


Fennállásunk 20 éve alatt nevünk garanciává vált mindazok 
számára, akik biztonságban, élvezettel és hatékony fejlõdéssel 
szeretnék eltölteni téli szabadságukat.

K2: Odafigyelés, színvonal, profizmus



2016 december 27. - január 1. 
Murau (Hotel zum Brauhaus és Ferienhotel Kreischberg)

2017. január 22 - 26. 
Nassfeld  (Alm Hotel Kärnten) 

2017. január 29 - február 3. 
Gerlitzen (Almresort Gerlitzen Alpe és Sonnenhotel Zaubek)

2017. február 11 - 15.
Murau (Hotel zum Brauhaus és Ferienhotel Kreischberg)

2017. február 19 - 23.
Murau (Hotel zum Brauhaus és Ferienhotel Kreischberg)

2017. február 26 - március 3. 
Gerlitzen (Almresort Gerlitzen Alpe és Sonnenhotel Zaubek)

2017. március 11 - 15.
Murau (Hotel zum Brauhaus és Ferienhotel Kreischberg)

Programok



IDÕPONT:  2016. december 27 – 2017. január 1. (5 éjszaka/5 nap sízés) 

HELYSZÍN: St. Lorenzen – Steiermark – Ausztria

SZÁLLÁS: Idén két szálláslehetõséget biztosítunk utasainknak. 
Murauban a Hotel Zum Brauhaust és a sípályánál található Ferienhotel
Kreischberg szállodát.

Ferienhotel Kreischberg**** Családi wellness szálloda a kreischbergi
lift lábánál. Elhelyezés 2,3,4 ágyas  szobákban és 2-3 légterû családi 
apartmanokban. 

SZOLGÁLTATÁSOK: A szálloda vendégei ingyen használhatják a 
külsõ-belsõ medencét és a szaunát, a szoláriumért külön kell fizetni.
A hotelben ingyenes Wi-Fi van. 

ELLÁTÁS: Félpanzió (svédasztalos reggeli és menüválasztásos 3 
fogásos vacsora salátabárral). Gyerekeknek 14 éves korig 12-13 óra
között ebédet illetve 10-18 óra között üdítõbárt biztosít a szálloda.

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. Távolság a sípályáktól: 7 km

SZOLGÁLTATÁSOK: A szálloda vendégei ingyen használhatják a 
szaunát gõzfürdõt, és fitnesztermet. 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, gála vacsora, élõ zene 
(a Hotel zum Brauhaus-ban dj Szergej).
Esti szánkózás a Kreischbergen. Tubing a pályán. Apres Ski.

SÍPÁLYÁK: Oktatásra, családi síelésre ideális pályarendszer. 
Kreischberg sípályái – a speciális mikroklíma miatt - áprilisig hóbiztosak. 
Az elmúlt években 2 új pályarendszer is épült ülõs, illetve kabinos 
felvonókkal, így Kreischberg felzárkózott a nagyobb sípályarendszerek 
mellé. 

OKTATÁS: napi 2 x 2 - 2,5 órás sí és snowboard oktatás átlagosan 
7-8 fõs csoportokban, melyeket életkor és tudásszint alapján állítunk
össze. Részleteket lásd az “Utakkal kapcsolatos tudnivalók” alatt.

Murau - St. Lorenzen  
 Hotel zum Brauhaus és Freienhotel Kreischberg



RÉSZVÉTELI DÍJ: Ferienhotel Kreischberg****

KATEGÓRIA     5 ÉJSZAKA
Felnõtt 2 ágyas vagy családi szoba         620 €
6-13,99 év között           430 €
0-5,99 év között síelõ gyerekek          320 €
0-5,99 év között nem síelõ gyerekek                  ingyenes
 
Az ár tartalmazza a szállás, félpanzió és délutáni sütemény, a síoktatás és
biztosítás díját . A gyerekkedvezmények a szülõk szobájában vehetõk
igénybe két felnõtt befizetése esetén.
Helyszínen fizetendõ: a  szilveszteri program ára, mely 15€/fõ, 14 éves kor felett.

RÉSZVÉTELI DÍJ: Hotel zum Brauhaus****

KATEGÓRIA     5 ÉJSZAKA
Felnõtt            625 €
11-13,99 év között           510 €
6-10,99 év között           365 €
3-5,99 év között           280 €
3-10,99 év között külön szobában           475 €
0-2,99 év között síelõ gyerekek          180 €
0-2,99 év között nem síelõ gyerekek     ingyenes

Az ár tartalmazza a szállás, a félpanzió, a síoktatás és biztosítás díját és a
szilveszteri program árát. A gyerekkedvezmények a szülõk szobájában 
vehetõk igénybe két felnõtt befizetése esetén.
Lakosztály felár:                        125 €/5éj
Egyágyas felár:       80 €/fõ/4 éj
Mélygarázs használati díja:        6 €/autó/éj

SÍBÉRLET ÁRAK:
Elsõ este a szállodában fizetendõ euróban. Bérlet kaució 3 €.

