
 
 

 

Tölts el egy élményekkel teli, aktív hetet a Lite Wellness Club csapatával! 
 

Akár ismeretlen terep még számodra a mesés, havas hegyoldal,  

akár régóta rajongsz a téli sportok iránt itt biztosan remekül érzed majd magad edzőtársaiddal,  

barátaiddal vagy családoddal együtt! 

A táborban résztvevő klubtagjainknak két hét extra bérlethosszabbítást ajándékozunk, így fitness bérleted sem 

pörög, amíg velünk síelsz!* 

*Az ajándék a sí tábor ideje alatt érvényes 6, 9 és 12 havi bérlettel rendelkező vendégeinkre vonatkozik. 

 

A helyszín 

Piancavallo, Olaszország 

 

Gyönyörködtél már a tenger látványában a havas hegytetőről?  

Piancavallo egyik egyedülállósága, hogy közel 2000 méteres csúcsáról tiszta időben látszik a tenger. 

Igazi gyöngyszem, első osztályú nemzetközi síterep, mely kizárólag modern, ülőszékes felvonókkal van felszerelve, 

amiknél sorban állással nem kell számolnod. 

Egyedi fekvésének köszönhetően hóbiztos, a pályák 100 százaléka hóágyúzható. 

A sípályák szélesek, jól kezeltek és kiválóan alkalmasak kezdő és haladó sízők számára egyaránt, legyen szó 

gyermekekről vagy felnőttekről. A bátrabbakat 3 különböző nehézségi szintű funpark is várja. 

A sízés és a snowboard mellett egyéb télisportoknak is hódolhatsz, sítúrázhatsz, sífuthatsz és jégkorcsolyázhatsz. 

 

 

Síterep magassága: 1250-1865 m 

Sípályák hossza: 25 km 



 
 

 

Megközelítés 

Piancavallo 690 kilométerre fekszik Budapesttől, melyből 640 kilométer autópályán tehető meg. 

Mivel Velence mindössze 1.5 óra autóútra fekszik a falutól, így repülővel is utazhatsz.  

A Sítanoda kisbuszos transzferről egyéni kérésre tudunk tájékoztatást adni. 

 

Szállás 

Igényeidnek megfelelően két szálloda közül választhatod ki azt, ami számodra leginkább megfelelő. 

 

PREMIUM csomag 

 

A PREMIUM kategória szálláshelye az 1301 Inn, egy új építésű gyönyörű, modern szálloda 150 méterre a 4 üléses 

felvonótól. 37 rendkívül igényesen berendezett szoba óriási ablakaiból gyönyörű kilátás nyílik a sípályákra és a 

hegyekre. Piancavallo legjobb, abszolút családbarát szálláshelye, ingyenes wellness használattal (gőzfürdő, finn 

szauna, infra szauna, relaxációs szoba).  

A szállás félpanziós ellátással, kiváló svédasztalos reggelivel és vacsorával foglalható. 

Érdemes hamar lefoglalni, mert gyorsan elfogynak a helyek! 

Árak a melléklet szerint. 

 

 

    
 

 

 



 
 

 

ECO csomag 

 

Az ECO kategória szálláshelye a Hotel Sport, melyet fiataloknak, baráti társaságoknak,  

a költséghatékony sítúrák kedvelőinek ajánlunk. 

Nagyszerű helyen található három csillagos, 40 szobával rendelkező szálloda.  

A 20 méterre lévő 4 üléses lifttel könnyen becsatlakozhatunk Piancavallo változatos pályarendszerébe.  

A szállás nem csak a pályákhoz van közel, hanem a síközpont centrumához is, ahol üzletek, pizzériák várják a 

vendégeket. A szállás félpanziós ellátással, kiváló svédasztalos reggelivel és menüválasztásos vacsorával foglalható. 

Árak a melléklet szerint. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Síbérlet 

A kedvezményes síbérletet a foglaláskor, online igényelheted és az érkezést követően a helyszínen, a Sítanoda 

munkatársainál készpénzben, euróban fizetheted ki.  

A bérletek átvételekor 5 euró kártya kaució megfizetése szükséges. 

 

 

Oktatás 

 
A Sítanoda szakképzett, tapasztalt sí- és snowboard oktatókból álló csapata professzionális segítséget nyújt  

kezdők és haladók számára egyaránt. 

Csoportos oktatásra a gyermekeknek 4 éves kortól van lehetőség.  

A snowboardozás elsajátítását 8 éves kortól javasoljuk.  

A csoportok életkor és tudásszint szerint kerülnek kialakításra. A gyermekek számára napi 2x1.5 óra, a felnőttek 

számára pedig napi 1x1.5 óra oktatást tartalmaz a csomagár kezdő és haladó szinten is.  

Egyéni vagy plusz oktatás külön térítés ellenében igényelhető. 

A gyermekek utolsó nap síversenyen indulhatnak és büszkén állhatnak dobogóra az eredményhirdetésen. 

 

   
 

 

 



 
 

Felszerelés 

 
A csomagár a teljes sí- vagy snowboard felszerelést is tartalmazza, így nem kell magaddal cipelned. 

A felszerelésre való igényt az online regisztrációkor fontos jelezni. 

A Sítanoda felszerelései a Rossignol márka termékei közül kerülnek ki és maximum 2-3 éves modellek melyeket 

rendszeresen karban tartanak, de lehetőséged van a legújabb sporteszközök tesztelésére is. Biztos lehetsz benne, 

hogy a méretednek megfelelő, jól beállított és minőségi felszerelést kapsz.  

