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Miért érdemes nálunk kölcsönözni?
- Kölcsönzőnkben alap és top kategóriájú sík és snowboardok 

bérlésére van lehetősége
- Felszereléseinket folyamatosan szervizeljük és 2-3 évente lecseréljük
- Utasainknak 10% kedvezményt adunk a kölcsönzési árakból is!

Miért érdemes felszerelését nálunk szervizeltetni?
- A munkákat a legmodernebb Wintersteiger  

gépekkel, kiváló minőségű anyagokkal 
rövid határidőre vállaljuk

- Kötésszerelést, kötésbeállítást, 
insert csavarok behelyezését és  

dübelezését is vállalunk

  Utazás előtt díjmentesen
 átnézzük felszerelését!

K2 Sí & Snowboard 
Központ Szeretettel  várjuk vásárlóinkat egész évben 

üzletünkben , ahol eladóink szakszerű 
segítséget nyújtanak Önnek a megfelelő sí- 
és snowboard felszerelés vásárlásában vagy  
kölcsönzésében.

A K2 Sí & Snowboard  Központ abban külön-
bözik a sportáruházaktól, hogy felszereléseink 
nagy részét 15 éves síoktatói tapasztalatunk 
és szakmai tesztelés után rendeljük.

Boltunkban a kezdőtől a versenyző szintig 
minden sí- és snowboard felszerelés megtalál-
ható.

Miért érdemes nálunk vásárolni?
- Állandó akciók -10%-tól  -50%-ig egyes termékekre
- Utasainknak egész évben az idei termékekből: -10% kedvezmény!
- A téli szezonban kéthetente változó akciós csomagok, ajándékokkal!
- Kedves kiszolgálás, családias hangulat
- Boltunkban lehetőség van bankkártyával és egészségpénztárakon 

keresztül történő fizetésre is. (Jelenleg az alábbiakkal állunk 
szerződésben: Allianz, Aranykor, Axa, Dimenzió, K&H Medicina, 
MKB, OTP, Patika, Tempo, Uniqa, Új Pillér).

- Minőségi téli ruházatok óriási választéka síelőknek és 
snowboardosoknak egyaránt
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Megegyezés szerint néhány hetes tanfolyamokat indítunk hétköznap 
délelőttönként óvodás ill. óvodás korú csoportok részére.

Ezek a tanfolyamok az igényeknek megfelelően 10-15 alkalmat  
tartalmaznak, melyek során a gyerekek lécbiztonságot szereznek,  
megszokják és megszeretik a sízést és környezetét. Ez nagymértékben  
megkönnyíti a családi síelést, illetve a szervezett síutak első napjait.

A csoportok számára a téli szezon alatt ajánlunk olyan  
síutat, ahol a már megismert oktatókkal csúszhatnak  
a gyerekek, és szüleik számára is biztosítunk megfelelő  
fejlődési lehetőséget kezdőtől a haladó szintig,  
sível illetve snowboarddal egyaránt.

Utolsó alkalommal bemutató órát tartunk.

Érdeklődés:
Takács Gergely: Tel.: +36-30-2214246 E-mail: gocus@skiing.hu
Iroda: Tel.: +36-1-4530819 E-mail: k2@skiing.hu

2009. november elejétől 2010. március 
végéig műanyagpályás síedzéseket 
szervezünk a Sváb-hegyen, a Normafa 
közelében. Ezen időszak alatt minden 
hétvégén (novemberben és december-
ben szombaton és vasárnap; januártól 
csak szombaton) délelőtt 10-11 óráig 
síoktatást tartunk. 
Az 5 hónapos tanfolyam körülbelül 30  
alkalmat jelent, mely remek lehetőséget 
nyújt a gyermekek számára, hogy 
felkészüljenek a családi síelésre, illetve 
jelentősen megkönnyíti a szervezett síutak 
első napjait.

Kizárólag államilag vizsgázott, gyermek-
szerető oktatókkal dolgozunk.

A tanfolyamon a gyerekek a kezdő szinttől eljuthatnak az első biztos 
kanyarokig, a haladóbbaknak pedig jó gyakorlási lehetőség. Ezek  
a foglalkozások szép környezetben és jó levegőn nyújtanak nagyszerű 
sportolási lehetőséget a gyerekeknek. 

A tanfolyam helyszíne:
a Normafától 10 percre gyalog.

A tanfolyam Ideje:
November - December Szombat:  10.00.-11.00
 Vasárnap:  10.00.-11.00
Január - Március Szombat:  10.00.-11.00

A tanfolyam ára:  
Teljes szezon 2 edzés/hét/fő:  53 000.- Forint
Családon belül 2. gyerek: 43 000.- Forint
Családon belül 3. gyerek: 21 000.- Forint

Szükséges felszerelés:
sícipő, síléc, kesztyű. 
Réteges öltözködés,  
időjárástól függően.  
A sícipő és a síléc  
bérlésében igény esetén  
segítséget tudunk nyújtani.

