Ajándék 30 perces terepsegwayezés Mátrafüreden
Szeretne megismerkedni a high-tech sportokkal és kipróbálni ezt a különleges járgányt
a Mátrában?
Töltsön szállodánkban 2018. december 11. és 2019. április 18.
között egy hétköznap éjszakát és mi megajándékozzuk egy 30
perces terepsegwayezéssel (snowsegwayezéssel) Mátrafüreden
a High-Tech Sportok Bázisán!
Felhasználási feltételek:
A 2018. december 11. - április 18. között vasárnap és csütörtök éjszaka között (kivéve
2018.12.23-01.03., 2019.03.15. és a tavaszi szünet) szállodánkban lakó vendégeink részére
felajánlunk egy 30 perces terepsegwayezést gyakorlópályán, Mátrafüreden a High-Tech
Sportok Bázisán.
Az oktatóval vezetett segwayezés igénybevételére minden kedden és csütörtökön 14 órától
van lehetőség, előzetes regisztráció mellett.
Időpontonként a max. létszám: 10-12 fő. Túljelentkezés esetén korlátozottan, de további
időpontok kerülhetnek kijelölésre, melyről recepciónkon érdeklődhetnek.
További fontos információk:
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Az igénybevételhez előzetes regisztráció szükséges. Regisztrálni a szálloda
recepcióján, vagy annak elérhetőségein lehet.
A kupon a szállodában tartózkodás alatt vehető csak igénybe.
Meleg öltözet erősen javasolt (téli meleg kesztyű, sál, meleg cipő, aláöltözők, téli
nadrág, téli kabát)!
A lefoglalt és a recepciónk által visszaigazolt túranapon 13.45-ig kell megérkezni
a mátrafüredi Bázisra!
Kezdés minden kedden és csütörtökön 14.00 órától. Eső esetén az időpont
módosításáról érdeklődjön recepciónkon. Eső esetén az időpont
megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Ezt adott nap reggel 9-ig a recepció jelzi
Önök felé.
A túrák 0 fok alatt nem indulnak (a mátrafüredi bázison mért nappali
hőmérséklet számít, melyet a recepción tud egyeztetni).
Lehetőség van a túrák folytatására: további 1 óra (komplett Bohém túra): 6000
Ft. Erre a High-Tech Sportok Bázisán van lehetőség. SZÉP kártyát és
bankkártyát is elfogadnak!
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A segwayezés oktatással kezdődik és szakképzett túravezető (oktató) kíséri a
vendégeket a teljes idő alatt. Programidő: 30 perc (oktatás, gyakorlás, ismerkedés
a Segway-jel kijelölt gyakorló pályán), bukósisakot és egyéb védőfelszereléseket
biztosítanak.
Az eszköz max. terhelhetősége 120 kg, korhatár: 8-99 év. 8 éves kor alatt
kisszekérke bérelhető, 4.999 Ft/2 gyermek részére (össz. terhelés max. 40 kg),
mely költség a vendégeket terheli.
A program végén minden vendég kap ajándékba egy 5000 Ft-os utalványt,
melyet a következő túrán lehet felhasználni Mátrafüreden, Normafán,
Balatonfüreden, vagy Hévízen.
A kupon más akcióval nem vonható össze és készpénzre nem váltható időjárás,
lemondás vagy hely hiánya miatt sem.
A túra szervezője a High-Tech Sportok Bázisa.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

