
 
 

 

 

 

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

Szeretnél megtanulni síelni vagy snowboardozni? Profi oktatók segítségével fejlesztenéd tudásodat? 

Szívesen eltöltenél egy aktív pihenéssel és élményekkel teli hetet az olasz hegyekben? 

A Lite Wellness Club és a Sítanoda közös táborában egy csodálatos hét vár Rád barátaid, családod,  

vagy edzőtársaid társaságában! A táborban résztvevő klubtagjainknak egy hét extra bérletszüneteltetést 

ajándékozunk, így fitness bérleted sem vész kárba mialatt velünk síelsz!* 

Tudjuk, hogy a járványügyi helyzet miatt sokak bizonytalanak a foglalást illetően. Jó hírünk azonban, hogy a Sítanoda 

csapata erre is gondolt és egy remek megoldást kínálnak arra az esetre, hogyha a kiutazás a koronavírus okán 

meghiúsulna. Tájékoztatónk végén és csatolmányunkban ezzel kapcsolatban is minden információt megtalálsz. 

A 2020. november 1-ig beérkezett és leelőlegezett foglalásokhoz INGYEN COVID lemondási garanciát biztosítunk! 

*Az ajándék a 2021. január 24-én érvényes 6, 9 és 12 havi bérlettel rendelkező vendégeinkre vonatkozik. 

 

A helyszín 

Ravascletto, Olaszország 

 

A Zoncolan-hegy a Friuli-Venezia Giulia tartomány egyik legjobban felszerelt síterepe. A pályák két jelentős 

településről, Sutiro-ból és Ravascletto-ból is közvetlenül elérhetőek. 22 km sípálya áll a sportolók rendelkezésére, 

lélegzetelállító kilátással az osztrák és a szlovén Júlia-Alpokra. A síelőket 1 kabinos, 5 ülőlift, 1 húzólift és 5 szőnyeg 

típusú felvonó szolgálja ki. Csodálatos fekvésének köszönhetően a Zoncolan-hegyen gyakran rendeznek  

nemzetközi lesiklóversenyeket. A leghosszabb pálya 2,6 km-es.  

Ravascletto városka 950 m tengerszint feletti magasságon fekszik, közvetlenül a Zoncolan hegy alatt húzódó Valcada-

völgyben. A városkából a síliftek egészen 2000 m magasba szállítják a sízőket és kirándulókat, ahonnan gyönyörű 

körpanoráma nyílik a környékre. A lesiklás mellett a síterep lehetőséget kínál éjszakai korcsolyázásra, szánkózásra, de 

találhatunk itt fitnesz központot és fedett uszodát is. A közelben fekszik a híres "Arta Terme" termálfürdő is.  

Ravascletto fiatal társaságok számára is ideális választás, de a családosan, gyermekkel érkezők igényeit is tökéletesen 

kiszolgálja. Kifejezetten családbarát, a síbérlet 7 éves korig ingyenes! 

 

Síterep magassága: 900-1970 m 

Sípályák hossza: 22 km 



 

 

 

 

 

 

Megközelítés 

Ravascletto 621 kilométerre fekszik Budapesttől, melyből 542 kilométer autópályán tehető meg. 

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

Ravasclettot a közelsége, csodás hangulata, szépsége és kiváló ár-érték aránya miatt választottuk. 

Tökéletes helyszín egy téli sporttáborhoz. 

 

        

 

Szállás 

A Lite Wellness Club 2021-es sítáborában két szállás közül választhatsz, így biztosan megtalálod a számodra 

megfelelőt! A négy csillagos Hotel la Perla és a három csillagos Hotel Sportur is rendelkezésedre áll. 

Érdemes azonban mielőbb lefoglalni, mert a férőhelyek nagyon hamar betelnek! 

 

           Hotel la Perla**** 

 

A Hotel la Perla**** a ravascletto-i kabinos lift alsó állomásától 300 méterre, gyönyörű környezetben helyezkedik el. 

