DONOVALY –
TÉLI ÖRÖMÖK
Időpontok:
Utazás:
Találkozás:
Indulás:
Egyéb:

Donovaly – sípálya adatok
Magasság: 915-1361 m
Szintkülönbség: 446 m
Sípályák hossza: 10.9 km
fekete: 100 m piros: 5.1 km
kék: 5.7 km
Liftek száma: 16
2
14

Sífutópálya: 30 km
Funpark gyereknek
Síbérlet 2018/2019:
Felnőtt: 25,- € (3 óra)
27,- € (4 óra)
34,- € (7 óra)
Gyerek: 18,-/19,-/24,- €
(6-12 éves)
Diák: 20,-/22,-/27,- €
(12-18 éves)

2019. február 24.
autóbusszal
5:30 órától Blaha Lujza téren
6 órakor
sí- és szánkófelszerelést az autóbusz
csomagtérében lehet szállítani

A mai napot Donovalyban, a híres sí központban töltjük. A
Budapesthez legközelebb eső sí terület nemcsak kezdő, hanem haladó
síelőknek is megfelelő terepet biztosít, a kisebb korosztály pedig
önfeledten szánkózhat a kellemes környezetben. A Park Snow Forrás: www.parksnow.sk
Donovaly szolgáltatásai közé tartozik a síléc és snowboard-kölcsönző, sí-szerviz, valamint síiskola
kezdőknek.
Amennyiben a látási viszonyok megfelelőek, felvonóra szállunk és felmegyünk az 1800 m
magasan lévő kilátóba, ahonnan szép kilátás tárul elénk.
Akik továbbra is Donovalyban maradnak nekik a síelés
mellett remek kikapcsolódási lehetőségek állnak
rendelkezésre. Ha már mindent kipróbáltak, akkor jó
meleg étterem vár, ahol éhségünket csillapíthatjuk vagy
forralt bor mellett melegedhetünk.
Azokkal a vendégekkel, akik nem a síelést
választják
–
felkeressük
Besztercebányát
és
megismerkedünk a szépen megújult város látnivalóival.
A séta során megtekintjük Bél Mátyás egykori házát, a
Bethlen Gábor házat, a híres Láncos házat az egykor vár
területén található Mátyás házat és a közelében található
templomát, valamint a Városi Múzeum kiállítását, majd
visszaindulásig szabadprogramot biztosítunk. A kirándulást követően visszatérünk a síelőkért és 17
órakor együtt indulunk Budapestre, visszaérkezés 20-21 óra között.

Részvételi díj: 9.990,- Ft/fő + belépők, felvonójegyek

Akciós ár: 6.190,-Ft/fő
Adminisztrációs díj: 1.000,- Ft/fő
(irodánkban kötelezően fizetendő)
Biztosítás: 450,- Ft/fő
Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő
A program változtatásának jogát fenntartjuk!!!

Neoline Utazási Iroda
Ügyfélszolgálati iroda: 1075 Budapest Síp u. 4.
: 317-1056, 317-1256 Engedélyszám: U-714/2006
www.kalandozastravel.hu kalandozas@t-online.hu

