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Alpesi Clubban!

Általán os tudni valók tábora inkról
• Az árak csomagárak, a csomagban történő bármilyen változtatás új ajánlatnak minősül.
• A szállodában a gyermekkedvezmények, csak 2 felnőtt árat fizetôvel egy
szobában érvényesek.
• A síoktatás árát akkor sem tudjuk levonni a csomagárakból, amennyiben ezt a
szolgáltatást nem veszik igénybe.
• Táborokra fixen jelentkezni csak előleg befizetésével lehet.
• Lemondási feltételek az utazási szerződés (35. oldal) szerint
• Kösd nálunk a baleset-, betegség-, poggyászbiztosításodat
(már 490 Ft/nap-tól) és az útlemondási biztosításodat is
(melynek díja a részvételi díj 5%-a).
• Amennyiben csak oktatásra jelentkezel nálunk, az oktatási díj:
 25 €/nap/fő (előre az Alpesi Clubban
fizetve, a tábor teljes időtartamára),
 35 €/nap/fő (amennyiben a helyszínen fizetsz, vagy nem
a tábor összes napjára jössz)
 fél napos oktatás 25 €/fő
• Abban az esetben, ha kezdőként befizetsz egy táborra , a tábor
elôtt 3 alkalommal ingyenesen biztosítunk síoktatást számodra
műanyagpályánkon a Hárshegyi úton.
• Ha az általunk kínált szállások nem nyerik el a tetszésedet,
úgy szívesen ajánlunk más szállást az igényeidnek megfelelően.
• Minden táborral kapcsolatos fontos információt a tábort
megelôzô héten e-mailben megküldünk.
• Síbérlet igényeket kérjük elôre jelezni, legkésôbb a tábor
elsô estéjéig. Bérletosztás az elsô sízős reggelen.
• Síoktatás délelőtt, délután 2x2 óra csoportosan, ebédszünet
általában együtt (1,5 óra) egy előre megbeszélt hüttében a hegyen.
• Csoportok beosztása az első délelőtt folyamán a tudásszintek
felmérésével, ekkor minden csoport különböző színû mezt kap,
amit a tábor végén kérjük, adjatok vissza az oktatóinknak.
• Oktatóinkat minden nap váltogathatjuk a csoportok között.
• Táborainkban lévô extra programokról a tábor kiírásában
értesülhetsz.
• Muraui és lachtali táborainknál a bérlet árakból extra (Murtal
Card-os kedvezményen felül!) 5% kedvezményt tudunk biztosítani, amennyiben rajtunk keresztül veszitek a bérleteiteket.
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Ha megtetszett valamelyik táborunk,
vagy további igényeid, kérdéseid,
kéréseid, ötleteid lennének, keress meg
minket a szallasok@alpesiclub.hu
e-mail címen,
vagy nézz be hozzánk személyesen az

Alpesi Club-ba.
1122 Budapest, Krisztina krt. 3.
A következő oldalon dátum szerint
kigyűjtöttük táborainkat,
rendezvényeinket, melyekről részletes
leírást találsz a katalógus további
oldalain.
Jó szórakozást!
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