A település legszínvonalasabb szálláshelye. A családi üzemeltetésű szálloda egyben wellness központ is, találunk itt 

fedett medencét, szaunát, pezsgőfürdőt, gőzfürdőt és konditermet is, valamint a tökéletes pihenéshez a szálloda 

nagyszerű masszázsokat is kínál. A wellness részleg használata nem jár extra költséggel. A hotel étterme híres 

konyhájáról, a szakács a helyi ízektől a nemzetközi ízekig mindent nagyon finoman készít el. Biztonsági intézkedések 

miatt idén a reggeli és a vacsora is felszolgálással történik.  Érdemes számítani rá, hogy az étkezések lebonyolítása így 

kissé hosszabb időt vesz igénybe. 

Vacsora után az étterem melletti bár várja a vendégeket. 

A szálláshelyen 2, 3 és 4 ágyas szobák találhatóak, melyek mindegyike pótággyal kiegészítve plusz egy fő 

befogadására képes. Minden szobában található TV, telefon és széf. A megfelelő szobatípust a szabad szobák 

függvényében, foglaláskor lehet kiválasztani a Sítanoda oldalán. 

A Perlában kerülnek majd megrendezésre a reggeli edzések és az esti stretching órák is. 

A Hotel Sportur-ban lakó vendégek a Perlában lévő edzésekhez csatlakozhatnak, körülbelül 5 perces sétával 

érhetik el a másik szálláshelyet. 

Fontos figyelembe venni, hogy a Hotel la Perla szállásról  körülbelül 300 méteres sétával érhető el a hegyre vezető 

kabinos lift. Az út természetesen autóval is megtehető. 

 

 



 
        

 

 

 

 

Hotel la Perla**** képek 

 

      

 

     

 

   
     

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Hotel Sportur*** 

 

      A Hotel Sportur*** kiváló helyen, közvetlenül a ravasclettói kabinos lift alsó állomásától 50 méterre, az egyik 

leghosszabb piros pálya aljában helyezkedik el. A szálloda mellett közvetlenül mozgószőnyeges felvonókkal felszerelt, 

tanuló sípálya és szánkópálya található. Kellemes hangulatú sport hotel, rendezvényteremmel, bárral, kényelmes 

társalgóval, tágas szobákkal. A magyar vendégek körében a legnépszerűbb szálláshely Ravascletto-n, köszönhetően 

kedvező árának és a felvonókhoz, pályákhoz való közelségének. Családoknak ideális szobatípusai miatt. Haladó sízők 

szinte a szálloda bejáratáig síelhetnek. A Sportur tágas, tiszta, de egyszerű szálláshely. Az ételek mennyisége 

elegendő, de egyszerű fogásokból áll.  Biztonsági intézkedések miatt idén a reggeli és a vacsora is felszolgálással 

történik.  Érdemes számítani rá, hogy az étkezések lebonyolítása így kissé hosszabb időt vesz igénybe. 

Szobái: kétágyas (részben pótágyazható), családi egylégterű (max 5 fő) és családi kétlégterű (max 6 fő). 

 

     

     

    
 



 
 

 

 

 

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. 

7 éves korig 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. Síoktatást és felszerelést 

foglaláskor igényelhetsz a Sítanoda oldalán! 

Egyéni vagy plusz oktatás külön térítés ellenében igényelhető és a kérést fontos előre jelezni. 

Ha egyéni oktatást kérsz, kérjük add le az igényed legkésőbb 2021. 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. Ha az eszköz mégsem válna be, akkor hét 

közben is lehetőség van a cserére. 

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!  

Edzőink 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.  

Ha szeretnél új télisportot is kipróbálni, Ravasclettoban megteheted! 

16 éven felüli vendégeinknek extra sport programként sítúrázást szervezünk, amihez felszerelést és oktatást is a 

helyszínen biztosítunk. A sítúrán való részvételhez haladó sí tudás szükséges. Az extra sport programok iránti 

igényedet kérjük, hogy előre jelezd, 2021. január 10-ig!  

