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Pályi Bori

Svéd Gábor Jelisztratov SzergejVági Zoltán

Mokry Péter

Léderer Sándor
Sticzay Péter Kovács Adrienn

Léderer Dani
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A sízés és snowboardozás olyan technikai sportok, ahol a jó felsze-
relés megléte és pontos kiválasztása fontos
tényezõ a fejlõdésben és a jó érzés elérésében.
Üzletünkben szakszerû segítséggel tudja
minden érdeklõdõ kiválasztani a tudásá-
nak megfelelõ felszerelést. 

Szeretettel várjuk vásárlóinkat
boltunkban, ahol sí és snowboard
felszereléseket, ruházatot és egyéb
kiegészítõket árusítunk.

Kínálatunk:
-Az ország egyik legnagyobb szaküzlete, 

hozzáértõ eladók.
-Sí- és snowboard fel-
szerelések óriási
választéka 
egész éven át.

-Állandó, havonta változó akciók, alacsony árak.
-Utasainknak minden termék árából 10% kedvezményt

adunk.
-Nyáron búvárfelszereléseket is forgalmazunk.

Boltunkban lehetõség van egészségpénztárakon keresztül történõ
vásárlásra.

Jelenleg az alábbiakkal állunk szerzõdésben: 
Allianz Aranykor AXA

Dimenzió K&H Medicina MKB
OTP Patika Tempo 

Uniqua Új Pillér

A www.skiing.hu oldalon webshop mûködik, ahol on-line lehet megvásárolni
szinte minden termékünket.

Mindkét oldalunkon (www.skiing.hu , www.k2funsports.hu ) regisztrálhatják magukat
hírleveles szolgáltatásunkra, így elsõként értesülhetnek minden akcióról, eseményrõl,
változásról.



Kölcsönzõ

Sí és snowboard
felszerelések és

ruházat bérbe adása
alap és top
kategóriában. 

A felszerelések újak és
folyamatosan szervizeltek. 
A helyes felszerelés kiválasztásában szakértõ oktatóink

és kollégáink segítenek.
Bérlés esetén személyi igazolvány és felszerelésenként

20.000.- Forint készpénz kaució szükséges.
Utasainknak 10% kedvezményt adunk a kölcsönzési árakból!

Szerviz

Sík és snowboardok teljes körû 
szervizelésével is foglalkozunk.

A munkákat a legmodernebb Wintersteiger
gépekkel, kiváló minõségû anyagokkal rövid
határidõre vállaljuk. 

Kötésszerelést, kötésbeállítást, insert csavarok
behelyezését és dübelezést

is vállalunk.

Utazás elõtt díjmentesen 
átnézzük felszerelését!

Forgalmazott márkáink:

Atomic, Blizzard, Burton, 
Carrera, Conte of Florence,

Dolomite, Fischer, F2, Hammer, 
Head, Komperdell, Marker, Oakley, 

Rossignol, Scott, SH+, Smith, Spyder, 
Tecnica, Toko, Tyrolia, Völkl.
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TTééllii  PPrrooggrraammookk

2007. október 31 - november 4. Kaunertal - besízõ tábor 11.oldal

2007. december 19 - 23. Murau - gyerektábor 13.oldal

2007. december 27 - 2008. január 3. Ötztal - Sölden 15.oldal

2008. január 11-13. VI. Volvo - K2 Kupa - Kreischberg 7.oldal

2008. január 20 -25. Murau 17.oldal

2008. január 27 - február 1. Nassfeld 19.oldal

2008. február 3 -8. Murau 17.oldal

2008. február 10 -15. Kitzbühel 21.oldal

2008. február 17 -22. Murau 17.oldal

2008.február 24 - 29. Murau - gyerektábor 25.oldal

2008. március 2 -7. Heiligenblut 23.oldal

2008. március 9 -14. Murau 17.oldal

2008. március 16 -21. Nassfeld 19.oldal

2008. március 23 -28. Murau 17.oldal

2008. április 30 - május 4. Kaprun 27.oldal

2008. május 9 - 12. Kaprun 27.oldal



VVII..  VVoollvvoo--KK22  KKuuppaa

Nyílt sí és snowboard verseny 

amatõr és igazolt versenyzõk számára

2008. január 11-12-13.
Ausztria - Kreischberg

Szeretettel várunk mindenkit erre a pár napra, amikor találkozhatnak profi síelõkkel és
snowboardosokkal, és az amatõrök is kipróbálhatják kapuk között tudásukat. 
A jó hangulat és az izgalom garantált.
A versenyen mindenki elindulhat, aki kedvet érez hozzá. Nevezni 3 éves kortól lehet,

egészen a szenior kategóriáig.
A részletes versenykiírás a www.skiing.hu 

oldalon õsztõl megtalálható.

Tervezett programok: 

Sí:
óriásmûlesiklás, slalom, Minix (ügyességi

versenyszám megfelelõ hóviszonyok esetén)

Snowboard:
óriásmûlesiklás,

freestyle, Minix.

Monosí:
óriásmûlesiklás,

slalom.

Eredményhirdetés:
január 12-én
Murauban az 
AK Halléban.

Igény esetén 
szállást biztosítunk. 
Minden érdeklõdõt nagy szeretettel várunk! 77
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Az utakkal kapcsolatos tudnivalók

Oktatás az útjainkon
Az átlagosan 8 fõs csoportokat az elsõ délelõtt történõ

szintfelmérés alapján, tudás illetve kor szerint osztjuk
szét.

A fõszezoni turnusokban 8-9 síoktatóval illetve 
1-2 snowboard oktatóval dolgozunk. 

Az oktatás minden tudásszinten délelõtt és
délután, naponta kétszer 2-2,5 órában történik. 

Az egyes turnusok programját az utazások 
részletezésénél írjuk le.

