
Comenius családi sítábor  

2016. 

Helyszín: Monte Zoncolan (Ravascletto, Olaszország) 

Szállás:  Hotel Enzo Moro: 2-4 ágyas, pótágyazható szobákban 

Ellátás:  Félpanzió (büféreggeli, menüválasztásos vacsora) 

Időpont: 2016. január 17 - 22. (5 éjszaka: vasárnap – péntek, 5 sínap: hétfő – péntek) 

 

Idei sítáborunkat is a Zoncolan hegyre tervezzük. Szállásunk ismét a háromcsillagos Enzo 

Moro Hotel lesz, félpanziós ellátással (büféreggeli, menüválasztásos vacsora). A szobákat 

vasárnap délutántól lehet elfoglalni (vasárnap este már kapunk vacsorát), hétfőtől 5 napon 

keresztül síelünk, pénteken síelés után indulunk haza. 

A sítábor költségei: tartalmazzák a szállást, a félpanziós ellátást, a síbérletet (a fizetendő 

kaucióval együtt, melyet a bérlet leadásakor visszakapunk!), a kezdő, valamint a síeléssel 

nemrég megismerkedett gyermekek számára a síoktatást, a többi gyermek számára a 

felügyeletet a délelőtti órákban. Mindez együttesen a választott szobatípusoktól függően: 

 Hotel Enzo Moro                                                                          
(Monte Zoncolan)  

 Standard/ fő                  
(2 ágyas) 

Comfort/ fő                   
(3 v. 4 ágyas) 

Family/ fő                        
(4 ágyas)  

Felnőtt 425 € 455 € 475 € 

Diák 405 € 435 € 455 € 

10 év alatt 335 € 365 € 385 € 

    

3-5. fő díja (minden szobában maximum 1 pótágy helyezhető el!): 

    

Felnőtt 365 € 385 € 405 € 

Diák 345 € 365 € 385 € 

12 év alatt 280 € 295 € 310 € 

10 év 
alatt* 

210 € 225 € 240 € 

3 év 
alatt** 

0 € 0 € 0 € 

    

* 10 év alattiaknak a 2006-ban és később születettek számítanak, amennyiben 
legalább egy szülőjükkel együtt síelnek. 

** Síbérlet nélkül. Díjmentes napi felvonójegy egyénileg váltható. 



A táblázatban található árak tájékoztató árak, a fizetendő végösszeget jelentkezéskor tudjuk 

pontosan megadni. 

A jelentkezés és a szállás lefoglalása fejenként és szobánként 100 -100 € előleg befizetésével 

történik, amit lemondás esetén nem áll módunkban visszafizetni.  

A jelentkezés és a fenti összeg befizetésének határideje: 2015. november 20 . 

A teljes összeg befizetésének határideje: 2015. december  10. 

Lemondási határidő: 2015. december 11.  

 

Szállásunk 3 csillagos, olasz személyzet által üzemeltetett szálloda, a bár, a játékszoba és a 

wellness – részleg ingyen használható. 

A 7. évfolyamtól a tanulók a család nélkül is részt vehetnek a sítáborban. Az utazás és a tábor 

időtartama alatt a pedagógiai felügyeletükről gondoskodunk. 

Megfelelő számú jelentkező esetén a sítáborba autóbuszt indítunk, melynek költsége 50 

€/fő. 

Kérjük, hogy a jelentkezésüket szíveskedjenek regisztrálni Bankó Zsuzsa tanulmányi 

ügyintézőnél telefonon 22/512-130, vagy e-mail-ben az info@comenius.hu elérhetőségen.  

 

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!   

 

mailto:info@comenius.hu