A fakultatív programokat a helyszínen, euróban, készpénzben fizetheted. 

Természetesen DJ-vel és bulival is készülünk, a pörgést és táncolást kedvelők számára. 

 

         

           
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Gyermek programok 

 

 

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 Hotel Perla****-ban heti két délután, a Hotel Sportur***-ban pedig minden délután lesz animátor. Korábbi évek 

tapasztalatai alapján a Hotel Perla****-ban lakó gyermekek sízés utáni szabadidejüket legszívesebben a wellness 

részlegben töltik, ezért két délutánra tervezünk szervezett programot. Igény esetén a többi délután a Sportur-ban 

zajló programokhoz is becsatlakozhatnak a kicsik, a másik szálloda mindössze 3-4 perc sétával elérhető. 

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. 

Ravascletto-n a sínapközi helyszíne a hegytetőn, a kabinos lift felső állomásánál lévő hütte különterme. 

A gyermekeket így nem szükséges a szállásra vissza kísérni.  

A délelőtti oktatás után helyben átveszik őket a Sítanoda animátorai és visszakísérik őket a délutáni órára. 

A napközibe a helyszínen lehet jelentkezni az érkezés estéjén, 70 euróért az 5 napra.  

A költség a menüválasztásos ebédet is tartalmazza. 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Foglalás és fizetés 

 
A táborra online tudsz árat kalkulálni és regisztrálni az alábbi linkeken, szállodánként: 

 

Hotel Perla****: https://www.sitanoda.hu/tabor/lite_premium2 

Hotel Sportur: https://www.sitanoda.hu/tabor/lite_eco 

 

Ne felejtsd el beírni a foglalási kódot: LITE 

A Lite Wellness Club sítáborának két szálláshelyére külön kép alatt foglalhatsz. A számodra megfelelő szálláshely 

nevére kattintva éred el a szabadon lévő szobákat. 

A Sítanoda oldalán kérjük, hogy az alábbi, Lite logóval ellátott képekre kattintva foglalj, melyeket link hiányában 

elérhetsz a főmenüből is, a Síutak/Diák és csoportos síutak menüpontban: 

 

         
             

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 és ez esetben vehetsz részt ingyenesen edzéseinken. 

 

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

igényelhetsz síbérletet, oktatást és felszerelést egyenként mindenkinek! 

Ha babaágyat kérsz, speciális étkezési igényed van vagy kutyát hoznál magaddal, kérjük azt is itt jelezd! 

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 a szerződés kézhezvételétől számított 3 napon 

belül. Ez nagyjából 1 hetes fizetési határidőt jelent a foglalást követően. 

A maradék 60 százalékot ráérsz az utazás előtt 30 nappal kifizetni. (2021. december 24-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! 

http://www.sitanoda.hu/lite
https://www.sitanoda.hu/tabor/lite_premium2
https://www.sitanoda.hu/tabor/lite_eco


 
 

 

 

 

 

Plusz információk 

 
Gluténmentes, laktózmentes és vegetáriánus étkezésre egyaránt van lehetőség!  

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

A Hotel Perla**** kistestű kutyákat tud fogadni, a Hotel Sportur***-ba mérettől függetlenül hozhatod kedvencedet. 

Kérjük, hogy a fenti igényeket előre jelezd az utazási irodának, lehetőleg már foglaláskor! 

 

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 munkatársait, Violettát vagy Ildikót a +36703395018-as telefonszámon. 

Jelezd számukra, hogy a január 24-től, Ravasclettoban megrendezésre kerülő Lite Wellness Club sítábor kapcsán 

érdeklődsz és a Lite Wellness Club vendége vagy. 

 

 

Sítanoda COVID lemondási garancia és útlemondási biztosítás 

 

 

Foglalj kockázat nélkül! 