KATEGÓRIA                              5 NAPOS
Felnõtt         171 €
Junior (1998-2000)        137 €
Gyerek (2001-2010)          92 €
6 év alatt (2011- )                                                               Ingyenes

Jelentkezési határidõ a: 2016. október 14. 
Hátralék fizetési határidõ a: 2016. december 2.



Nassfeld  
  Alm Hotel Kärnten

IDÕPONT: 2017. január 22 - 26.  (4 éjszaka/4 nap sízés)

HELYSZÍN: Nassfeld – Karintia – Ausztria

SZÁLLÁS:
Alm Hotel Kärnten***Családi vezetésû szálloda. 1600 m 
tengerszint feletti magasságban a Gartnerkofel csúcs aljában
várja vendégeit. 2, 3, 4 ágyas szobák foglalhatók. 

SZOLGÁLTATÁSOK:
wellness részleg: (gyerekeknek 16 éves kortól!), gõzfürdõ, szauna
bió szauna, pihenõszoba. W-LAN, sítároló, fûtött sícipõ szárító,
parkoló.

ELLÁTÁS: félpanzió - büfé reggeli, menü vagy büfé vacsora.

PROGRAMOK: Apres Ski. Szánkópálya. 

SÍPÁLYÁK: Nassfeldet Ausztria 10 legjobb síterepe között tartják 
számon, mert minden adott, ami egy tökéletes síeléshez szükséges. 
Karintia egyik legszebb sípályarendszere. Funpark, szánkópálya és 
gyerekpálya és sok színvonalas Apres Ski bár található. 110 km 
tökéletesen karbantartott sípálya minden nehézségi szinten, garan-
tált hóbiztosság, 26 modern sífelvonó – 5 kabinos sífelvonó, 
4 hatüléses, melyek közül az egyik fûtött, 4 négyüléses sífelvonó

OKTATÁS: napi 2 x 2 - 2,5 órás sí és snowboard oktatás átlagosan 
7-8 fõs csoportokban, melyeket életkor és tudásszint alapján állítunk
össze. Részleteket lásd az “Utakkal kapcsolatos tudnivalók” alatt.



RÉSZVÉTELI DÍJ: Alm Hotel Kärnten***

KATEGÓRIA                         2-3 ágyas szobában       2-4 ágyas szobában
Felnõtt            415 €             430 €
13-15,99 év között           370 €             380 €
7-12,99 év között          320 €             330 €
0-6,99 év között síelõ gyereke          190 €             190 €
0-6,99 év között nem síelõ gyerek  ingyenes           ingyenes

Az ár tartalmazza a szállás, a félpanzió, a síoktatás és a biztosítás 
díját.
A gyerekkedvezmények a szülõk szobájában vehetõk igénybe
két felnõtt befizetése esetén
Helyszínen fizetendõ költség: üdülõhelyi díj: 2,50 €/fõ/ nap-17 éves kortól.

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

KATEGÓRIA                                4 NAPOS
Felnõtt      156 €
Junior (1998-2001) és Senior (-1951)   124 €
Gyerek (2002-2010)      80 €
Bambini (2011- )       25 € 

Jelentkezési határidõ:  2016. október 14.
Hátralék fizetési határidõ: 2016. november 30.



Gerlitzen - Arnoldstein  
   Almresort Gerlitzen Alpe és Sonnenhotel Zaubek

IDŐPONTOK:
2017. január 29 - február 3.  (5 éjszaka/5 nap sízés)
2017. február 26 - március 3. (5 éjszaka/5 nap sízés)
HELYSZÍN: Gerlitzen – Karintia – Ausztria

SZÁLLÁS: két szálláslehetőség közül lehet választani: Almresort 
Gerlitzen Alpe*** és Sonnenhotel Zaubek****

Almresort Gerlitzen Alpe*** A  3 csillagos Almresort Gerlitzen a  
Kanzelbahn (kabinos felvonó felső állomása) mellett 1.460 m magasan 
nyugodt környezetben fekszik, panorámás kilátással a karintiai tájra. 
Két-és háromlégterű apartmanok foglalhatók.
SZOLGÁLTATÁSOK: belső medence, szauna, játszószoba, W-LAN 
a lobbyban (ingyenesek) bár, bolt, masszázs- kozmetika.
ELLÁTÁS: félpanzió (büfé reggeli és menüválasztásos vagy büfé vacsora.)

