Sítábor - Ausztriában
Nassfeld/Karintia
2014. január 19 - 24.
Ausztria egyik legmodernebb síterülete!

Nassfeld/Hermagor, Karintia legnagyobb síterülete közvetlenül az olasz határ közelében, a
Karintiai Alpok területén fekszik. Éghajlata kedvező, napos, mégis hóbiztos egészen április
közepéig. Összesen 30 sífelvonóval (5 kabinos lift, 3 darab hat személyes beülős felvonó, 4
darab négy személyes beülős felvonó és 18 csákányos lift) rendelkezik,amelyekkel mintegy
110 km pálya síelhető be. A régió Ausztria tíz legjobb síterülete között szerepel! Az Alpok
leghosszabb kötélpályája, a Millenium Express köti össze Gailtalt Nassfelddel. Ezzel a felvonóval
a síelők 17 perc alatt juthatnak fel közel 1919 méter tengerszint feletti magasságra, a havas
csúcsok birodalmába. A felvonó előtt pedig soha sincs sorban állás! A völgybe vezető 7,6 km
hosszú és 1200 méternyi szintkülönbséget áthidaló lesiklópálya, a "Carnia" nevet viseli. A pálya
alsó harmada minden szerdán este 9 óráig az Alpok leghosszabb éjszakai világítással ellátott
lesiklópályájává és igen kedvelt szórakozóhellyé alakul át. Ez Európa leghosszabb
megvilágított sípályája (2,2 km). A pályát hangulatos alpesi éttermek és menedékházak veszik
körül, teljessé téve az éjszakai kikapcsolódást.
Karintia legnagyobb és legmodernebb sípályarendszere nem csak a havon siklóknak biztosít
kikapcsolódási lehetőséget, hiszen itt található egy 56 km hosszú téli túraút, 5 kivilágított
szánkópálya illetve Európa legnagyobb természetes korcsolyapályája is a Weissen-tavon. A
mesterséges hótakaróról korszerű hóágyú rendszer gondoskodik. Nassfeldben a hódeszkások is
otthon érezhetik magukat - ők a Gartnerkofelnél található funparkban hódolhatnak
szenvedélyüknek. A síterületen két snowboard park is van, mindkettő rendszeresen nemzetközi
versenyek színhelye.
Magasság: 600-2000 m
Szintkülönbség: 1400 m
Sípályák össz. hossza:110 km
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F & F IFJÚSÁGI HÁZ
Kb. 22 km-re a sí területtől.
Elhelyezés: 6-10 ágyas, több légteres lakóegységekben (szobánként 2-4 ággyal),amikhez
fürdő és WC is tartozik.
Férőhely: max. 80 fő (Ágyneműhuzat van!)
Közös helyiségek: disco-pince,TV,video, közösségi terem, asztalitenisz és csocsó , sícipőtároló
Szauna (fizetős)

Ellátás: osztrák félpanzió! (szállástól 80m-re levő fogadóban)

Csoportos diákárak:
(6 nap/ 5 éj + 5 napos síbérlet)
Szállás,félpanzió +

Bérlet
(5nap)

Diák
(15 éves korig)

155.- €

82.- €

Diák
(18 éves korig)

155.- €

100.- €

170.- €

195.- €

Felnőtt

Ehhez jön még az utazási költség (kb. 10000-12000 Ft) és az utasbiztosítás

Jelentkezni lehet szeptember 30-ig 50 Euro
előleggel Ajtony Krisztina tanárnőnél!