Az utazás ára tartalmazza a síoktatás díját. Aki
nem kíván részt venni az oktatáson, nem
mentesül ennek költsége alól. Kivételt képeznek a
terhes kismamák, kísérõként utazó, kisbabákra
vigyázó családtagok, baby sitterek.

Kezdõ gyermekeknek javasoljuk, hogy hétvé-
genként vegyenek részt néhány síedzésen Budapesten a 
Normafánál. 

A síoktatás alsó korhatára a gyermek hozzáállásától 
függõen 3-4 éves kor, míg a snowboard tanulás alsó korhatára 8 év.

A részvételi díj
A K2 Funsports Club síútjain az ár tartalmazza a szállás, a félpanziós ellátás, a 

balesetbiztosítás és a sí/snowboard oktatás költségeit.
Az útjaink árait 270 Ft/€ árfolyamig tudjuk tartani, ezen felül korrigáljuk ezeket,

amely költség többlet az utast terheli. 
A szállásokon a gyermekkedvezmény az osztrák idegenforgalmi törvények alapján, két

felnõtt befizetése esetén, a szülõk szobájában vehetõ igénybe. 

Jelentkezés és elõlegfizetés
Az utakra elõzetesen jelentkezni a 06-1/453-0819-es, vagy a 30/995-2728 telefonszámon

lehet Takács Rékánál, vagy a reka@skiing.hu e-mail címen.
A részvételi hely biztosítása az elõleg befizetésével történik, mely az adott részvételi díj

40%-a.
A befizetéseket érkezési sorrendben fogadjuk el, a maximális létszám elérése után

várólistát vezetünk a további jelentkezõkrõl.
Befizetni csak személyesen, készpénzzel lehet a K2 Sí & Snowboard Központban,

mivel csak így tudjuk elkerülni az esetleges félreértéseket.
Nem személyesen történt befizetés esetén a szállással, ellátással, síbérlettel stb. kapcso-

latos reklamációt nem fogadunk el!



Az elõlegfizetéskor kitöltött jelentkezési lap szignálásával létrejön az Utazási
Szerzõdés az utazási feltételekben megadottak szerint.

Jelentkezéskor kérjük, jelezzék, hogy síelni vagy snowboardozni
szeretnének, illetve kezdõ, középhaladó vagy haladó tudásszintre
értékelik magukat. Ez a késõbbiekben nem jelent kötelezettséget az
utasokra nézve, csak az oktató létszám kialakításához szükséges

irányadó információt ad a számunkra.
Jelentkezéskor a résztvevõk adatait egyeztetjük (pontos név, cím,

születési dátum, útlevélszám).
Amennyiben az utazás megkezdése elõtt legalább egy héttel nem

állnak rendelkezésünkre a szükséges adatok, úgy nem tudunk biz-
tosítást kiállítani! Igény szerint 0-3 éves gyermekek számára is
kiállítunk biztosítást, az AXA biztosító mindenkori díjtáblázata
alapján.
Tíz év alatti gyermek szülõi felügyelet nélküli részvétele az utakon

csak baby sitterrel lehetséges! Egyes esetekben elõzetes megbeszélés
alapján tudunk baby sittert ajánlani.
Amennyiben valaki egy-egy nappal szeretné meghosszabbítani az

utazását, vagy egyágyas szobát kér, kérjük, mielõbb jelezze. Ha van szabad hely
a szállodában, úgy lehetõség van a szobafoglalásra, amelynek költségét szintén

üzletünkben lehet befizetni.
Minden egyéb itt fel nem sorolt kérdésben az Utazási Szerzõdésben leírtakat vesszük

figyelembe.

Hátralék és síbérlet fizetés
A hátralékot legkésõbb az utazás megkezdése elõtt három héttel kell befizetni a 

K2 Sí & Snowboard Központban, kivéve azokat az utakat, ahol a részletezésben ezt
külön határidõvel jelezzük.

Egyes utaknál a síbérlet árát a hátralékkal együtt kell forintban vagy euróban
befizetni. A többi útnál a síbérletek árát az utazás elsõ estéjén szedjük össze euróban.

Az utak részletes leírásánál külön jelezzük a fizetés módját is.

Lemondás
Lemondás esetén az Utazási Feltételek alapján, az Utazási Szerzõdésben leírtaknak

megfelelõen járunk el. A lemondást csak írásban tudjuk elfogadni.

Utazás
Az utazás igény szerint történhet egyénileg vagy busszal. Az utazás módját az elõleg

befizetésénél kell egyeztetni.
A buszos utazások ára az erre jelentkezõk létszámától függõen változik.
Egyéni utazás esetén útvonalleírást biztosítunk.
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ÓÓsszzii  sszzüünneett  --  KKaauunneerrttaall  

Besízõ tábor az õszi iskolai szünetben!

IDÕPONT:
2007. október 31. - november 4. (4 éjszaka/4 nap sízés) 

HELYSZÍN:
Kaunertal - Tirol - Ausztria

SZÁLLÁS:
Hotel Hafele *** - kényelmes hotel Feichten-ben, az utolsó faluban
a gleccser lábánál. Elhelyezés 2-3 ágyas szobákban. Minden szoba
WC-vel, zuhanyzóval van felszerelve. 

Távolság a sípályáktól: 20 km.
Apartman Karlspitze - családias apartmanház Feichtenben. 4-6 fõs

apartmanok nappalival, 2 hálószobával, teljesen felszerelt konyhával.

SZOLGÁLTATÁSOK: 
Az uszoda és teniszpálya használata ingyenes.  

ELLÁTÁS: 
Félpanzió (svédasztalos reggeli és 3 fogásos vacsora salátabárral). 

EGYÉB PROGRAMOK:
A gyerekeknek közös sízés utáni, esti programok,

uszoda, tornatermi játékok. 

SÍPÁLYÁK: 
A Kaunertal-i sípályák 2500 és

3200 m között találhatók. A többnyire
kék és piros pályák kedvezõ
terepet jelentenek minden síelõ
számára. Kaunertal Budapesttõl
850 km-re fekszik.