Sonnenhotel Zaubek**** az 1.500 m magasan található 4 csillagos 
szállodában 2-3 ágyas szobák és 4-5 fős apartmanok foglalhatók.
SZOLGÁLTATÁSOK: medence, gőzfürdő,szauna, infra- szauna,
fittness terem, pihenőszoba, W-LAN, internet sarok, sítároló, gyerek 
játszószoba,  parkoló (ingyenesek), bár, kávézó 
borozó, szolárium, masszázs.  
ELLÁTÁS:  félpanzió (büfé reggeli és menüválasztásos vagy büfé vacsora.)

PROGRAMOK: Szánkózás. Esti séta az Ossiacher See partján.

SÍPÁLYÁK: Gerlitzen a varázslatos Ossiacher See fölé emelkedik. 
A tó partjától egy kabinos felvonó visz fel a 40 km-es pályarendszer-
hez. A pályák 1000-1911 m között fekszenek, így egészen április
elejéig tart a szezon. Jellemzői a széles pályák, kényelmes felvonók
és a szinte állandó napsütés. Igazi családi síterep.
OKTATÁS: napi 2 x 2 - 2,5 órás sí és snowboard oktatás átlagosan 7-8 fős 
csoportokban, melyeket életkor és tudásszint alapján állítunk össze. 
Részleteket lásd az “Utakkal kapcsolatos tudnivalók” alatt.



 

RÉSZVÉTELI DÍJ: Almresort Gerlitzen Alpe***

KATEGÓRIA                     5 ÉJSZAKA
Felnõtt                 495 €
6-14,99 év között               440 €
0-5,99 év között síelõ gyerekek                         200 €*  
0-5,99 év között nem síelõ gyerekek         ingyenes*

Az ár tartalmazza a szállás, a félpanzió, a síoktatás és biztosítás díját. 
A gyerekkedvezmények a szülõk szobájában vehetõk igénybe két felnõtt 
befizetése esetén  Apartmanonként 1 autó  parkolása ingyenes a 
mélygarázsban. Minden további autó díja 8,-€/autó/ nap.
* 3 légterû apartmanban, 2 felnõtt és 2 fizetõ gyerek után vehetõ igénybe 
ingyenesség 

Helyszínen fizetendõ költség: üdülõhelyi díj 2,50,-€/fõ/nap 17 éves kor felett. 

RÉSZVÉTELI DÍJ: Sonnenhotel Zaubek****

KATEGÓRIA              01. 29.- 02. 03     02. 26.- 03. 03
Felnõtt      640 €           660 €
12-14,99 év között    530 €           560 € 
6-11,99 év között                    430 €           440 €
0-5,99 év között síelõ gyerekek  220 €                220 €
0-5,99 év között nem síelõ gyerekek   ingyenes             ingyenes

Az ár tartalmazza a szállás, a félpanzió, a síoktatás és biztosítás díját. 
A gyerekkedvezmények a szülõk szobájában vehetõk igénybe két felnõtt
befizetése esetén.

Helyszínen fizetendõ költség: üdülõhelyi díj: 2,20,-€/ fõ / nap – 16 éves kortól.

SÍBÉRLET ÁRAK:
Hátralék befizetésekor fizetendõ az irodában euróban. Bérlet kaució 
5 €/fõ, amit a megérkezés napján kell befizetni az oktatóknál.

KATEGÓRIA    5 NAPOS
Felnõtt       175 €
Senior (-1951 )      151 €
Junior (1998-2001)      142 € 
Gyerek (2002-2010)                       88 €
6 év alatt (2011- )        31 €
Jelentkezési határidõ:  2016. október 14.
Hátralék fizetési határidõ: utanként a kezdõ idõpont elõtt 4 héttel.



Murau - St. Lorenzen  
 Hotel zum Brauhaus és Ferienhotel Kreischberg

IDŐPONTOK:  2017. február 11 -  15.  (4 éjszaka/4 nap sízés)
           2017. február 19 -  23.  (4 éjszaka/4 nap sízés)
             2017. március 11 - 15.  (4 éjszaka/4 nap sízés)
HELYSZÍN: St. Lorenzen – Steiermark – Ausztria
SZÁLLÁS: Idén két szálláslehetõséget biztosítunk utasainknak. 
Murauban a Hotel Zum Brauhaust és a sípályánál található Ferienhotel
Kreischberg szállodát.

