
  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



 



 

Kedves csoportszervezők!  

 

Utazási irodánk kínálatában fontos, hogy felnőtt vendégeink mellett a fiatalabb korosztályt is 

kiszolgáljuk! Téli síprospektusunk kifejezetten diákcsoportok számára készült ezzel is segítve 

szerzezőink értékesítési munkáját! 

 

Fontos információk amikkel megkönnyítjük szervezőink feladatait: 

 

Olaszország, Mondole, Stalle Lunge Residence 
Minden 20 fizető diák után 1 fő szállását és síbérletét ingyenesen biztosítjuk! 

Szervezőink számára 5% kedvezményt biztosítunk az egész csoport szállásának és síbérletének teljes végösszegéből!  

 

Szlovénia, Maribor, Bolfenk, Videc és Martin apartmanok 
Minden 15 fizető diák után 1 fő szállását és síbérletét ingyenesen biztosítjuk! 

Szervezőink számára 5% kedvezményt biztosítunk az egész csoport szállásának és síbérletének teljes végösszegéből!   

 

Ausztira, Tauplitz, Berghof Tauplitzalm 
Minden 10 fizető diák után 1 fő szállását és síbérletét ingyenesen biztosítjuk! 

Szervezőink számára 5% kedvezményt biztosítunk az egész csoport szállásának és síbérletének teljes végösszegéből! 

Elhelyezés: 3-4-5 ágyas szobákban, Szolgáltatások: Szauna, infrakabin 
 

Ausztira, Semmering, Jufa Semmering 
Minden 20 fizető diák után 1 fő szállását és síbérletét ingyenesen biztosítjuk! 

Szervezőink számára 5% kedvezményt biztosítunk az egész csoport szállásának és síbérletének teljes végösszegéből! 
 

Ausztira, Rauris, Hotel Sonnhof Rauris 
Minden 20 fizető diák után 1 fő szállását és síbérletét ingyenesen biztosítjuk! 

Szervezőink számára 5% kedvezményt biztosítunk az egész csoport szállásának és síbérletének teljes végösszegéből! 
 

Franciaország, Les 2 Alpes, Residence 1800* 
Minden 40 fizető diák után 1 fő szállását és síbérletét ingyenesen biztosítjuk! 

Szervezőink számára 5% kedvezményt biztosítunk az egész csoport szállásának és síbérletének teljes végösszegéből! 
 

Franciaország, Auron, Alpina*** 
Minden 40 fizető diák után 1 fő szállását és síbérletét ingyenesen biztosítjuk! 

Szervezőink számára 5% kedvezményt biztosítunk az egész csoport szállásának és síbérletének teljes végösszegéből! 
 

Franciaország, Auron, St. Étinne** 
Minden 40 fizető diák után 1 fő szállását és síbérletét ingyenesen biztosítjuk! 

Szervezőink számára 5% kedvezményt biztosítunk az egész csoport szállásának és síbérletének teljes végösszegéből! 

 
A csoport minden utasa 1000 Ft értékű vásárlási utalványt kap az Imola Sport sportszaküzletbe! 

A csoport minden utasa 10% kedvezményt kap komplett sí-, snowboard kölcsönzés esetén az Imola Sport üzletében! 

A csoport minden utasa 10% kedvezményt kap a síszervízre az Imola Sport üzletében! 

 

A csoportszervezői kedvezményeink 35 fizető vendég után értendők! 

 

 Elek Dávid Rácz Tímea 

 Értékesítő Irodavezető 
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