UTAZÁS:
Egyénileg vagy igény esetén a

Homm Kft által biztosított
Mercedes autóbusszal.

Ár: létszámtól függ.



RÉSZVÉTELI DÍJ:
Az ár tartalmazza hotel esetén a

szállás, a félpanzió, a síoktatás és
biztosítás díját, apartmanos elhe-
lyezésnél a szállás a síoktatás és a
biztosítás díját. A gyermekked-
vezmény a szülõk szobájában
vehetõ igénybe, két felnõtt
befizetése esetén.

SÍBÉRLET ÁRAK:
A síbérlet ára elsõ este 

a szállodában fizetendõ. 
Bérlet kaució: 5 € 

Jelentkezési határidõ:
2007. szeptember 30.

Hátralék fizetési határidõ:
2007. október 15.

1111
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Kategória Ár

Felnõtt 89.900,- Ft

Gyerek (14 éves korig) 74.900,- Ft

Apartman/fõ 54.900,- Ft

Kategória 4 napos

Felnõtt 115 €

Gyerek (1992-2001) 70 €



GGyyeerreekkttáábboorr  MMuurraauu  --  HHootteell  LLaammbbaacchh  

Karácsony elõtti sízés a gyermekeknek, nyugodt készülõdés a
szülõknek!

IDÕPONTOK:
2007. december 19. -  december 23. (4 éjszaka/4 nap sízés)

HELYSZÍN:
Kreischberg - Murau - Steiermark - Ausztria

SZÁLLÁS:
Hotel Lambach*** - panzió 

Murau-tól 10 km-re. Elhelyezés 2-3-4 ágyas
szobákban. Minden szoba WC-vel, zuhanyzóval,
TV-vel, telefonnal és rádióval van felszerelve.
Távolság a sípályáktól: 15 km.

SZOLGÁLTATÁSOK: 
A hotelban medence és szauna használható (szauna térítéses). 

ELLÁTÁS: 
Félpanzió (svédasztalos reggeli és 3 fogásos

vacsora salátabárral). 

EGYÉB PROGRAMOK:
Alternatív részvételi lehetõség a 2007

december 22-én tartandó 
Alpesi Kupa gyermekversenyen.

A gyerekeknek közös sízés utáni,
esti programok, esti szánkózás,
uszoda, jégpálya.

SÍPÁLYÁK: 
Kreischberg sípályái - a speciális

mikroklíma miatt - áprilisig hóbiztosak.
Ideális síterep minden sízõ számára. A pályák
Budapesttõl 450 km-re, 850-2130 m magasan

találhatók.

UTAZÁS:
Az Egyesület buszaival, illetve a Homm Kft által biztosított Mercedes autóbusszal. 

Ár: létszámtól függ.



RÉSZVÉTELI DÍJ:
Az ár tartalmazza a szállás, 

a félpanzió, a síoktatás 
és biztosítás díját. 

SÍBÉRLET ÁRAK:
A hátralék befizetésekor

fizetendõ euróban. 
Bérlet kaució 3 €. 

Jelentkezési határidõ:
2007. november 10.

Hátralék és síbérlet
fizetési határidõ:

2007. december 10.
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Kategória Ár

Gyerek 79.900,- Ft

Kisérõ (oktatás nélkül) 67.500,- Ft

Kategória 4 napos

Felnõtt 88 €

Gyerek (1992-2001) 50 €



SSZZIILLVVEESSZZTTEERR  --  HHaaiimmiinnggeerrbbeerrgg  --  FFeerriieennsscchhllöössssll

IDÕPONT:
2007. december 27. -  2008. január 3. (7 éjszaka/6 nap sízés)

HELYSZÍN:
Haiming - Tirol - Ausztria

SZÁLLÁS:
Hotel Ferienschlössl**** - gyönyörû hegyi

környezetben fekvõ 4 csillagos családi hotel 2- 3 ágyas
szobákkal, 4-5 ágyas családi szobákkal. A szobák
fürdõvel, WC-vel, televízióval és telefonnal vannak
ellátva. 

Távolság a sípályáktól: 8-32 km.

SZOLGÁLTATÁSOK: 
A szálloda vendégei ingyen használhatják a wellness 

részleget, uszodát szaunát, gõzfürdõt, és fitness termet, a
szoláriumért külön kell fizetni. A fedett garázs napidíja autónként 3 euró. 

ELLÁTÁS: 
Félpanzió (svédasztalos reggeli bio sarokkal, délutáni teázás süteményekkel és

menüválasztásos 5 fogásos vacsora salátabárral). Szilveszterkor gálavacsora.

PROGRAMOK:
Szilveszteri program - gála vacsora, élõ zene, tüzijáték.

SÍPÁLYÁK: 
A síbérlet 3 síterepre érvényes, mellyel Kühtai, Hochötz és Sölden sípályái használ-

hatók 2-2 napig. Kühtai és Hochötz pályái mindenki számára adnak lehetõséget a
csúszásra, kék pályától a fekete pályáig. Sölden nagy kiterjedésû gleccser, pályái 
változatosak.

RÉSZVÉTELI DÍJ:
Az ár tartalmazza a szállás, a

félpanzió, a síoktatás és biz-
tosítás díját és a szilveszteri
program árát. A gyermekked-
vezmények a szülõk szobájában
vehetõk igénybe két felnõtt
befizetése esetén.

Kategória Ár

Felnõtt 199.500,- Ft

11-14 év között 149.500,- Ft

4-10 év között 121.500,- Ft

0-3 év között 64.500,- Ft

Lakosztály felár 10.000,- Ft/fõ/hét



SÍBÉRLET ÁRAK:
Elsõ este a szállodában fizetendõ euróban. Bérlet kaució 5 €, amely átvételkor fizetendõ.

Jelentkezési határidõ: 2007. november 1.