Csoportos
sítanfolyam
óvodás korú
gyerekek 
részére

Hétvégi síedzések
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2009. október 22 – 25. Kaprun – besíző tábor 14. oldal

2009. december 19 – 23. Murau - gyerektábor 16. oldal

2009. december 27 – 2010. január 1. Murau - szilveszter 18. oldal

2010. január 9-10. VIII. Volvo – K2 Kupa –

 Kreischberg 12. oldal

2010. január 17 –22. Murau 20. oldal

2010. január 24 – 29. Nassfeld 22. oldal

2010. január 31 – február 5. Murau 20. oldal

2010. február 7 –12. Kitzbühel 24. oldal

2010. február 14 –19. Murau 20. oldal

2010. február 28 – március 5. Schladming 26. oldal

2010. március 7 –12. Murau 20. oldal

2010. március 21 –26. Murau 20. oldal

2010. március 31 – április 4. Murau - gyerektábor 16. oldal

 

 

 Téli Programok         
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Jelentkezéskor 
kérjük, jelezzék, hogy síelni 
vagy snowboardozni szeretnének, illetve 
kezdő, középhaladó vagy haladó  
tudásszintre értékelik magukat.  
Ez a későbbiekben nem jelent 
kötelezettséget az utasokra nézve, csak  
az oktató létszám kialakításához szükséges 
irányadó információt ad a számunkra.
Jelentkezéskor a résztvevők adatait 
egyeztetjük (pontos név, cím, születési 
dátum, útlevélszám).
Amennyiben az utazás megkezdése előtt 
legalább egy héttel nem állnak rendel-
kezésünkre a szükséges adatok, úgy nem 
tudunk biztosítást kiállítani! Igény szerint 
0-3 éves gyermekek számára is kiállítunk 
biztosítást, az AXA biztosító mindenkori 
díjtáblázata alapján.
Tíz év alatti gyermek szülői felügyelet 
nélküli részvétele az utakon csak baby 
sitterrel lehetséges! Egyes esetekben 
előzetes megbeszélés alapján tudunk  
baby sittert ajánlani.
Amennyiben valaki egy-egy nappal szeretné 
meghosszabbítani az utazását, vagy egyá-
gyas szobát kér, kérjük, mielőbb jelezze. 
Ha van szabad hely a szállodában, úgy 
lehetőség van a szobafoglalásra, amelyet 
szintén üzletünkben lehet befizetni.
Minden egyéb itt fel nem sorolt kérdésben 
az Utazási Szerződésben leírtakat vesszük 
figyelembe.

Hátralék és síbérlet fizetés
A hátralékot legkésőbb az utazás meg-
kezdése előtt három héttel kell befizetni a 
K2 Sí & Snowboard Központban,  
kivéve azokat az utakat, ahol a részletezés-
ben ezt külön határidővel jelezzük.
Egyes utaknál a síbérlet árát a hátralékkal 
együtt kell forintban vagy euróban befizetni. 
A többi útnál a síbérletek árát az utazás 
első estéjén szedjük össze euróban.
Az utak részletes leírásánál külön jelezzük  
a fizetés módját is.

Lemondás
Lemondás esetén az Utazási Feltételek 
alapján, az Utazási Szerződésben leírtaknak 
megfelelően járunk el.  
A lemondást csak írásban tudjuk elfogadni.

Utazás
Az utazás igény szerint történhet egyénileg 
vagy busszal. Az utazás módját az előleg 
befizetésénél kell egyeztetni.
A buszos utazások ára a jelentkezők  
létszámától függően változik.
Egyéni utazás esetén útvonalleírást  
biztosítunk.  

Oktatás az útjainkon
Az átlagosan 8 fős cso-
portokat az első délelőtt 
történő szintfelmérés alap-
ján, tudás illetve kor szerint osztjuk szét.
A főszezoni turnusokban 8-9 síoktatóval 
illetve 1-2 snowboard oktatóval dolgozunk. 
Az oktatás minden tudásszinten délelőtt 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, kísérőként 
utazó, kisbabákra vigyázó családtagok, 
baby sitterek.
Kezdő gyermekeknek javasoljuk, hogy hét-
végenként vegyenek részt néhány síedzésen 
Budapesten a Normafánál. 
A síoktatás alsó korhatára a gyermek hozzá-
állásától függően 3-4 éves kor, míg a snow-
board tanulás alsó korhatára 8 év.

A részvételi díj
A K2 Funsports Club síútjain az ár tartal-
mazza a szállás, a félpanziós ellátás, 
a balesetbiztosítás és a sí/snowboard 
oktatás költségeit.
Az útjaink árait 300 Ft/€ árfolyamig tudjuk 
tartani, ezen felül korrigáljuk ezeket, amely 
költség többlet az utast terheli. 
A szállásokon a gyermekkedvezmény az 
osztrák idegenforgalmi törvények alapján, 
két felnőtt befizetése esetén, a szülők 
szobájában vehető igénybe. 

Jelentkezés és előlegfizetés
Az utakra előzetesen jelentkezni 
a 06/1-453-0819-es, vagy a 06/30-995-2728 
telefonszámon lehet Takács Rékánál, vagy  
a reka@skiing.hu e-mail címen.

