEETT!!    

 

 

 Fizetési határidők: 

 előleg fizetés: október 31. (50 Euro+ 5.000 Ft), 

 2. részlet november 30. (120 Euro) 

 3. részlet január 20. (50 Euro + 17.000Ft)  

 

 A fizetési határidők be nem tartása esetén az illetőt töröljük a névsorból! 

 

 

Jelentkezés: Névvel, születési dátummal, és az első részlet befizetésével, Szabó László vagy Dunszt Ferenc 

tanár uraknál. Szállásunk uszodája 


