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KARÁCSONY ELŐTTI SÍTÁBOR AUSZTRIA - HIRSCHEGG 
 

 2022. december 20 – 23. 
a GASTHOF-HOTEL MOASTERHAUS AJÁNLATA 

                

Hirschegg/Salzstiegl Budapesttől 400 km-nyi távolságra 

fekszik. Megközelíthető -Graz-Modriach (letérés az A 2 

autópályáról a 224. kijáratnál)-Hirschegg útvonalon. 

Síelési lehetőség a hóbiztos Salzstiegl pályáin, amely 

december közepétől március végéig síelhető. A sípályák 

1.320–1.740 m magasságban húzódnak. 12 km 

gondozott sípálya:  2 km  fekete, 4 km piros, 6 km 

kék pálya. 5 húzós, 1 babylift. Nemzetközi 

versenyek lebonyolítására is alkalmas FIS pálya!  

1,6 km hóágyúzott, kivilágított ródlipálya.  

Utazás: egyénileg! 

Gasthof-Hotel MOASTERHAUS – pályaszállás! 

Két épületből álló szálloda, az épületeket zárt folyosó 

köti össze. 2-3-4-6 ágyas zuhanyozós szobákkal rendelkezik, berendezésük célszerű. Minden 

szobában van színes TV.  Kellemes étterem, szauna, automata tekepálya, biliárd, asztalitenisz, 

csocsó, tornaterem mászófal biztosít kikapacsolódást esténként.    

 

Elhelyezés: 2-3-4 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban. 

Ellátás: félpanzió (büféreggeli, vacsora büféasztalról) 

Oktatás nemzetközi oktatói vizsgával rendelkező magyar síoktatókkal! 

 

Részvételi díj személyenként   EURO 

Felnőtt,  junior (15-18,99 év), 1 felnőtt, 1 gyerek a 2ágyas szobában 195,00 

gyermek 2 felnőttel egy szobában        6 – 14,99 éves 

                                                                4 -    5,99 éves 

130,00 

  90,00 

A részvételi díj magában foglalja a szállás,  félpanziós ellátás, a síoktatás költségét és az 

üdülőhelyi díjat. 

A baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás díja a részvételi díjon felül fizetendő! 

LEMONDÁSI KÖLTSÉGEK: (a lemondásnak 17,00 óráig be kell érkezni a KOLIBRI ’93 Utazási 

Irodába!) 

   2022. december 01-ig.  2 000 Ft személyneként 

   2022. december 02.- 09.: a részvételi dij  50%-a személyenként 

   2022. December 10.-17.: a részvételi dij  80 %-a személyenként 

   2022. December 18 történő lemondás, vagy meg nem jelenés esetén lemondási költség a 

                                    teljes    részvételi dij 

Kedvezményes síbérlet árak  EURO 
1 napos 2 napos 3 napos 

EURO EURO EURO 

felnőtt 34,00 68,00 102,00 

junior (15 – 18,99 év), senior (betöltött 60. év) 31,00 62,00 93,00 

gyermek (6 -14,99 év) 21,00 41,00 61,00 

*Gyermek 5,99 éves korig  a liftet díjmentesen veheti igénybe, amennyiben 1 felnőttel 

együtt utazik.  Amennyiben egyedül használja a liftet –babyliftet is – minikártyát kell venni 

a pénztárnál, amelynek díja € 8,00 naponta. 

Chip kártya betéti díja: 3,00 € 

A KEDVEZMÉNYES BÉRLETEK KIZÁRÓLAG  ELŐZETESEN VÁSÁROLHATÓK IRODÁNKBAN. A 

HELYSZINEN A PÉNZTÁRI ÁRAK ÉRVÉNYESEK 

 

      KELLEMES UTAZÁST, JÓ SÍZÉST KÍVÁNUNK! 

       KOLIBRI ’93 UTAZÁSI IRODA 

mailto:kolibri93@kolibri.hu