A részvételi hely biztosítása az előleg 
befizetésével történik, mely az adott 
részvételi díj 40%-a.
A befizetéseket érkezési sorrendben 
fogadjuk el, a maximális létszám 
elérése után várólistát vezetünk  
a további jelentkezőkről.
Befizetni csak személyesen lehet 
a K2 Sí & Snowboard Központban,  
mivel csak így tudjuk elkerülni az  
esetleges félreértéseket.
Nem személyesen történt befizetés 
esetén a szállással, ellátással,  
síbérlettel stb. kapcsolatos  
reklamációt nem fogadunk el!
Az előlegfizetéskor kitöltött jelentkezési 
lap szignálásával létrejön az Utazási 
Szerződés az utazási feltételekben 
megadottak szerint.

Az utakkal 
kapcsolatos
tudnivalók
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CSALÁDI HÉTVÉGE A K2-VEL

VIII. VOLVO--K2 KUPA
www.skiing.hu

www.k2funsports.hu
www.freestyle.hu

www.volvocars.hu

Nyílt - egyéni és családi - sí és snowboard  
verseny amatőr és igazolt versenyzők számára

2010. január 9-10.
Kreischberg, Murau, Ausztria

Ismét megrendezzük éves versenyünket minden sízőnek  
és snowboardosnak, aki kedvet érez hozzá.
Nevezni 3-99 éves korig lehet.
Idén családi csapatversenyt is hirdetünk, külön díjazással.
Minden induló ajándékot kap!

Tervezett program:

Péntek:  edzés pályában
Szombat-vasárnap: sí és snowboard óriásműlesiklás, 
 sí műlesiklás.

Versenykiírás, bővebb információk:  
www.skiing.hu

Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!
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IDŐPONT:
2009. október 22–25. (3 éjszaka/3 nap sízés) 

HELYSZÍN: 
Kaprun – Salzburgerland – Ausztria

SZÁLLÁS:
Hotel Toni**** – elegáns hotel Kaprun 
centrumában. Elhelyezés 2-3 ágyas szobák-
ban. Minden szoba WC-vel, zuhanyzóval / 
fürdővel, TV-vel, telefonnal, minibárral van 
felszerelve. Távolság a sípályáktól: 9 km.

SZOLGÁLTATÁSOK: 
A hotelben található wellness részben 
uszoda, szaunák, gőzfürdők, masszázs-
szalon, konditerem van. Gyerekeknek 
játszóház a hotelben.

 

ELLÁTÁS: 
Félpanzió (svédasztalos 
reggeli, bio-reggeli és 4 fogásos 
menüválasztásos vacsora 
salátabárral). 

SÍPÁLYÁK: 
A kapruni sípályák 2400 és  
3200 m között találhatók.  
A többnyire kék és piros pályák 
kedvező terepet jelentenek 
minden síelő számára. Kaprun 
Budapesthez az egyik  
legközelebb fekvő gleccser-
pálya. Távolság: 650 km.

Utazás: Egyénileg, igény szerint 
autóbusszal

RÉSZVÉTELI DÍJ:
Kategória 3 éjszaka 4 éjszaka
Felnőtt  230.-€ 290.-€
12-15 év között 180.-€ 240.-€
6-11 év között 150.-€ 199.-€
5 éves korig 76.-€ 105.-€

Az ár tartalmazza a szállás, a félpanzió és a biztosítás díját.  
Síoktatás igény szerint rendelhető (ára létszámtól függ).

SÍBÉRLET ÁRAK:
A hátralék befizetésekor fizetendő euróban.  
Bérlet kaució 5 €. 

Kategória 3 napos 4 napos
Felnőtt 101.-€ 129.-€
Ifjúsági (1991-1993) 80.-€ 103.-€
Gyerek (1994-2003) 50.-€ 64.-€
Gyerek 6 év alatt Ingyenes Ingyenes

Jelentkezési határidő: 2009. szeptember 30.
Hátralék fizetési határidő: 2009. október 15.

Besíző tábor 
az őszi iskolai 
szünetben!

Őszi szünet -
Kaprun gleccser 
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SÍBÉRLET ÁRAK:
A hátralék befizetésekor fizetendő  
euróban. Bérlet kaució 3 €.  

 4 napos
Felnőtt 96 €
Gyerek (1994-2003) 54 €
6 év alatt (2004-) Ingyenes
 

Jelentkezési határidő decemberi időpontra: 
2009. november 10.
Hátralék fizetési határidő decemberi időpontra: 
2009. december 10.

Jelentkezési határidő márciusi időpontra: 
2010. február 15.
Hátralék fizetési határidő márciusi időpontra:  
2010. március 15.

IDŐPONT:
2009. december 19 –  december 23.  
(4 éjszaka/4 nap sízés)

IDŐPONT:
2010. március 31 – április 4.  
(4 éjszaka/4 nap sízés)

HELYSZÍN:
Mariahof - Murau – Steiermark  
– Ausztria

SZÁLLÁS:
Hotel Lambach*** – panzió Murau-
tól 15 km-re. Elhelyezés 2-3-4 ágyas 
szobákban. Minden szoba WC-vel,  
zuhanyzóval, TV-vel, telefonnal és 
rádióval van felszerelve. Távolság  
a sípályáktól: 20 km.

SZOLGÁLTATÁSOK: 
A hotelben medence és szauna van.  

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

EGYÉB PROGRAMOK:
A gyerekeknek közös sízés utáni,  
esti programok. Esti szánkózás,  
uszoda, jégpálya.

