
 
 

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

Sosem próbáltad még a síelést vagy a snowboardozást? Vagy régóta űzöd már a télisportokat? 

A Lite Wellness Club és a Sítanoda közös táborában biztosan remekül érzed majd magad edzőtársaiddal,  

barátaiddal vagy családoddal! 

A táborban résztvevő klubtagjainknak egy hét extra bérletszüneteltetést ajándékozunk,  

így fitness bérleted sem vész kárba mialatt velünk síelsz!* 

*Az ajándék a 2019. január 29-én érvényes 6, 9 és 12 havi bérlettel rendelkező vendégeinkre vonatkozik. 

 

A helyszín 

Tarvisio, Olaszország 

 

Tarvisio az osztrák-szlovén-olasz hármashatár közelében fekvő közepes méretű síterep, mely Budapesttől mindössze 

540 kilométer távolságra fekszik.  A városka felett lévő sípályákról és modern felvonóiból gyönyörködhetsz a 

település látványában.  A sípályák szélesek, jól kezeltek, kiválóan alkalmasak kezdő és haladó sízők számára egyaránt, 

legyen szó gyermekekről vagy felnőttekről. A hegyen húzóliftek, modern ülőliftek és kabinos felvonók egyaránt 

találhatóak. A kicsik tanulását varázsszőnyeg segíti, a haladók pedig akár hivatalos FIS versenypályán is 

száguldozhatnak. A sízés és a snowboard mellett egyéb télisportokra, szánkózásra, sífutásra és  

sítúrázásra is van lehetőség. 

 

Síterep magassága: 754-1752 m 

Sípályák hossza: 33 km 

 



 
 

Megközelítés 

Tarvisio 540 kilométerre fekszik Budapesttől, mely távolság szinte végig autópályán tehető meg. 

A legrövidebb a Budapest-Szombathely-Graz-Klagenfurt-Villach-Tarvisio útvonal. 

 

    
 

 

Szállás 

A Lite Wellness Club 2019-es sítáborának szállása a négy csillagos Hotel il Cervo, mely a falu feletti hegyoldalban, 

havas úton is remekül megközelíthető helyen található, mesés panorámával a völgyben fekvő falura. 

A Hotel il Cervo 4 csillagos szálloda, mely magyarországi viszonylatban 3+ minősítésnek felel meg. 

A szálloda 100 méterre fekszik a legközelebbi sípályától és körülbelül 500 méter sétával elérhető a városközpont is, 

ahol rengeteg üzlet található. A szálloda 200 férőhelyes, standard és superior szobákkal rendelkezik.  

A standard szobák a szálloda hátsó oldalán találhatóak, míg a superior szobák a város felé néznek, panorámásak. 

A kisebb szobák mellett foglalhatóak csodálatos, belső kétszintes családi szobák is. Minden szobában elérhető a 

vezeték nélküli internet, illetve telefonnal, televízióval, mini bárral és széffel felszereltek. 

 

        

   
     



 
 

 

A Hotel il Cervo 2016-ban felújította szaunával, gőzfürdővel és pezsgőfürdővel rendelkező wellness részlegét is, 

melyet egy gyönyörű, panorámás medencével is kibővítettek. A wellness részlegbe egy alkalmas belépő vásárolható 

10 eur/2 óra áron, vagy korlátlan wellness jegy is választható 30 eur/hét áron.  

A gyermekek számára természetesen a wellness használat is kedvezményes. 

A túlzsúfoltság elkerülése végett a wellness részleg használata előzetes regisztrációhoz kötött,  

időpontot foglalni a szálloda recepcióján lehet. A felnőttek pihenése érdekében este 7 óra után a wellness 

gyermekek számára nem látogatható. 

A Cervo remekül kialakított közösségi terekkel rendelkezik, a gyermekek számára játszószobát is kialakítottak. 

A síkölcsönző és a sítároló a szálloda alsó szintjén található. 

A szálloda kutyabarát, így kedvencedet is hozhatod, ha másokat nem zavar a pihenésben. 

 

         
 

      
 

 
 

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

Gluténmentes, laktózmentes és vegetáriánus étkezés is biztosított. 

Árak a melléklet szerint lentebb. 

 



 
 

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. 

10 éves korig és 75 év felett a síbérlet ingyenes! 

 

Oktatás 

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

kezdők és haladók számára egyaránt. Ha régóta síelsz, de a technikádon még csiszolnál, számodra is lesz csoport! 

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 és a kérést fontos előre jelezni. 

Ha egyéni oktatást kérsz, kérjük add le az igényed legkésőbb 2019. január 10-ig. 

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 hetet. 

Ha aktív pihenésre vágysz csatlakozhatsz a reggeli edzésekhez, hogy igazán jól induljon a napod!  

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

Az esti időszakban stretching órákkal készülünk, hogy lenyújthasd alaposan megdolgoztatott izmaidat és újult erővel 

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

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

16 éven felüli vendégeinknek extra sport programokat, sífutást és sítúrázást szervezünk, amihez felszerelést és 

oktatást is biztosítunk. Az extra sport programok iránti igényedet kérjük, hogy előre jelezd, 2019. január 10-ig!  