Hátralék fizetési határidõ: 2007. december 5. 1155
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Kategória 6 napos

Felnõtt 168 €

Junior (1988-1991) 130 €

Gyerek (1992-2001) 90 €

6 év alatt (2002-tõl) 5 €



MMuurraauu  --  HHootteell  zzuumm  BBrraauuhhaauuss

IDÕPONTOK:
2008. január 20-25.  (5 éjszaka/5 nap sízés)
2008. február 3-8.  (5 éjszaka/5 nap sízés)
2008. február 17-22.  (5 éjszaka/5 nap sízés)
2008. március 9-14. (5 éjszaka/5 nap sízés)
2008. március 23-28.  (5 éjszaka/5 nap sízés)

HELYSZÍN:
Murau - Steiermark - Ausztria

SZÁLLÁS:
Hotel zum Brauhaus - a Mur partján fekvõ 4 csillagos családi
hotel 2- 3- 4 ágyas szobákkal, és korlátozott számban két
légteres, 4 ágyas családi lakosztályokkal várja vendégeit. A
szobák fürdõvel, WC-vel, televízióval és telefonnal vannak

ellátva. Vannak nem dohányzó szobák is. 
Távolság a sípályáktól: 5 km.

SZOLGÁLTATÁSOK: 
A szálloda vendégei ingyen használhatják a szaunát, gõzfürdõt, és fitness termet, a

szoláriumért külön kell fizetni. A garázs napidíja autónként 6 euró. 

ELLÁTÁS: 
Félpanzió (svédasztalos reggeli és menüválasztásos 3 fogásos vacsora salátabárral).

PROGRAMOK:
A házban található sörpince egyes napokon utasaink rendelkezésére áll.
Sífutó pályák a hotel közelében, uszoda Murauban.

SÍPÁLYÁK: 
Kreischberg sípályái - a speciális mikroklíma

miatt - áprilisig hóbiztosak.  Ideális síterep min-
den sízõ számára. A pályák Budapesttõl 450
km-re, 850-2130 m magasan találhatók.
Oktatóink kedvenc sípályája.



SÍBÉRLET ÁRAK:
Elsõ este a szállodában fizetendõ

euróban. Bérlet kaució 3 €, amely
átvételkor fizetendõ.

Jelentkezési határidõ: utazás elõtt 6 héttel.

Hátralék fizetési határidõ: utazás elõtt 3 héttel. 1177
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Kategória 5 napos

Felnõtt 115 €

Gyerek (1992-2001) 65 €

6 év alatt (2002-tõl) Ingyenes

RÉSZVÉTELI DÍJ:
Az ár tartalmazza a szállás, a fél-

panzió, a síoktatás és biztosítás
díját. 

A gyermekkedvezmények a
szülõk szobájában vehetõk igénybe
két felnõtt befizetése esetén.

Kategória Ár

Felnõtt 99.500,- Ft

11-13 év között 79.500,- Ft

6-10 év között 59.500,- Ft

3-5 év között 48.500,- Ft

0-2 közötti síelõ 28.500,- Ft

0-2 közötti nem síelõ Ingyenes

Lakosztály felár 7.000,- Ft/fõ/hét

Egyágyas felár 19.000,- Ft/fõ/hét



SSkkiiaarreennaa  NNaassssffeelldd  --  AAllppeenn  AAddrriiaa  HHootteell  &&  SSppaa

IDÕPONT:
2008. január 27 - február 1. (5 éjszaka/5 nap sízés)
2008. március 16-21. (5 éjszaka/5 nap sízés)

HELYSZÍN:
Hermagor (Presseggersee) - Nassfeld -

Karintia - Ausztria

SZÁLLÁS:
Alpen Adria Hotel - exkluzív,

rendkívül elegáns négycsillagos
szálloda lenyûgözõ
környezetben. 

Elhelyezés 2-3-4 ágyas szobákban,
illetve korlátozott számban két
légteres, 4-5 ágyas családi lakosztá-
lyokban. Minden szobához WC,

zuhanyzó/fürdõ,
TV és telefon
tartozik.

Sípályák: 8 km-es körzetben.

SZOLGÁLTATÁSOK: 
A hotelben található hat féle szauna, medence,

gõzfürdõ, sóbarlang ezek használata ingyenes. 
Rendelkezésre áll továbbá szolárium, masszázs, és
szépség-szalon, melyekért külön kell fizetni.

ELLÁTÁS: 
Félpanzió 

(svédasztalos reggeli és 
3 fogásos, menüválasztásos 

vacsora salátabárral).

SÍPÁLYÁK: 
Karintia tartomány legnagyobb és leghóbiztosabb sípálya

rendszere, sokféle, korszerû felvonóval. Ideális síterep min-
den tudásszintû síelõnek. A síbérlet 100 km sípályára
érvényes. A pályák Budapesttõl 550 km-re, 610-2020 m 
magasan találhatók.



SÍBÉRLET ÁRAK:
Elsõ este a helyszínen fizetendõ

euróban. Bérlet kaució 5 €, amely
átvételkor fizetendõ.

Jelentkezési határidõ a januári idõpontra: 2007. november 20.
Hátralék fizetési határidõ a januári idõpontra: 2007. december 20.

Jelentkezési határidõ a márciusi idõpontra: 2008. január 20.
Hátralék fizetési határidõ a márciusi idõpontra: 2008. február 15. 1199
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RÉSZVÉTELI DÍJ:
Az ár tartalmazza a szállás, 

a félpanzió, a síoktatás és 
biztosítás díját. 

A gyermekkedvezmények a
szülõk szobájában vehetõk igénybe
két felnõtt befizetése esetén.