A Sítanoda kifejezetten utasai részére létrehozott és kidolgozott egy egyedülálló szolgáltatást, mely lehetőséget 

biztosít a kockázatmentes foglaláshoz és ezzel együtt a COVID-19 miatti utazási szerződéstől való elálláshoz is, akár 

az utazást megelőző 10 napon belül. A szolgáltatás kizárólag a foglalással egy időben igényelhető, utólag nem 

kérhető. A foglalási díj 5 százalékért biztosíthatod, hogy amennyiben a COVID-19 miatt meghiúsul utazásod, teljes 

visszatérítést kaphass.  

Ha 2020. november 1-ig lefoglalod és leelőlegezed utazásodat, akkor a Sítanoda COVID lemondási garanciát 

ingyenesen megkapod! 

A Sítanoda COVID lemondási garancia feltételeit a mellékelt tájékoztatóban olvashatod. 

 

Amennyiben nem kötsz Sítanoda COVID lemondási garanciát, úgy az ÁSZF-ben megtalálható általános feltételek 

lesznek érvényben lemondás esetén, ami a következő: 

 60-31 nappal indulás előtt: 10% fizetendő, 
 30-21 nappal indulás előtt: 40% fizetendő, 
 20-11 nappal indulás előtt: 75% fizetendő, 

 10 napon belül a részvételi díj 100%-a fizetendő. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Partnerünknél, a SkiTravel utazási irodánál útlemondási biztosítás is köthető. Érdemes élni a lehetőséggel, így nem a 

COVID járvánnyal összefüggő betegség vagy egyéb probléma esetén is teljes visszatérítés kapható. 

Az útlemondási biztosítás mindig a foglalással egy időben köthető. 

 

Háromféle utasbiztosítás köthető: 

Compass Basic: 740 Ft/fő/nap 

Compass Extra: 990 Ft/fő/nap 

Compass Exclusive: 1450 Ft/fő/nap 

 

Kétféle útlemondási biztosítás köthető: 

Útlemondási biztosítás 20%-os önrésszel: a részvételi díj 5%-a. Ekkor a biztosító káreseménykor 80%-ot téríti vissza. 

Compass Exclusive + Önrész nélküli útlemondási biztosítás: ekkor az útlemondási biztosítás díja a részvételi díj  

2,5%-a. Önrész nélküli útlemondási biztosítás csak Compass Exclusive utasbiztosítással köthető. Más termékkel nem. 

Az útlemondási biztosítás részleteiről, az ügyintézés módjáról, a lemondás esetén szükséges igazoló 

dokumentumokról részletes tájékoztatás kérhető a SkiTravel munkatársainál a +36703395018-as telefonszámon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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. 

A szállások félpanziós ellátással foglalhatóak. Kérjük, hogy ha különleges étkezési igénnyel rendelkezel, ne felejtsd el 

előzetesen, lehetőleg már a foglaláskor jelezni azt! Köszönjük! 

 

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 oktatás: az ár a szállás+félpanziós ellátáson felül a felnőtteknek napi 1x90 perces oktatást, a gyerekeknek 15 

éves korig napi 2x90 perces oktatást tartalmazza. 
Csak felszerelés: az ár a szállás+félpanziós ellátáson felül a teljes sí vagy snowboard felszerelést tartalmazza. 

 
Hotel la Perla**** 

 

 
 

HELYSZÍNEN FIZETENDŐ KÖLTSÉG: 
 
Helyi idegenforgalmi adó került bevezetésre, melynek összege várhatóan 1,0 - 1,50 Euro/fő/éj és 10 éves kor felett 
fizetendő a szálloda recepcióján.  

 
 
 
 
 

http://www.sitanoda.hu/lite


 
 
 
 
 
 
 

 
Hotel Sportur*** 

 

 
 
HELYSZÍNEN FIZETENDŐ KÖLTSÉG: 
 
Helyi idegenforgalmi adó került bevezetésre, melynek összege várhatóan 1,0 - 1,50 Euro/fő/éj és 10 éves kor felett 
fizetendő a szálloda recepcióján.  
 