Ferienhotel Kreischberg**** Családi wellness szálloda a Kreischberg-i lift 
lábánál. Elhelyezés 2,3,4 ágyas szobákban és 2-3 légterű családi apartma-
nokban.
SZOLGÁLTATÁSOK: A szálloda vendégei ingyen használhatják a külső-belső 
medencét és a szaunát, a szoláriumért külön kell fizetni. A hotelben ingyenes 
WiFi van. Az alagsorban Playstation szoba, csocsó, és gyerek játszóház működik.
ELLÁTÁS:Félpanzió (svédasztalos reggeli és menüválasztásos 3 fogásos 
vacsora salátabárral). Gyerekeknek 14 éves korig 12-13 óra között ebédet 
illetve 10-18 óra között üdítőbárt biztosít a szálloda.
Hotel zum Brauhaus**** A Mur partján fekvő 4 csillagos családi hotel 2- 3- 4 
ágyas szobákkal, és korlátozott számban két légteres, 4 ágyas családi lakosz-
tályokkal várja vendégeit. A szobák fürdővel, WC-vel, televízióval és telefonnal
vannak ellátva.  Távolság a sípályáktól: 7 km
SZOLGÁLTATÁSOK: A szálloda vendégei ingyen használhatják a szaunát
gőzfürdőt, és fitnesztermet. A hotelben ingyenes WiFi van.  A garázs napidíja 
autónként 6 euró.
ELLÁTÁS: Félpanzió (svédasztalos reggeli és menüválasztásos 3 fogásos 
vacsora salátabárral).
PROGRAMOK: Esti szánkózás a Kreischbergen. Tubing a pályán, Apres Ski.
SÍPÁLYÁK: Oktatásra és családi síelésre ideális síterep. Tökéletesen kezelt 
pályák.  Új 10, illetve 6 személyes liftek. Kreischberg sípályái – a speciális 
mikroklíma miatt - áprilisig hóbiztosak. 
OKTATÁS:  napi 2 x 2 - 2,5 órás sí és snowboard oktatás átlagosan 
7-8 fõs csoportokban, melyeket életkor és tudásszint alapján állítunk
össze. Részleteket lásd az “Utakkal kapcsolatos tudnivalók” alatt.



 
RÉSZVÉTELI DÍJ: Ferienhotel Kreischberg****

KATEGÓRIA                                      4 ÉJSZAKA
Felnõtt            540 € 
6-13,99 év között           390 €
0-5,99 év között síelõ gyerekek          285 €
0-5,99 év között nem síelõ gyerekek         150  €
  
Az ár tartalmazza a szállás, a félpanzió  a síoktatás és biztosítás díját . 
A gyerekkedvezmények a szülõk szobájában vehetõk igénybe két felnõtt 
befizetése esetén.
Egyágyas felár:        lekérésre

RÉSZVÉTELI DÍJ: Hotel zum Brauhaus****

KATEGÓRIA     4 ÉJSZAKA
Felnõtt           380 €
11-14,99 év között          320 €
6-10,99 év között          250 €
3-5,99 év között          210 €
3-10,99 év között külön szobában            300 €
0-2,99 év között síelõ gyerekek         140 €
0-2,99 év között nem síelõ gyerekek     Ingyenes

Az ár tartalmazza a szállás, a félpanzió, a síoktatás és biztosítás díját. A gyerek-
kedvezmények a szülõk szobájában vehetõk igénybe két felnõtt befizetése esetén.

Egyágyas felár:       60 € /4 éj
Mélygarázs használati díja:      6 €/autó/éj

SÍBÉRLET ÁRAK:
Elsõ este a szállodában fizetendõ euróban. Bérlet kaució 3 €.

KATEGÓRIA                       4 NAPOS  
Felnõtt                         142 €
Junior (1998-2000)                        114 €
Gyerek (2001-2010)                            76 €
6 év alatt (2011- )                       Ingyenes  

Jelentkezési határidõ: 2016. november 30. 
Hátralék fizetési határidõ: utanként a kezdõ idõpont elõtt 3 héttel.



OKTATÁS AZ ÚTJAINKON

Az átlagosan 8 fõs csoportokat az elsõ délelõtt történõ szintfelmérés alapján 
tudás illetve kor szerint osztjuk szét. A fõszezoni turnusokban 8-14 síoktatóval 
illetve 1-3 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, bébiszitterek. Kezdõ gyermekeknek javasoljuk, hogy hét-

végenként vegyenek részt néhány síedzésen II. kerület Hárshegyi út 3 sz. alatt 

található mûanyagpályánkon. A síoktatás alsó korhatára a gyerek hozzáállásától 
függõen 3-4 éves kor, míg a snowboard tanulás alsó korhatára 7-8 év.