Kategória 5 napos

Felnõtt 145 €

Junior (1989-1992) 117 €

Gyerek (1993-2001) 75 €

6 év alatt (2002-tõl) Ingyenes

Kategória Ár

Felnõtt 121.500,- Ft

10-16 év között 106.500,- Ft

5-9 év között 97.500,- Ft

3-4 év között 89.500,- Ft

0-2 közötti síelõ 31.500,- Ft

0-2 közötti nem síelõ Ingyenes

Lakosztály felár 5.000,- Ft/fõ/hét

Egyágyas felár 23.000,- Ft/fõ/hét



KKiittzzbbüühheell  --  HHootteell  HHoollzzeerr  ((ppáállyyaasszzáállllááss))

IDÕPONT:
2008. február 10-15. (5 éjszaka/5 nap sízés)

HELYSZÍN:
Kitzbühel - Tirol - Ausztria

SZÁLLÁS:
Hotel Holzer**** - a közelmúltban felújított, 4 csillagos szálloda Pass Thurn-ban,

közvetlenül a kitzbühel-i liftrendszer lábánál fekszik. Elhelyezés 2-4 fõs szobákban,
valamint korlátozott számban kétlégteres családi lakosztályokban. A fürdõszobával és
WC-vel ellátott szobákban televízió, telefon, 
és széf is található. 

Távolság a sípályáktól: pályaszállás.

SZOLGÁLTATÁSOK: 
A szálloda wellness-része  ingyen használható,

mely szaunával, gõzfürdõvel, Kneipp-sarokkal,
és masszázzsal áll a vendégek rendelkezésére. 
A gyerekeket játszó-szobával várják.

ELLÁTÁS: 
Félpanzió (svédasztalos reggeli és 4 fogásos,

menüválasztásos vacsora salátabárral). 

PROGRAMOK:
Síszafari Pass Thurn-tól Hahnenkamm-ig, éjszakai szánkózás, lovasszán, 

Aquarena Kitzbühelben.

SÍPÁLYÁK: 
A 800 és 2200 m között elterülõ sícentrum
több, mint 50 sípályát foglal magába.
Leghosszabb pályája, 

a Pengelstein Süd, 
6,8 km hosszú. 
Itt található a világ
leglátványosabb
kötélpályája.



SÍBÉRLET ÁRAK:
Elsõ este a szállodában fizetendõ

euróban. Bérlet kaució 2 €, amely
átvételkor fizetendõ. 

Jelentkezési határidõ: 2007. november 30.

Hátralék fizetési határidõ: 2008. január 15. 2211
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Kategória 5 napos

Felnõtt 155 €

Junior (1989-1991) 128 €

Gyerek (1992-2001) 80 €

6 év alatt (2002-tõl) Ingyenes

RÉSZVÉTELI DÍJ:
Az ár tartalmazza a szállás, 

a félpanzió, a síoktatás és 
biztosítás díját. 

A gyermekkedvezmények a
szülõk szobájában vehetõk igénybe
két felnõtt befizetése esetén.

Kategória Ár

Felnõtt 138.500,- Ft

11-14 év között 119.500,- Ft

6-10 év között 92.500,- Ft

4-5 év között 46.500,- Ft

0-3 közötti síelõ 31.500,- Ft

0-3 közötti nem síelõ Ingyenes

Lakosztály felár 5.000,- Ft/fõ/hét

Egyágyas felár 36.000,- Ft/fõ/hét



HHeeiilliiggeennbblluutt  --  HHootteell  HHeeiilliiggeennbblluutt

IDÕPONT: 
2008. március 2-7.  (5 éjszaka/5 nap sízés) 

HELYSZÍN:
Heiligenblut - Karintia - Ausztria

SZÁLLÁS:
Hotel Heiligenblut - 4 csillagos családi

hotelben, 2-3 ágyas szobákban vagy 4-5 ágyas,
két légteres családi lakosztályokban. Minden
szoba zuhanyzóval, WC-vel, TV-vel, telefonnal
felszerelt. 

Távolság a sípályától: 300 méter (ingyenes
síbusszal közelíthetõ meg)

SZOLGÁLTATÁSOK: 
A hotelben ingyenesen használható a fedett uszoda, szauna, fitness-sarok. A szolárium,

masszázs, tenisz- és squash pályák illetve a fedett parkolóház díj
ellenében használhatók. 

ELLÁTÁS: 
Félpanzió (svédasztalos reggeli és vacsora 

- nemzetközi konyha)

EGYÉB PROGRAMOK: 
Esténként különbözõ

szórakozási lehetõség a
szálloda
szervezésében 

(Jaga Tee-Party,
élõzene, bingó, hórafting,

gyerek diszkó stb.).

SÍPÁLYÁK: 
Heiligenblut Karintia tartományban, a Gross-

glockner lábánál fekvõ alpesi település. Pályarend-
szere minden sízõnek és snowboardosnak élményt
nyújt. A síbérlet 60 km pályára érvényes.

A pályák Budapesttõl 580 km-re, 1300-2900 m
magasan találhatók.



RÉSZVÉTELI DÍJ:
Az ár tartalmazza a szállás, a félpanzió, a síoktatás és biztosítás díját. 
A gyermekkedvezmények a szülõk szobájában vehetõk igénybe két felnõtt befizetése

esetén.

SÍBÉRLET ÁRAK:
Itthon a hátralékkal együtt fizetendõ euróban. 

Bérlet kaució 5 €, amely átvételkor fizetendõ.

Jelentkezési határidõ: 2007. december 10.

Hátralék és síbérlet fizetési határidõ: 2008. január 15.
2233
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Kategória 4 napos 5 napos

Felnõtt 121 € 146 €

Junior (1989-1992) 97 € 117 €

Gyerek (1993-2001) 61 € 73 €

6 év alatt (2002-tõl) Ingyenes Ingyenes

Kategória 2-3 ágyas szobában 4-5 ágyas apartmanban

Felnõtt 112.500,- Ft 125.000,- Ft

Harmadik személy,15 év felett 96.500,- Ft 96.500,- Ft

6-15 év között 84.500,- Ft 84.500,- Ft

4-5 év között 46.500,- Ft 46.500,- Ft

0-3 év között síelõ gyerek 29.500,- Ft 29.500,- Ft

0-3 év között nem síelõ gyerek Ingyenes Ingyenes

Egyágyas felár 9.000,- Ft/fõ/hét



GGyyeerreekkttáábboorr  MMuurraauu  --  HHootteell  LLaammbbaacchh  

Gyerektábor, felkészülési lehetõség az amatõr iskolai diákolimpiára.