SÍPÁLYÁK: 
Kreischberg sípályái – a speciális 
mikroklíma miatt - áprilisig hóbiztosak. 
Ideális síterep minden síző számára. 
Újdonság: új 3 km-es pályaszakasz 
épült egy modern hatüléses felvonóval. 
A pályák Budapesttől 450 km-re, 850-
2130 m magasan találhatók. Oktatóink 
kedvenc sípályája.

Utazás: Homm Kft. által biztosított Mer-
cedes autóbusszal. Ár: létszámtól függ.

Gyerektábor -
Murau –Hotel 
Lambach

Karácsony előtti sízés a gyerekeknek, 
nyugodt készülődés a szülőknek

Sízés a tavaszi szünetben,  
gyerekeknek és szülőknek  
egyaránt!

RÉSZVÉTELI DÍJ:
Kategória Ár
Decemberi időpont 325.- €
Márciusi időpont 325.- €

Az ár tartalmazza a szállás,  
a félpanzió, a síoktatás és  
biztosítás díját. 
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RÉSZVÉTELI DÍJ:
Kategória Ár
Felnőtt 159.500,- Ft
11-14 év között 127.500,- Ft
6-10 év között 82.500,- Ft
3-5 év között 69.500,- Ft
0-2 év között síelő gyerekek 31.500,-Ft
0-2 év között nem síelő gyerekek Ingyenes

Az ár tartalmazza a szállás, a félpanzió,  
a síoktatás és a biztosítás díját, valamint  
a szilveszteri program árát. A gyermekkedvezmények a szülők 
szobájában vehetők igénybe két felnőtt befizetése esetén.
Lakosztály felár: 11.000.- Ft/fő.
Egyágyas felár: 20.500.- Ft/fő

SÍBÉRLET ÁRAK:
Első este a szállodában fizetendő euróban.  
Bérlet kaució 3 €, amely átvételkor fizetendő.

Kategória 4 napos 5 napos
Felnőtt 106 € 124 €
Gyerek (1994-2003) 60 € 70 €
6 év alatt (2004- ) Ingyenes Ingyenes

Jelentkezési határidő: 2009. november 1.
Hátralék fizetési határidő: 2009. december 5.

IDŐPONT:
2009. december 27. – 2010. január 1.  
(5 éjszaka/5 nap sízés)

HELYSZÍN: 
Murau – Steiermark – Ausztria

SZÁLLÁS:
Hotel zum Brauhaus**** – a Mur partján fekvő 4 
csillagos családi hotel 2- 3- 4 ágyas szobákkal, és 
korlátozott számban két légteres, 4 ágyas családi 
lakosztályokkal várja vendégeit. A szobák fürdővel, 
WC-vel, televízióval és telefonnal vannak ellátva. 
Távolság a sípályáktól: 5 km

SZOLGÁLTATÁSOK: 
A szálloda vendégei ingyen használhatják a szaunát, 
gőzfürdőt, és fitness termet, a szoláriumért külön kell 
fizetni. A hotelben ingyenes WiFi van.  A garázs napidíja 
autónként 6 euró.

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

PROGRAMOK:
Szilveszteri program – aperitif, gálavacsora, 
élő zene, tűzijáték, meglepetés.  
Uszoda Murauban.

SÍPÁLYÁK: 
Kreischberg sípályái – a speciális mikroklíma 
miatt - áprilisig hóbiztosak. Ideális síterep 
minden síző számára. Újdonság: új 3 km-es 
pályaszakasz épült egy modern hatüléses 
felvonóval. A pályák Budapesttől 450 km-re, 
850-2130 m magasan találhatók. Oktatóink 
kedvenc sípályája.

SZILVESZTER –
Murau–Hotel

Brauhaus
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SÍPÁLYÁK: 
Kreischberg sípályái – a speciális mikroklíma 
miatt - áprilisig hóbiztosak. Ideális síterep 
minden síző számára. Újdonság: új 3 km-es 
pályaszakasz épült egy modern hatüléses 
felvonóval. A pályák Budapesttől 450 km-re, 
850-2130 m magasan találhatók. Oktatóink 
kedvenc sípályája

RÉSZVÉTELI DÍJ:
Kategória Ár
Felnőtt 106.500,- Ft
11-14 év között 86.500,- Ft
6-10 év között 62.500,- Ft
3-5 év között 52.500,- Ft
0-2 év között síelő gyerekek 31.500,-Ft
0-2 év között nem síelő gyerekek Ingyenes

Az ár tartalmazza a szállás, a félpanzió,  
a síoktatás és biztosítás díját.  
A gyermekkedvezmények a szülők  
szobájában vehetők igénybe két  
felnőtt befizetése esetén.

Lakosztály felár: 8.000.- Ft/fő.
Egyágyas felár: 20.500.- Ft/fő.

IDŐPONTOK:
2010. január 17-22.  (5 éjszaka/5 nap sízés)
2010. január 31 - február 5.  (5 éjszaka/5 nap sízés)
2010. február 14-19.  (5 éjszaka/5 nap sízés)
2010. március 7-12. (5 éjszaka/5 nap sízés)
2010. március 21-26.  (5 éjszaka/5 nap sízés)

HELYSZÍN:
Murau – Steiermark – Ausztria

 

 

SZÁLLÁS:
Hotel zum Brauhaus**** - a Mur partján fekvő 4 csillagos családi hotel 2- 3- 4 
ágyas szobákkal, és korlátozott számban két légteres, 4-5 ágyas családi lakosz-
tályokkal várja vendégeit. A szobák fürdővel, WC-vel, televízióval és telefonnal 
vannak ellátva. Távolság a sípályáktól: 5 km.

