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Honlapunk a legutóbbi eFestivalon ezüstérmet 
szerzett e-kereskedelem kategóriában.

Hírleveles szolgáltatásunk minden fontos 
információt elsőként tudat az érdeklődőkkel.

Útjainkról részletes leírások
szerepelnek sok-sok 
képpel a szállodáról,

útvonal leírással,
pályatérképpel.

Érdemes figyelemmel követni legfrissebb híreinket, 
mivel sok érdekes információt nyújtanak.

Galéria - minden utunkról
feltöltjük a képeinket, sok
ismerős arcot lehet találni!

On-line kölcsönzés.

On-line vásárlás
aktuális raktárkészletről, 

több ezer különböző 
termékből.
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Magyar Snowboard
Szövetség
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Skiarena naSSfeld –  
alpen adria Hotel & Spa
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K2–FREESTYLE SC

K2 SEaSTaR BúváRKLuB

Gyermek síoktatás amatőrtől a profi szintig. Egyéni felkészítés 
amatőr versenyekre, kortól függetlenül.
 
Sí magasiskola, sízés kapuk között, terepsízés, egész éves  
program keretében.
 
•       Vági Zoltán - iskolavezető, vezetőedző   
•       Bónis Ferenc - sí edző
•       Ács Tamás - sí edző
•       Herczegh Ágnes - kondíció edző 
 
Várjuk azokat az érdeklődőket, akik belekóstólnának egy (leendő) 
síversenyző életébe, akár egy alkalommal, akár hosszabb távon. 
A gyerekek egész éves programja rugalmas, egyénre szabott. 
Részletes program: www.freestyle.hu 
 
• Heti 3-5 száraz edzés tornateremben, kerékpárral,  
 illetve görkorcsolyával 
• Fizikális felmérések 
• Rendszeres sportorvosi kontroll 
• Edzőtáborok (a kisebbeknél szülővel együtt)
 

K2 - Freestyle SC
Érdeklődés, jelentkezés:    e-mail: freestyle@freestyle.hu
Vági Zoltán  06/30-383-2930, 
   +43/664-65-55-358
Szmolka Tamás  06/20-968-7989
K2 Sí & Snowboard Központ 36/1-453-0819

A K2 Seastar Búvárklub csapata teljes körű 
„vizes” szolgáltatással várja vendégeit. 
Már több éve kínálunk nyári alternatívát az 
aktív sportokat kedvelőknek. 
  
Oktatás
Szabadidős ill. hivatásos búvárok képzése, 
kezdőtől az oktatói szintig. A K2 Seastar a 
NASE amerikai típusú nemzetközi búvárokta-
tási rendszer tagja és erről ad nemzetközileg 
is elfogadott igazolványt. Már nitrox-, búvár 
elsősegélynyújtó-, felszerelés specialista 
szaktanfolyamok is! Gyermekeknek 9 éves 
kortól vizes programok, 12 éveseknek már 
búvárigazolvány is!

Programok
Egyéni és csoportos utak profi búvárok vezetésével. A hosszúhétvégés 
adriai túrákon át az egyhetes egzotikus szafariig szinte minden megtalál-
ható a palettán. 2008 novemberében Mexikó-, 2009 márciusában Bali, 
júliusban Málta és Korzika merülő helyeit célozzuk meg. Vörös-tengeri 
és adriai programokat egész évben indítunk.

Búvár felszerelések
Üzletünkben mind amatőr búvároknak, strandolóknak és úszóknak, mind 
profi búvároknak kínálunk felszereléseket. A felszerelések kölcsönzése 
sem jelent akadályt, ha pedig szervizelésre van szükség, akkor is állunk 
szíves rendelkezésükre. 

Tartson velünk Ön is a tengerek sokszínű, különleges világába!

Kucza István  
Instructor Trainer NASE ITT 
250050744 
Tel.: 06/20-388-3734

Szegő Attila
Tel.: 06/70-512-2879
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