IDÕPONTOK:
2008. február 24 - 29. vagy március 2-ig* 

(5 éjszaka/5 nap sízés vagy 7 éjszaka/7 nap sízés)
*: részvétel az iskolai amatõr diákolimpián.

HELYSZÍN:
Grebenzen - Murau - Steiermark - Ausztria

SZÁLLÁS:
Hotel Lambach*** - panzió Murau-tól 10 km-re. Elhelyezés 2-3-4 ágyas szobákban.

Minden szoba WC-vel, zuhanyzóval, TV-vel, telefonnal és rádióval van felszerelve.
Távolság a sípályáktól: 5 km.

SZOLGÁLTATÁSOK: 
A hotelban medence és szauna használható (szauna térítéses).

ELLÁTÁS: 
Félpanzió (svédasztalos reggeli és 3 fogásos vacsora salátabárral). 

EGYÉB PROGRAMOK:
A tábor végén részvételi lehetõség a Diákolimpián, ahol a gyerekek az

iskoláikat képviselhetik kizárólag amatõr mezõnyben. A versenyen az edzõk vezetésével
vesznek részt a gyerekek.

A gyerekeknek közös sízés utáni, esti programok, esti szánkózás, uszoda, jégpálya.

SÍPÁLYÁK: 
Grebenzen sípályái - a FIS pálya

fekvése miatt - március végéig
hóbiztosak. Ideális síterep 
gyermekek számára. A pályák
Budapesttõl 450 km-re, 
1030-2100 m magasan találhatók.

UTAZÁS:
Az Egyesület buszaival, illetve

a Homm Kft által biztosított
Mercedes autóbusszal. 
Ár: létszámtól függ.



RÉSZVÉTELI DÍJ:

Az ár tartalmazza a szállás, a félpanzió, a síoktatás és biztosítás díját.

SÍBÉRLET ÁRAK:
A hátralék befizetésekor fizetendõ euróban. Bérlet kaució 3 €. 

Jelentkezési határidõ: 2008. január 15.

Hátralék és síbérlet fizetési határidõ: 2008. február 15. 2255
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Kategória 5 nap 7 nap

Felnõtt, gyerek 88.000,- Ft 114.000,- Ft

Kisérõ oktatás nélkül 78.000,- Ft 103.000,- Ft

Kategória 5 napos 7 napos

Felnõtt 88 € 118 €

Junior (1989-1991) 71 € 94 €

Gyerek (1992-2001) 44 € 59 €

6 év alatt (2002-tõl) Ingyenes Ingyenes



KKaapprruunn  --  GGlleeccccsseerr  

Szezonzáró síbuli - Pünkösdi síhétvége

IDÕPONTOK:
2008. április 30. -  május 4. (4 éjszaka/4 nap sízés) 
2008. május 9. - 12. (3 éjszaka/3 nap sízés)

HELYSZÍN:
Kaprun - Salzburgerland - Ausztria

SZÁLLÁS:
Hotel Orgler **** - elegáns

hotel Kaprun centrumában.
Elhelyezés 2-3 ágyas szobákban.
Minden szoba WC-vel, zuhanyzóval
/ fürdõvel, TV-vel, telefonnal,
minibárral van felszerelve. 
Távolság a sípályáktól: 9 km.

SZOLGÁLTATÁSOK: 
Wellness részleg (szaunák, gõzkabin, török fürdõ,

medence, konditerem).  

ELLÁTÁS: 
Félpanzió (svédasztalos reggeli, bio reggeli és 4 fogásos

menüválasztásos vacsora salátabárral). 

SÍPÁLYÁK: 
A kaprun-i sípályák 2400 és 3200 m között találhatók. A

többnyire kék és piros pályák kedvezõ terepet jelentenek
minden síelõ számára. Kaprun Budapesthez az egyik
legközelebb fekvõ gleccserpálya. Távolság: 650 km.

UTAZÁS:
Egyénileg, igény esetén a Homm Kft által biztosított

Mercedes autóbusszal.
Ár: létszámtól függ.



SÍBÉRLET ÁRAK:
A síbérlet ára elsõ este a szállodában fizetendõ. Bérlet kaució: 2 €

Jelentkezési határidõ: 2008. március 20.

Hátralék fizetési határidõ: 2008. április 20. 2277
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RÉSZVÉTELI DÍJ:
Az ár tartalmazza a szállás, a félpanzió, a síoktatás és biztosítás díját. 

Kategória 3 napos 4 napos

Felnõtt 99 € 124 €

Junior (1989-1991) 79 € 99 €

Gyerek (1992-2001) 50 € 63 €

Kategória 3 napos 4 napos

Felnõtt 79.900,-Ft 99.800,-Ft

10-13 év között 65.000,-Ft 78.500,-Ft

6-9 év között 56.900,-Ft 67.800,-Ft

0-5 év között 38.900,-Ft 43.900,-Ft



Utazási feltételek

1. Az utazási szerzõdés
A K2 Funsports Club jelen prospektusában ismertetett külföldi síutazásokra az alábbi

szabályok érvényesek:
Az utazásokat a Locomotív Travel Kft (Szh: 1074 Bp. Dohány u. 12. Asz: 10802968-2-

42; R-0500-2-93/9) és az Alpine Tours Kft (Szh: 1052 Bp. Petõfi tér 3. Asz: 11753654-2-
42; R-1780/98/2002) utazási irodák szervezik.

A K2 Funsports Club biztosítja az utakhoz a síoktatókat.
Az utazásokra az Utazási Irodák által megadott, alábbiakban rögzített feltételek

érvényesek.

