
 

 

Bencés öregdiák 
SÍTÁBOR 

Sella Nevea | Olaszország 
 2019. január 16-20. 

 

 



2 

 

A HELYSZÍN 
Sella Nevea  magasan fekvő, lélegzetelállító szépségű síközpont, mely 
az olasz-szlovén határon, Tarvisiotól 12 km-re fekszik. Sajátos 
mikroklímájának és északi fekvésének köszönhetően hóbiztos. 
Sella Nevea Magyarországhoz az egyik legközelebb (Budapesttől csak 596 
km-re, kb. 6 órányira) eső olasz síterep, ahol nem kell soha sorban 
állni. A hegy másik oldalát, a szlovén Bovec-Canin síterepet 
nagykabinos felvonó köti össze, így kipróbálhatjuk milyen egy 
csúszással két országban is látogatást tenni. A síterep szlovén 
oldalával együtt kb. 30 km pályát használhatunk a bérletünkkel, de 
akinek még ez is kevés lenne, meglátogathatja Tarvisio síterepét, 
ahová szintén érvényes a bérlet és csak 20 perc autózára található. 

 
2300 métertől - 1140 méterig 30 km többségében piros pálya van, főleg 
kabinos és ülőfelvonókkal. A hegy felső részén kék pályákon is 
síelhetünk és ha ki szeretnék hagyni a hosszú, feketébe hajló piros 
pályát, akkor kabinnal is lehet jönni. A tanuló pályáknál 
varázsszőnyeget és tányéros felvonót is találunk. 

Síterep weboldala: http://www.boveckanin.si/en/Kanin-Ski-Resortorem  
 

http://www.boveckanin.si/en/Kanin-Ski-Resortorem
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SZÁLLÁS 
 

A szállásunk (Sport Hotel Forte***)  az 1100 méteren fekvő, három 
csillagos hotel, mely kb. 100 
méterre van a pályák aljától. 
Ágyneműt és törölközőt 
biztosítanak. 
 
A szálloda sítárolójában 
helyezhetjük el a 
felszerelésünket. Ingyenes WiFi 
a közös helyiségekben érhető el 
és esténként szaunázhatunk vagy 
bárban is eltölthetjük az időt. 

Választható szobák: 
 

● Kétágyas szoba 
● Családi szoba (3-6 fő) 
● Kétágyas szoba egy főre (75 EUR felár) 

Ellátás 
Félpanzió: büféreggeli és svédasztalos 
vacsora. 
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Utazás 
 
Egyénileg. Kb. 6 órás  út.  

Térkép (szállás Google Maps oldala):  https://goo.gl/maps/sME5H9RPbdN2 

Időpont 
 
Érkezés január 2019. január 16. (szerda) 15.00 órától, de legkésőbb a 
vacsoráig célszerű megérkezni. Hazautazás 2019. január 20.  
Erre a napra még egész napos síbérletünk van, ezért egy délutáni 
indulással és vissza lehet érkezni késő estére. 

Árak 
 
FELNŐTT: 270 EUR 
GYEREK (3-10 éves): 190 EUR 
BABA (0-3 éves): ingyenes 
 
A részvételi díj tartalmazza a 4 napos síbérlet, félpanziós ellátás és 
a 4 éjszakás szállás valamennyi költségét. 
 
Teljes sífelszerelés bérlése, helyszínre szállítva 45 EUR, de előzetes 
foglalás szükséges. 
Egyéb költség: síbérlet kaució 5 EUR, de ez visszajár a bérlet 
leadásakor. (Mivel egyénileg történik az utazás, ezért értelemszerűen 
ennek a költségét nem tartalmazza az ár, ahogy biztosítás díját sem.) 
 

 

https://goo.gl/maps/sME5H9RPbdN2
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Egyebek 
 
Utazásszervező: Ski Travel Kft. (Eng. sz.:U-00165) 
Videó egy tavalyi táborról: https://youtu.be/ugRPqLAITco 

 
Jelentkezés 
 
Jelentkezési határidő: 2018. október 10. 
 
Jelentkezni nálam lehet a mark@mark.hu email címre küldött üzenettel.  
 
Szükség van a jelentkezők nevére, születési dátumára, majd 
visszaigazolást követően a részvételi díj megfizetésére október 
végéig. 
 
Bármilyen kérdéssel, kéréssel keressetek bizalommal! 
 
Petényi Márk (Ph 00) 
magyar állami síoktató, táborvezető 

“ Az igazi élvezet, amikor az él vezet! 

” 
 

https://youtu.be/ugRPqLAITco
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