A fakultatív programokat a helyszínen, euróban, készpénzben fizetheted. 

A sítábor programjából az éjszakai sízés és a buli sem marad ki 2019-ben sem.  

 

       

   
 

 

 



 
 

 

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

programoznak, a gyermekek sem unatkoznak majd. Délutánonként, síelés után ingyenes kézműves foglalkozásokat, 

társasjátékozást, mini diszkót, arcfestést és mesefilm nézést tartanak. 

 

A sínapközi szolgáltatás keretén belül, az oktatások között az animátorok  

megebédeltetik a kicsiket és játszanak velük. Ha a szülők napközben síelnének, tökéletes megoldás a gyermekek 

felügyeletére a sínapközi, ahol játszva fejlődnek és remekül érzik magukat. 

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

 

A gyermekek számára fakultatív programként havasvidámpark látogatásra van lehetőség, ahova síoktatóikkal 

mehetnek szórakozni. 

 

     
 

 

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 szállodában más vendégek is lesznek, így az extra programok, a felszerelések átvétele, az éttermi ültetés és egyéb 

szervezési dolgok miatt nagyon fontos, hogy a LITE táborra kattintva és a LITE kóddal regisztrálj.  Így fogjuk tudni, 

hogy Te is hozzánk tartozol. 

A Sítanoda oldalán kérjük, az alábbi kép alatt foglalj! 

 

                
 

http://www.sitanoda.hu/lite


 
 

 

 

 

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

igényelhetsz síbérletet, oktatást és felszerelést egyenként mindenkinek! 

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. 

 

Fizetési ütemezés: a foglalást követően attól függően mit igényeltél, a szállás+étkezés vagy a csomagár 

(szállás+étkezés+felszerelés+oktatás) 40 százalékát kell befizetned 3 munkanapon belül.  

A maradék 60 százalékot ráérsz az utazás előtt 30 nappal. (2018. december 27-ig.) 

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. 

 

A síbérletet, a sínapközit illetve a fakultatív programokat mind a helyszínen fizetheted. Kérjük, hogy euróval és 

lehetőség szerint a pontos összeggel készülj! 

 

A férőhelyek limitáltak így javasoljuk, hogy mielőbb foglalj! 

 

Plusz információk 

 
Gluténmentes, laktózmentes és vegetáriánus étkezésre egyaránt van lehetőség!  

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

Kérjük, hogy a fenti igényeket előre jelezd! 

 

A táborral kapcsolatos további kérdések esetén fordulj hozzánk bizalommal! 

Kapcsolat: Keresztes Anna, +36707704773 

 

Kérjük, hogy amennyiben az árkalkulációval, szobákkal, fizetéssel, útlemondási biztosítással kapcsolatos kérdéseid 

vannak, keresd közvetlenül a SkiTravel munkatársát, Gedei Ildikót a +36703395018-es telefonszámon. 

Jelezd Ildikó számára, hogy a január 27-től, Tarvisioban megrendezésre kerülő Lite Wellness Club sítábor kapcsán 

érdeklődsz és a Lite Wellness Club vendége vagy. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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! 

Mindenképp olvasd el az árlista alatt található, egyéb foglalási információkat. 

Választható árak/csomagok 
 
Alapár: az alapár csak a szállást és a félpanziós ellátást tartalmazza. 
Oktatás+felszerelés: az ár a szállás+félpanziós ellátáson felül felnőtteknek napi 1x90 perces oktatást, gyerekeknek 15 
éves korig napi 2x90 perces oktatást tartalmaz, valamint a teljes sí vagy snowboard felszerelést. 
Csak felszerelés: az ár a szállás+félpanziós ellátáson felül a teljes sí vagy snowboard felszerelést tartalmazza. 
Csak oktatás: az ár a szállás+félpanziós ellátáson felül a felnőtteknek napi 1x90 perces oktatást, a gyerekeknek 15 
éves korig napi 2x90 perces oktatást tartalmazza. 
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FONTOS INFORMÁCIÓK: 
 
A Standard és Superior szobákban (max. 4 fő) 2 felnőtt fizető után lehet a gyerek kedvezményt igénybe venni, 
ellenkező esetben felár kerül felszámításra. 
A Standard Suite és Superior Suite szobákban (max. 6 illetve 7 fő) minimum 4 fizetőnek kell lenni és  
minimum 3 felnőtt fizető (12 év felett) után lehet gyerek kedvezménnyel számolni. 
 
HELYSZÍNEN FIZETENDŐ KÖLTSÉG: 
 
Helyi idegenforgalmi adó kerül bevezetésre az idei évtől, melynek pontos díját még nem ismerjük, de a terveik 
szerint 10 éves kor felett 1-1,50 euró/éj lesz, amit érkezéskor a vendég fizet a szállodának. 
Wellness használatért fizetni lehet alkalmanként, amely 2 órára 10 euró 12 éves kor felett, 3-11,99 éves kor között 5 
euró és minden további óra 5 euró/fő, vagy korlátlan wellness kártyát lehet vásárolni 12 éves kor felett 30 eurós,  
3-11,99 év között 18 eurós áron. 