2. Jelentkezés
A, Az utazás megrendelésével, illetve a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az elõ-

leg megfizetésével létrejön az Utas és az Utazási Iroda közötti utazási szerzõdés.
Az Utas kijelenti, hogy a fentiekben megnevezett utazási irodák utazási szerzõdési

feltételeit elolvasta és azokat saját, illetve az általa képviselt utastársai nevében is
tudomásul vette.

B, Jelentkezéskor az alábbi elõleget kell befizetni: 
- a részvételi díj 40%-át, amennyiben az utazás elõtt több mint 21 nappal történik   
- a teljes részvételi díjat amennyiben az utazás elõtti 21. nap, vagy annál rövidebb

idõn belül jelentkezik.
C, A fennmaradó összeget (a teljes részvételi díjat) az utazás megkezdése elõtt

legkésõbb 21 nappal kell kiegyenlíteni, külön felszólítás nélkül, ellenkezõ esetben a
szerzõdés megszûnik.

Amennyiben az utas az utazás megkezdése elõtti 21. napon a teljes részvételi díjat nem
fizette be,  az utazás szervezõje jogosult  a szerzõdéstõl elállni és az utat más utas
számára értékesíteni.

3. Úti okmányok
A magyar és külföldi állampolgárok kötelesek az utazásra vonatkozó mindenkori

jogszabályokat, elõírásokat külön felszólítás nélkül betartani.
Ezek elmulasztásából eredõ többletköltségek, valamint a  az utazás szervezõjénél

keletkezõ összes kár az Utast terhelik.

4. Biztosítás
A K2 Funsports Club által megjelentetett, a programfüzetben szereplõ utazások

részvételi díja magában foglalja a AXA Biztosítóval megkötött biztosítást, az egyéni biz-
tosítási kötvény árát. 

A biztosításhoz szükséges adatokat az Utas köteles az utazás megkezdése elõtt legalább
egy héttel írásban leadni az utazás szervezõnél, amennyiben ez nem történik meg a biz-
tosítási kötvény nem kerül kiadásra.



5. A szerzõdés megváltozásának és megszûnésének esetei,
jogkövetkezményei

A, A részvételi díj tartalmazza a programfüzetben szereplõ szolgáltatások árát, az
Utazási Irodák és a K2 Funsports Club költségeit, az utazási biztosítás díját és az áfa-t.

B, Az utazás szervezõje abban az esetben állhat el legkésõbb 15 nappal az utazás
megkezdése elõtt az utazási szerzõdéstõl:

- amennyiben nem jön össze a szükséges elõre meghirdetett utaslétszám (20 fõ),
- amennyiben az adott utat szervezõ Utazási Iroda valamely az utazási feltételeikben

felsorolt indok miatt lemondaná az utazást.
C, Ha az Utas az utazás megkezdése elõtti 35. napon belül a szerzõdéstõl vagy bármely

megrendelt szolgáltatástól eláll, lemond vagy változtat, az alábbi összegû költségeket
(sztornó díjat) köteles megfizetni: 

Lemondás az indulás elõtt: sztornó díj a részvételi díj:
35-25 nappal 30%-a
24-15 nappal 50%-a
14-6 nappal 70%-a
0-5 nappal 100%-a

Lemondási határidõn kívüli módosítás vagy lemondás esetén megrendelésenként
5.ooo.-Ft/fõ kezelési költség fizetendõ.

D, Lemondást  az utazás szervezõje csak írásban faxon vagy e-mailben fogad el.
E, Ha az Utas az utazási szerzõdéstõl a sztornó díjak megfizetése mellett (írásban)

eláll, az utazásra (részvételre) vonatkozó jogai megszûnnek. Az utazás szervezõjének
jogában áll a visszamondott helyeket újból értékesíteni. 

Amennyiben az utazási iroda az Utazási szerzõdésben rögzített kötelezettségeinek nem
tesz eleget, az utas kárának megtérítését a Generali Biztosítótól igényelheti. 

6. Jogállás és felelõsség
A K2 Funsports Club az általa megjelentetett prospektusban szereplõ síutazások

kiegészítõ szolgáltatásaiért (síoktatás, szobabeosztás) felel.
Ha az utazásszervezõ nem a szerzõdésnek megfelelõen teljesíti a szolgáltatást, köteles a

díjat arányosan leszállítani, ha pedig nem teljesíti, köteles az utas kívánsága szerint
vagy a díjat visszafizetni, vagy az utazást más alkalommal teljesíteni.

Árainkat 270 Ft/€ árfolyamig tudjuk tartani. Tartós árfolyamnövekedés esetén
árainkat arányosan emeljük, az árfolyamkülönbségbõl adódó költség az Utast terheli.

Az utazásszervezõ nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas valamely szol-
gáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okból nem vette
igénybe.

Különös kéréseket az utazás szervezõje figyelembe vesz, és annak érdekében mindent
megtesz, de teljesítésükre garanciát nem vállal.

Az utazás szervezõje fenntartja jogát arra vonatkozóan, hogy indokolt esetben - az
Utas tájékoztatása mellett - a programfüzetben leírtaktól kisebb mértékben eltérjen. 

A nyomdai és sajtóhibákért nem vállalunk felelõsséget!
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SSíí--  kkeerréékkppáárr  ééss  úússzzóóeeddzzéésseekk

Síedzések

Kezdõ illetve középhaladó gyerekek részére
síedzéseket tartunk a Budai Edzõtábor
területén, mûanyag sípályán.

Az elsõ síedzés idõpontja:
2007 November 3. szombat 10.00
A síedzések 10.00-tõl 11.00-ig tartanak. A

találkozó 9.30-kor a Normafánál, a 21-es busz
végállomásánál lévõ parkolóban van.

Az edzéseken való részvétel feltétele a tandíj
befizetése. A tandíjat legkésõbb a harmadik
edzésen Takács Gergõnél kell befizetni.