SZOLGÁLTATÁSOK: 
A szálloda vendégei ingyen használhatják a szaunát, gőzfürdőt, és fitness  
termet, a szoláriumért külön kell fizetni. A hotelben ingyenes WiFi van. 
A garázs napidíja autónként 6 euró. 

Murau – Hotel  
zum Brauhaus

SÍBÉRLET ÁRAK:
Első este a szállodában fizetendő  
euróban. Bérlet kaució 3 €, amely  
átvételkor fizetendő.

Kategória 4 napos 5 napos
Felnőtt 106 € 124 €
Gyerek (1994-2003) 60 € 70 €
6 év alatt (2004- ) Ingyenes Ingyenes

Jelentkezési határidő:  
utazás előtt 6 héttel.
Hátralék fizetési határidő:  
utazás előtt 3 héttel.

ELLÁTÁS: 
Félpanzió (svédasztalos reggeli és menü- 
választásos 3 fogásos vacsora salátabár-
ral).

PROGRAMOK:
A házban található sörpince egyes  
napokon utasaink rendelkezésére áll.
Sífutó pályák a hotel közelében, 
uszoda Murauban.
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RÉSZVÉTELI DÍJ:
Kategória Ár
Felnőtt 137.500,- Ft
10-16 év között 119.500,- Ft
5-9 év között 109.500,- Ft
3-4 év között 99.500,- Ft
0-2 év közötti síelő gyerekek 31.500,- Ft
0-2 év között nem síelő gyerekek Ingyenes

Az ár tartalmazza a szállás, a félpanzió,  
a síoktatás és biztosítás díját.   
A gyermek-kedvezmények a szülők szobájában  
vehetők igénybe két felnőtt befizetése esetén.
Lakosztály felár: 11.500.- Ft/fő.
Egyágyas felár: 24.000.- Ft/fő

IDŐPONT:
2010. január 24-29.  
(5 éjszaka/5 nap sízés)

HELYSZÍN:
Hermagor (Presseggersee) -  
Nassfeld – Karintia – Ausztria

SZÁLLÁS:
Alpen Adria Hotel*** - exkluzív, rendkívül 
elegáns négycsillagos szálloda lenyűgöző 
környezetben. Elhelyezés 2-3-4 ágyas 
szobákban, illetve korlátozott számban  
két légteres, 4-5 ágyas családi lak- 
osztályokban. Minden szobához WC,  
zuhanyzó/fürdő, TV és telefon tartozik.
Sípályák: 8 km-es körzetben.

SZOLGÁLTATÁSOK: 
A hotelben található hat féle szauna, 
medence, gőzfürdő, 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, 
korszerű felvonóval. Ideális síterep minden 
tudásszintű síelőnek. A síbérlet 120 km  
sípályára érvényes. A pályák Budapesttől  
550 km-re, 610-2020 m magasan találhatók.

Skiarena Nassfeld
–Alpen Adria
Hotel & Spa

SÍBÉRLET ÁRAK:
Első este a helyszínen fizetendő  
euróban.  Bérlet kaució 5 €, amely  
átvételkor fizetendő.

Kategória 4 napos 5 napos
Felnőtt (1945-1990) 130 € 156 €
Senior (XXXX-1944) 104 € 124 €
Junior (1991-1994) 104 € 124 €
Gyerek (1995-2003) 66 € 79 €
6 év alatt (2004- ) 15 € 15 €

Jelentkezési határidő:  
2009. november 20.
Hátralék fizetési határidő:  
2009. december 20.
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SÍPÁLYÁK: 
A 800 és 2200 m között elterülő sícentrum több, 
mint 50 sípályát foglal magába. Leghosszabb 
pályája - a Pengelstein Süd - 6,8 km hosszú.  
Itt található a világ leglátványosabb kötélpá-
lyája. Minden sízőnek igazi  élményt nyújt.  
A szállodától ingyenes síbusz közlekedik  
a sípályáig.

RÉSZVÉTELI DÍJ:
Kategória Ár
Felnőtt 114.500,- Ft
6-14 év között 82.500,- Ft
4-5 év között síelő gyerekek 49.500,- Ft
0-3 év között nem síelő gyerekek Ingyenes

Az ár tartalmazza a szállás, a félpanzió, a síoktatás  
és biztosítás díját. A gyermekkedvezmények  
a szülők szobájában vehetők igénybe  
két felnőtt befizetése esetén.
Lakosztály felár: 10.000.- Ft/fő.
Egyágyas felár: 23.500.- Ft/fő.

IDŐPONT:
2010. február 7-12. (5 éjszaka/5 nap sízés)

HELYSZÍN:
Mittersill - Kitzbühel – Tirol – Ausztria

SZÁLLÁS:
Hotel Braurup**** - hangulatos, 
4 csillagos családi szálloda Mittersill 
központjában. Elhelyezés 2-4 fős szobák-
ban, valamint korlátozott számban kétlég-
teres családi lakosztályokban.  
A fürdőszobával és WC-vel ellátott szobák-
ban televízió, telefon és minibár található. 
Távolság a sípályáktól: 5 km (ingyenes sí- 
busszal közelíthető meg).