A RÉSZVÉTELI DÍJ
A katalógusban szereplõ síutak részvételi díja tartalmazza a szállás, 
a félpanziós ellátás, a balesetbiztosítás és a sí/snowboard oktatás 
költségeit. Síútjaink árait euróban adjuk meg, és a síszezon teljes
idõszakára garantáljuk az árakat. Igény esetén fizetni forintban is lehet,
a befizetés napján érvényes árfolyamon, melyet a www.maremonti.hu
honlapon megtalálható forint-euro kalkulátorral számolhatnak ki. 
(MNB közép + 1,5%) Fontos tudni, hogy a szállásokon a gyerek-
kedvezmény - az osztrák szálloda 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
06/30-995-2728 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 lehet a K2 Sí & Snowboard Központban,
mivel csak így tudjuk elkerülni az esetleges félreértéseket. Nem 
személyesen történt befizetés esetén  szállással, ellátással, síbérlettel
stb. kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el! Az elõlegfizetéskor
kitöltött jelentkezési lap szignálásával létrejön az Utazási Szerzõdés az
utazási feltételekben megadottak szerint.

Az utakkal kapcsolatos 
 tudnivalók



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 
biztosítást kiállítani! Igény szerint 0-2 éves, részvételi díjat nem fizetõ 
gyerekek számára is kiállítunk biztosítást, az ViennaLife biztosító 
mindenkori díjtáblázata alapján.
Tíz év alatti gyermek szülõi felügyelet nélküli részvétele az utakon 
csak bébiszitterrel lehetséges! Egyes esetekben elõzetes meg-
beszélés alapján tudunk bébiszittert 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, 
amelyet 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 euróban befizetni.
 A többi útnál a síbérletek árát az utazás elsõ estéjén szedjük össze 
euróban. Ezt az utak részletes leírásánál egyedileg jelezzük.

LEMONDÁS

Lemondás esetén az Utazási Feltételek alapján, az Utazási Szerzõdés-
ben 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 a jelentkezõk létszámától függõen változik.
Egyéni utazás esetén útvonalleírást biztosítunk.



Csakúgy, mint az oktatásban, a szaküzletben is nagyon 

fontosnak tartjuk az igényességet, udvariasságot és a 

folyamatos fejlõdést.

Röviden ezek jellemzik szaküzletünket, ahol európai szinten

 is kiemelkedõ választékkal, nagy szakértelemmel, segítõkész 

kollégákkal várjuk vásárlóinkat. Utasaink az állandó akciókon 

kívül 10% kedvezményben részesülnek a teljes árú termékek 

és a kölcsönzés árából, télen-nyáron egyaránt.

Kitûnõen felszerelt kölcsönzõnkben elõfoglalási rendszerben 

is dolgozunk. Folyamatosan újuló készletünket állandóan 

szervizeljük, fertõtlenítjük. 

A téli felszereléseknél lehetõség van kézi- és gépi javításra

egyaránt, professzionális kerékpár szervizünk pedig egész 

évben át várja a bringásokat.

A díjnyertes webshopunk online mutatja az aktuális készletünket,

és könnyen kezelhetõ, logikusan felépített szûrõrendszer segít a 

megfelelõ termék kiválasztásában.

www.skiing.hu

www.k2-bike.hu, 

www.k2funsports.hu. 

K2 Sí&Snowboard Központ
 & Bike Shop

     Szakmaiság, kedves kiszolgálás, hatalmas árukészlet. 



Budapest, III. ker. Pacsirtamezõ utca 16. (bejárat a Viador utca felõl)

Telefon:        +36-1-453-0819

Mobil telefon:    +36-30-995-2728

Fax:     +36-1-453-0818

Edzések:    +36-30-221-4246

Központi e-mail:    k2@skiing.hu és k2@k2-bike.hu
Jelentkezés az utakra:  reka@skiing.hu
  

Honlap:       www.skiing.hu

   www.k2-bike.hu

   www.k2funsports.hu

Facebook:                 www.facebook.com/k2sisnowboard

Nyitvatartás: 
    Hétfõtõl péntekig 10-18 óráig

   Csütörtökön 10-19 óráig

   Szombaton 10-14 óráig

   Decembertõl március 15-ig: 
   Hétfõtõl péntekig 10-19 óráig

   Szombaton 10-14 óráig

Elérhetõségeink
   K2 Sí&Snowboard Központ – K2 Bike Shop