A tandíj összege magában foglalja az
oktatást, a mûanyag sípálya és a 
rendszeresen közlekedõ síbusz

használatának költségeit, valamint
az egyesületi tagdíjat is.

Idõszak: Szombat Vasárnap

November 3-tõl Karácsonyig Sízés Sízés

Januártól március végéig Sízés Nincs edzés

A tandíj összege: 52.000,-Ft/fõ/tanév

második gyereknek : 42.000,-Ft/fõ/tanév

harmadik gyereknek: 30.000,-Ft/fõ/tanév. 

Heti egyszeri edzés esetén: 42.000,-Ft/fõ/tanév
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Kerékpáredzések:

Az edzéseket õsszel a Sváb-hegyen tartjuk
vasárnaponként 10-tõl 12 óráig. 
Tavasszal március végétõl június közepéig

hosszabb túrákat szervezünk a Duna mentén,
Szentendre vagy Budafok irányába.

Egyéb kérdésekre az alábbi telefonszámon

Takács Gergõ

ad választ:

0630 221 4246.

K2 Úszósuli
A K2 Úszósuli 3-10 éves gyermekekkel

foglalkozik, a vízhez szoktatástól a haladó
szintig. 
A foglalkozások kis létszámú csoportokban
zajlanak.

Úszás helyszíne:
1037 Budapest Kalap u. 1. TUE tanuszoda.

A medence 25 méter hosszú és 90 centiméter mély.
A víz hõmérséklete 31 C°.
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Vitorlás táborok
Már 15 éve hagyományosan a tanévzárást

követõen egyhetes vitorlás táborokat 
tartunk Balatonfüreden 
8-17 éves gyerekek részére. 

2008-ban 
3-4 gyerektábort 

tervezünk.

Úszó táborok
Minden év júliusában 3x1 hét napközi jellegû intenzív

úszótábort tartunk. Naponta két úszóedzés mellett egyéb
szabadtéri programok is várják a 3-10 éves 
gyermekeket. További részletek a K2 Úszósuliról a 
www.skiing.hu oldalon találhatók.

Természetesen elmaradhatatlan
az augusztus végi felnõtt tábor is,

ahová minden 18 év feletti
érdeklõdõt szeretettel

várunk.
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Csapatunk teljes körû “vizes” szolgáltatással várja vendégeit!
SZERETNE ÖN a 2005-ös év legeredményesebb NASE oktatójától

tanulni? 

NÁLUNK MEGTEHETI!

Búvároktatás:
Szabadidõs ill. hivatásos búvárok képzése, világszínvonalon. Kezdõtõl az oktatói

szintig igény szerinti idõpontban, akár kihelyezett oktatóval is. Gyermekeknek 9 éves
kortól vizes programok, 12 éveseknek már búvárigazolvány is!

Búvárutak:
Egyéni és csoportos utak profi búvároktatók vezetésével. 2007 novemberében Vörös-

tengeri szafari, 2008 márciusában THAIFÖLD, júliusban MÁLTA és KORZIKA vizeit
ajánljuk az érdeklõdõknek. vörös-tengeri és horvátországi programokat egész évben
indítunk.

Búvárfelszerelések:
Minden igényt kielégítõ minõségi búvár- és strand felszerelések forgalmazásával és

szervizelésével, kölcsönzésével is foglalkozunk. Márkakereskedésünk viszonteladók
részére nagykereskedelmi árat biztosít.

Klubprogramok, kedvezmények:
Uszodai és nyílt vízi programok, ismeretterjesztõ elõadások - klubtagoknak akár

ingyen is!
Szeretettel várjuk a kezdõket és a haladókat egyaránt, hiszen csak két fajta ember

létezik - az egyik búvár, a másik pedig az lesz.
Tartson velünk Ön is a tengerek sokszínû, különleges világába!

Kucza István Instructor Trainer NASE ITT 250050744
Tel.: 06/20-388-3734
E-mail: kucza.buvar@t-online.hu     
Web: www.k2seastar.hu, www.skiing.hu
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Gyermek síoktatás amatõrtõl a profi szintig!
Sí magasiskola, sízés kapuk között, táborok és edzések

egész éves program keretében.
Várjuk azokat az érdeklõdõket, akik belekóstolnának 

egy (leendõ) síversenyzõ életébe, akár egy alkalommal, 
akár hosszabb távon. A gyerekek egész éves

programja rugalmas, egyénre szabott.

-Heti 3-5 foglalkozás tornateremben, 
illetve görkorcsolyával

-Fizikális felmérések
-Rendszeres sportorvosi kontroll

-Edzõtáborok (a kisebbeknél szülõvel együtt)

K2 - Freestyle SC

Érdeklõdés, jelentkezés:
e-mail: freestyle@freestyle.hu

Vági Zoltán: 30/383-2930, +43 664 65 55 358

K2 Sí &Snowboard Központ

Szmolka Tamás: 36/1-453-0819

www.skiing.hu

Kovács Adrienn
kondiedzõ Vági Zoltán

iskolavezetõ, vezetõedzõ

Bugya Fruzsina
síedzõ

Budai Balázs
síedzõ
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K2 Sí & Snowboard Központ:
Budapest, 1036 Pacsirtamezõ u. 16.
bejárat a Viador utca felõl
Telefon: 061 453 0819
Mobil telefon: 0630 9952728
Fax: 061 453 0818

Sürgõs esetben: 0630 9414034
Edzések: 0630 221 4246
Versenyzés: 0630 383 2930
Síutak idején: 0043 6645979643

E-mail: k2@skiing.hu
reka@skiing.hu
mail@k2funsports.hu

Honlap: www.skiing.hu
www.k2funsports.hu
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Nyitva tartás:

szeptembertõl novemberig 
március közepétõl júniusig:

Hétfõtõl péntekig 10-tõl 18 óráig
Szombaton 10-tõl 14 óráig

decembertõl március közepéig:

Hétfõtõl péntekig 10-tõl 19 óráig
Szombaton 10-tõl 14 óráig




