Horský Hotel Mních Bobrovec
Nagybobróc (Bobrovec) Szlovákiában, a határtól
mindössze 180 kilométerre, a Nyugati-Tátra és az
Alacsony-Tátra
között a
Liptói katlanban
található.
Elhelyezés: saját fürdőszobás 2-4 ágyas
szállodai szobákban és 5-6 ágyas bungalókban
96 ágy teljes kapacitással
Ellátás: reggeli, vacsora svédasztalos formában
a
szálloda
éttermében.
Síeléskor
ebédcsomagot, teát a sípályán biztosítunk.
Síelési lehetőség: A szálloda 20 kilométeres
körzetében több hóágyúzott pályarendszer
(Chopok-Jasná, Opalisko - Závažná Poruba,
Žiar-Dolinky, Pavčina Lehota) található. Az odaés visszautazás során lehetőség van Tále,
Čertovica vagy Donovaly pályáin plusz egy nap
síelésre.

Árak
Dátum

2017.01.22

Nap/éj

Diák
(25 éves korig)

Felnőtt

5/4

220 €

200 €+
síbérlet

2017.01.26

Az árak tartalmazzák:
oda – vissza utazás autóbusszal
napi transzfer a pályákhoz
szállást 4-6 ágyas fürdőszobás szobában, bungalókban
teljes panziós ellátás (bőséges reggeli, ebédcsomag teával, három fogásos menü
vacsora)
ágynemű és kis méretű törölköző
csoportos síoktatás
ingyenes WIFI használat
regisztrációs díj: 2,5 €/fő/éj
Síbérlet (3nap Opalisko +1 nap Chopok)

Az árak nem tartalmazzák:
A haladók síbérlet ének árkülönbségét a Chopokon
szauna (6 személyes, 25 €/óra), jakuzzi (5 személyes, 30 €/óra)
IFA 1 €/fő/éj (18 év felett)

Síbérlet árak
Chopok - Jasná

Opalisko - Závazná Poruba

Sí napok
száma

Gyerek

Diák

(12 éves
korig)

(18 éves
korig)

1 nap

27 €

31 €

39 €

2 nap

54 €

62 €

77 €

3 nap

80 €

91 €

114 €

4 nap

104 €

119 €

149 €

5 nap

125 €

143 €

179 €

Felnőtt

4
napos
síbérlet
felnőtt): 40 €/fő

(diák,

Síbérlet kaució: 2 €/ bérlet

Jelentkezés:
100 Euro előleggel (foglalási díjjal) 2016. október 15-ig
a testnevelő tanárnőknél

Chopok - Jasná
A 2012/13-as síszezon óta létrejött Chopok észak és dél között a tényleges
összeköttetés: a csúcsra mindkét oldalról egy-egy kabinos lifttel lehet feljutni.
Jasná Szlovákia legnagyobb összefüggő pályarendszerével rendelkező, 5 csillagosra
értékelt síközpontja, ahol egy évben 150 napig is tarthat a hó. Nevét a ragyogó
napsütésről (jasná = világos) kapta. A síterep az Alacsony-Tátra központi részén
fekszik, az északi oldal völgyállomásai Liptószentmiklóstól (Liptovsky Mikulás) 15
kilométerre déli irányban.
A Jasná az elmúlt évek fejlesztési programjainak köszönhetően az Alacsony-Tátra és
egyben Szlovákia legkedveltebb síterepe lett. A fejlesztés egyik fő iránya a felvonók
cseréje és fejlesztése volt. Jelenleg két modern hatüléses Dopplemayr lift, három
négyüléses, egy kétüléses, egy kiskabinos, egy sikló, egy hipermodern "funitel" (dupla
acélsodronyos) típusú kabinos és 10 hagyományos felvonó működik csúcsidőben. Az
ország leghosszabb pályarendszerét folyamatosan karbantartják, a 45 km-es
pályarendszer több, mint felét mintegy 400 db hóágyú látja el mesterséges hóval. Esti
síelésre Jasná-Biela Put oldalon van lehetőség 2600 m hosszan.

Magasság: 943 – 2004 m
Szintkülönbség: 1061 m
Távolság Budapesttől: 265 km
Liftek száma: 27
4

8

14

Sípályák hossza: 44,5 km

1
19,2 km

17,9 km

7,4 km

Opalisko - Závazná Poruba
Liptovsky Mikulastól (Liptószentmiklós) 4 km-re
nyugat felé, a Chopoktól északi irányban
Zavazna Poruba falu fölött található az Opalisko
néven ismert síterep. Jól kezelt, hóágyúzott
pályák vannak itt 4 húzólifttel. Pár éve egy
használtan vásárolt, 885 méteres kétszemélyes
ülőliftet adtak itt át. A pályák többnyire közepes
nehézségűek, de egy rövid tanulópálya is van a
kezdőknek,
gyermekeknek
síóvoda.
A
leghosszabb lesiklópálya a "Galicka" másfél kmes és 300 méter szintkülönbséget hidal át.

Magasság: 937 – 1276 m
Szintkülönbség: 339 m
Távolság Budapesttől: 261 km
Liftek száma: 5
1

4

Sípályák hossza: 3,2 km
400 m

2,4 km

400 m