SZOLGÁLTATÁSOK: 
A szálloda wellness-része ingyen használ-
ható, mely szaunával, gőzfürdővel, és 
(térítés ellenében) masszázzsal áll  
a vendégek rendelkezésére.   
 A szálloda előtt hangulatos Apres Ski bár 
található, a hazatérő vendégek szórakoz-
tatására. Ingyenes parkolási lehetőség.

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

PROGRAMOK:
Síszafari Hollersbach-tól Hahnenkamm-ig, 
éjszakai szánkózás, lovasszán, uszoda 
Mittersillben.

Kitzbühel –
Hotel Braurup

SÍBÉRLET ÁRAK:
Első este a szállodában fizetendő euróban.  
Bérlet kaució 2 €, amely átvételkor fizetendő. 

Kategória 4 napos 5 napos
Felnőtt 138 € 163 €
Junior (1991-1993) 115 € 136 €
Gyerek (1994-2003) 72 € 85 €
6 év alatt (2004- ) Ingyenes Ingyenes

Jelentkezési határidő: 2009. november 30.
Hátralék fizetési határidő: 2010. január 10.
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SÍBÉRLET ÁRAK:
Itthon a hátralékkal együtt fizetendő euróban. 
Bérlet kaució 3 €, amely átvételkor fizetendő.

Kategória 4 napos 5 napos
Felnőtt 137 € 162 €
Junior (1991-93)  112 € 133 €
Gyerek (1994-2003) 75 € 89 €
6 év alatt (2004-) Ingyenes Ingyenes

Jelentkezési határidő:  
2009. december 10.
Hátralék és síbérlet fizetési határidő:  
2010. január 20. 

IDŐPONT:
2010. február 28 - március 5.   
(5 éjszaka/5 nap sízés) 

HELYSZÍN:
Ramsau – Steiermark – Ausztria

SZÁLLÁS:
Landhotel Kielhuberhof**** - 4 csillagos 
teljesen újjáépített családi hotelben,  
2-3 ágyas szobákban vagy 4-5 ágyas,  
kétlégteres családi szobákban. Minden 
szoba zuhanyzóval, WC-vel, TV-vel,  
telefonnal felszerelt. 
Távolság a sípályától: 5-10 km 

SZOLGÁLTATÁSOK: 
A hotelben ingyenesen használható  
a szauna, gőzfürdő, élményzuhany, infra-
kabin, játékterem és WIFI. A masszázs  
(Shiatsu) térítés ellenében igényelhető.

ELLÁTÁS: 
Félpanzió (svédasztalos reggeli és négy-
fogásos menüválasztásos vacsora)

EGYÉB PROGRAMOK: 
Sí szafari a Schladming-Dachstein Tauern 
rendszerben. Esténként különböző szóra-
kozási lehetőség a közelben, szánkózás, 
uszoda. 
 

 
 
 
 
 
 

SÍPÁLYÁK: 
Schladming sípályái – a speciális  
mikroklíma miatt – áprilisig hóbiztosak. 
Az összefüggő pályarendszer négy hegyet  
köt össze, közel 170 km hosszúságban.  
Ideális síterep minden síző számára.  
A pályák Budapesttől 480 km-re,  
850-2700 m magasan, fekszenek,  
köztük egy gleccser is található.

Schladming –  
Landhotel
Kielhuberhof

RÉSZVÉTELI DÍJ:
Kategória Családi szoba kicsi Családi szoba nagy
Felnőtt 145.500.- Ft 145.500,- Ft
11-15 év között 103.500.- Ft 123.500,- Ft
6-10 év között  95.500.- Ft 116.500.- Ft
0-5 év  között  59.500.- Ft  89.500.- Ft

Kategória Kétágyas kicsi Kétágyas nagy
Felnőtt 134.500.- Ft 145.500.- Ft

Az ár tartalmazza a szállás, a félpanzió,  
a síoktatás és biztosítás díját. A gyermek- 
kedvezmények a szülők szobájában  
vehetők igénybe két felnőtt befizetése  
esetén.
Egyágyas felár: 12.000.- Ft/fő.
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1. Az utazási szerződés
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-0500/94-2) utazási iroda 
szervezi. A K2 Funsports Club biztosítja az 
utakhoz a síoktatókat. Az utazásokra az  
Utazási Iroda által megadott, alábbiakban 
rögzített feltételek érvényesek.

2. Jelentkezés
A, Az utazás megrendelésével, illetve 
a jelentkezés nyilvántartásba vételével  
és az előleg megfizetésével létrejön az  
Utas és az Utazási Iroda közötti utazási 
szerződés.
Az Utas kijelenti, hogy a fentiekben meg-
nevezett utazási iroda utazási szerződési 
feltételeit elolvasta és azokat saját, illetve 
az általa képviselt utastársai nevében is 
tudomásul vette.
B, Jelentkezéskor az alábbi előleget kell 
befizetni: 
 -  részvételi díj 40%-át, amennyiben az 

utazás előtt több mint 21 nappal 
történik

 -  a teljes részvételi díjat amennyiben 
az utazás előtti 21. nap, vagy annál  
rövidebb időn belül jelentkezik.