A teljes felszerelés gyermekek esetén síléc/snowboard, sícipő/snowboard cipő, síbot és bukósisak. 

Felnőttek számára a Sítanoda sílécet/snowboardot, sícipőt/snowboard cipőt és síbotot biztosít. 

 

Extra programok 

A síelés mellett egyéb programokból is válogathatsz, melyek még inkább felejthetetlenné teszik majd a táborban 

eltöltött 6 napot.  

Ha egy igazán sportos hetet tervezel, csatlakozhatsz a reggeli edzésekhez, hogy igazán jól induljon a napod!  

A Lite Wellness Club edzői kellőképp felpörgetnek és felkészítenek majd az egész napos síelésre. 

A napok végére stretching órákkal készülünk, hogy lenyújthasd alaposan megdolgoztatott izmaidat és újult erővel 

vághass a következő napnak. A reggeli edzésekhez és a stretching órákhoz ingyenesen csatlakozhatsz! 

Ha szeretnél egyéb télisportokat is kipróbálni, Piancavallo ideális hely számodra! 

Lite Wellness Club Extra Sport csomagot vásárolhatsz 38 eurós áron a helyszínen, mely tartalmaz 1 alkalom 

napfelkeltés sítúrát, 1 alkalom sífutást és 1 alkalom hótalpas túrát felszereléssel és oktatással.  

Az Extra Sport csomagot 16 éven felüli vendégeinknek kínáljuk. 

 

A helyszínen magyar animátorok gondoskodnak a gyerekek egész napos szórakoztatásáról, így amíg a felnőttek 

programoznak, a gyermekek sem unatkoznak majd. Délutánonként ingyenes kézműves foglalkozásokat, mini diszkót, 

arcfestést és mesefilm nézést tartanak. 

 

A sínapközi szolgáltatás keretén belül, az oktatások között az animátorok megebédeltetik a kicsiket egy a pálya 

aljában lévő szuper hüttében, illetve játszanak velük.  

A napközibe a helyszínen lehet jelentkezni, 65 eurért az 5 napra. A költség az ebédet is tartalmazza. 

 

Ha a legvidámabb programokon vennél részt, akkor szintén a helyszínen  

Party csomagot vásárolhatsz 20 euró/fő összegért. 

Ebben például fáklyás sízés, korcsolyázás, Aperol Party és havas vidámpark szerepel. 

 

     
 



 
 

 

Foglalás és fizetés 

 
A táborra online tudsz árat kalkulálni és regisztrálni az alábbi linken: 

www.sitanoda.hu/lite 

Ne felejtsd el beírni a foglalási kódot: LITE 

A Lite Wellness Club Téli Sport tábor PREMIUM és a Lite Wellness Club Téli Sport tábor ECO csomagokat külön 

találod meg. 

 

Lite Wellness PREMIUM                                                             Lite Wellness ECO 

 

                
 

Jelentkezéskor kiválaszthatod a résztvevők számát, életkorát, a számodra leginkább megfelelő szobatípust, 

igényelhetsz síbérletet, oktatást és felszerelést! 

A SkiTravel utazási iroda a rendelkezésre álló férőhelyek függvényében visszaigazolja a foglalást és kiküldi az online 

utazási szerződést a megadott e-mail címre a részletes fizetési tájékoztatóval együtt. 

Az euróban megadott részvételi díjat fizetheted utalással vagy banki készpénzbefizetéssel. 

Amennyiben forintban fizetnél, a befizetés napján érvényes MNB árfolyam+1.5% kezelési költség díjon teheted meg. 

 

Előzetesen a szállást félpanziós ellátással, vagy csomag esetén a szállást félpanziós ellátással, oktatással és 

felszereléssel fizetheted ki. 

A Party csomag, a Lite Wellness Club Extra Sport csomag és a sínapközi helyben, készpénzben, euróban fizethető. 

 

A férőhelyek limitáltak így javasoljuk, hogy mielőbb foglalj! 

 

Plusz információk 

 
Gluténmentes, laktózmentes és vegetáriánus étkezésre egyaránt van lehetőség!  

Mindkét szálloda állatbarát, amennyiben másokat nem zavar a pihenésben és szobatiszta, kutyusodat hozhatod. 

Kérjük, hogy a fenti igényeket előre jelezd! 

 

További kérdések esetén fordulj hozzánk bizalommal! 

Kapcsolat: Keresztes Anna, +36707704773 

http://www.sitanoda.hu/lite


 
 

Melléklet 

 
Az alábbi, aktuális szállás árak tájékoztató jellegűek! 

Kérjük, hogy a pontos árkalkulációt a szabad szobák függvényében online végezd el a www.sitanoda.hu/lite oldalon! 

Az Alapár a szállást és az étkezést tartalmazza. 

A Csomagár a szálláson és az étkezésen felül, a teljes felszerelést és az oktatást is tartalmazza. 

 

 

 

 

ECO csomag 

Hotel Sport 

 

Elhelyezés 2-4 ágyas szobában 
     

 

 

      

 

 

 

 

http://www.sitanoda.hu/lite


 
 

PREMIUM csomag 

Hotel 1301 Inn 

Elhelyezés 2 vagy 3 ágyas szobában 

 

Elhelyezés 4 ágyas szobában 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Elhelyezés 4 ágyas, galériás szobában vagy lakosztályban 

 

 

 