C, A fennmaradó összeget (a teljes rész-
vételi díjat) az utazás megkezdése előtt 
legkésőbb 21 nappal kell kiegyenlíteni, 
külön felszólítás nélkül, ellenkező esetben a 
szerződés megszűnik.
Amennyiben az utas az utazás megkezdése 
előtti 21. napon a teljes részvételi díjat nem 
fizette be,az utazás szervezője jogosult   
a szerződéstől elállni és az utat más utas 
számára értékesíteni.

3 Úti okmányok
A magyar és külföldi állampolgárok 
kötelesek az utazásra vonatkozó mindenkori 
jogszabályokat, előírásokat külön felszólítás 
nélkül betartani.

Ezek elmulasztásából eredő többletkölt-
ségek, valamint a  az utazás szervezőjénél 
keletkező összes kár az Utast terhelik.

4. Biztosítás
A K2 Funsports Club által megjelentetett, 
a programfüzetben szereplő utazások 
részvételi díja magában foglalja az AXA 
Biztosítóval megkötött biztosítást,  
az egyéni biztosítási kötvény árát. 
A biztosításhoz szükséges adatokat az 
Utas köteles az utazás megkezdése előtt 
legalább egy héttel írásban leadni  
az utazás szervezőnél, amennyiben ez  
nem történik meg a biztosítási kötvény  
nem kerül kiadásra.

5. A szerződés megváltozásának és 
megszűnésének esetei, jogkövetkez-
ményei
A, A részvételi díj tartalmazza a program-
füzetben szereplő szolgáltatások árát, az 
Utazási Iroda és a K2 Funsports Club költ-
ségeit, és az utazási biztosítás díját.
B, Az utazás szervezője abban az esetben 
állhat el legkésőbb 15 nappal az utazás 
megkezdése előtt az utazási szerződéstől:
 -  amennyiben nem jön össze a 

szükséges előre meghirdetett  
utaslétszám (20 fő),

 -  amennyiben az adott utat szervező 
Utazási Iroda valamely az utazási 
feltételeikben felsorolt indok miatt 
lemondaná az utazást.

C, Ha az Utas az utazás megkezdése előtti 
35. napon belül a szerződéstől vagy bármely 
megrendelt szolgáltatástól eláll, lemond 
vagy változtat, az alábbi összegű költ-
ségeket (sztornó díjat) köteles megfizetni: 
Lemondás sztornó díj  
az indulás előtt: a részvételi díj:
35-25 nappal 30%-a
24-15 nappal 50%-a
14-5 nappal 70%-a
5 napon belül 100%-a.
D, Lemondást az utazás szervezője csak 
írásban faxon vagy e-mailben fogad el. 

Utazási feltételek

E, Ha az Utas az utazási szerződéstől 
a sztornó díjak megfizetése mellett (írásban) 
eláll, az utazásra (részvételre) vonatkozó 
jogai megszűnnek. Az utazás szervezőjének 
jogában áll a visszamondott helyeket újból 
értékesíteni. 
Amennyiben az utazási iroda az Utazási 
szerződésben rögzített kötelezettségeinek 
nem tesz eleget, az utas kárának meg-
térítését a Generali Biztosítótól igényelheti. 

6. Jogállás és felelősség
A K2 Funsports Club az általa megjelente-
tett prospektusban szereplő síutazások 
kiegészítő szolgáltatásaiért (síoktatás, 
szobabeosztás) felel.
Ha az utazásszervező nem a szerződésnek 
megfelelően 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 300 Ft/€ árfolyamig tudjuk tartani.  
Tartós árfolyam-növekedés esetén árain- 
kat arányosan emeljük, az árfolyamkülönb-
ségből adódó költség az Utast terheli.
Az utazásszervező nem köteles a rész-
vételi díjat leszállítani, ha az Utas valamely 
szolgáltatást saját elhatározásából, vagy 

az érdekkörében felmerült okból nem vette 
igénybe.
Különös kéréseket az utazás szervezője 
figyelembe vesz, és annak érdekében mind-
ent megtesz, de teljesítésükre garanciát 
nem vállal.
Az utazás szervezője fenntartja jogát arra 
vonatkozóan, hogy indokolt esetben – az 
Utas tájékoztatása mellett – a programfüzet-
ben leírtaktól kisebb mértékben eltérjen. 
A nyomdai és sajtóhibákért nem vállalunk 
felelősséget!
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2010 nyarán ismét megrendezzük az évek 
óta egyre nagyobb népszerűségnek örvendő 
egyhetes, (5 napos) úszótáborainkat. Három 
turnust tervezünk, heti 8-10 alkalom úszás-
foglalkozással. 

Az elmúlt nyár jó alkalom volt arra, hogy meg-
ismerjük a Margitsziget minden előnyét, amit 
egy tábor alatt nyújthat (kirándulás, foci, 
állatkert, halastó, kilátó, fagyizás).  

A méltán híres Hajós Alfréd Sport uszoda 
medencéi tökéletes helyszínt biztosí- 
tanak bármelyik szinten álló csoport  
foglalkozásaihoz (melegvizes kismedence, 
33m-es és 50m-es úszómedencék).

A délelőtti úszást követően a gyerekek  
már farkaséhesen várják az ebédet.
A kétfogásos ebéd mellé gyümölcsöt és 
üdítőt szolgálnak fel a barátságos pincérek  
a Szabadtéri Színpadnál lévő étteremben. 
Délutánonként péksütemény az uzsonna.

Részletek tavasztól a honlapunkon  
a nyári programok alatt:  
www.skiing.hu, 
illetve jelentkezés és bővebb 
felvilágosítás: 

Már 15 éve hagyományosan a tanévzárást követően egyhetes 
vitorlás táborokat tartunk Balatonfüreden 8-17 éves gyerekek 
részére. 
2010-ben 3 gyerektábort tervezünk. Természetesen elmarad-
hatatlan az augusztus végi családi tábor is, ahová minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.

A gyerektáborok általános jellemzői:

- 7 nap/6 éjszaka
- Vízparti, zárt telep gyönyörű 
 környezetben Balatonfüred   
 központjában
- Jó állapotú, megbízható hajópark
- Mindenki egyszerre tud vitorlázni  
 (nem „turnusokban”)
- Nem lépjük túl a hajónként 
 megengedett létszámot
- Állandó motoros kíséret
- Különösen magas színvonalú ellátás
- 2-3 gyerekre jut egy oktató/edző
- Rengeteg parti program (sport és játék)

Vitorlás táborok

Úszótábor 
gyerekeknek

Nyári táborok
Takács Gergely
Tel: 30/2214246, 
E-mail: gocus@skiing.hu 

Nádasdi Adrienn
Tel: 30/9719798, 
E-mail: nadasdi@fibermail.hu
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Búvárképzés, utaztatás, felszerelések.  
K2 Seastar Búvárklub csapata teljes körű 
„vizes” szolgáltatással várja vendégeit. 
Már több éve kínálunk nyári alternatívát  
az aktív kikapcsolódást kedvelőknek.
Jó hír: Mindenki számára olcsóbbá 
tesszük a búvárkodást!
Kérje, olvassa hírlevelünket, mert eddig  
még nem látott akciókkal szolgálunk Önnek.
  
Oktatás
Szabadidős illetve hivatásos búvárok kép-
zése, kezdőtől az oktatói szintig. A K2 Seastar 
nemzetközi búvároktatási rendszer tagja és erről 
ad világszerte elfogadott igazolványt, akár  
AZONNAL! Már nitrox-, búvár elsősegélynyújtó-, 
felszerelés specialista szaktanfolyamok is.  
Gyermekeknek már 9 éves kortól vizes programok,  
12 éves kortól már búvárigazolvány. 
 
Programok
Egyéni és csoportos utak profi búvárok vezetésével.  
A hosszúhétvégés adriai túrákon át az egyhetes egzotikus 
szafariig szinte minden megtalálható a palettán.
Idei ÚJDONSÁG: Montenegro, amely a világörökség része 
és kedvező áron elérhető. Októberben Szudán, novem-
berben  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 felszerelése-
ket. 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!

Gyermek síoktatás amatőrtől a profi szintig. 
Egyéni felkészítés amatőr versenyekre, kortól 
függetlenül.
 
Sí magasiskola, sízés kapuk között, illetve 
terepsízés egész éves program keretében.
 - Vági Zoltán - iskolavezető,
 vezetőedző
- Bónis Ferenc - síedző
- Stark Márton - sí-, kondícióedző
- Herczegh Ágnes - kondícióedző 

Várjuk azokat az érdeklődőket, akik belekós-
tolnának 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

K2 Sí & Snowboard Központ
36/1-453-0819

K2 – Freestyle SC

K2 Seastar 
Búvárklub

Kucza István
Instructor Trainer  
NASE ITT 250050744 HU 
Tel.: 06/20-3883-734 
 
Szegő Attila
Tel.: 06/70-5122-879
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K2 Sí & Snowboard Központ:
Budapest, 1036 Pacsirtamező u. 16.
bejárat a Viador utca felől
Telefon:  06/1-453-0819
Mobiltelefon:  06/30-995-2728 
 (nyitvatartási időben)
Fax:  06/1-453-0818

Sürgős esetben:  06/30-941-4034
Edzések:  06/30-221-4246
Versenyzés:  06/30-383-2930
Síutak idején:  00/43-664-5979643

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

Nyitva tartás
szeptembertől novemberig  
és március 15. után: 
Hétfőtől péntekig 10-18 óráig
Szombaton 10-14 óráig

Decembertől március 15-ig: 
Hétfőtől péntekig 10-19 óráig
Szombaton 10-14 óráig.

www.skiing.hu

On-line vásárlás ak-
tuális raktárkészletről, 
több ezer különböző 
termékből

Érdemes figyelem-
mel követni leg-
frissebb híreinket, 
mivel sok érdekes 
információt nyúj-
tanak

On-line kölcsönzés

Termékeinkről rengeteg információt,  
paramétert lehet megtudni, és egymással  
összehasonlítani Hírleveles szolgáltatásunk minden 

fontos információt elsőként tudat 
az érdeklődőkkel

Honlapunk a legutóbbi 
eFestivalon ezüstérmet 
szerzett e-kereskedelem 
kategóriában

Útjainkról részletes leírást 
talál sok-sok képpel, 
útvonalleírással,  
pályatérképpel

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

Elérhetőségek


