Les 2 Alpes
-

Esti programtájékoztató
o Első nap este, síelés után tartjuk a heti programtájékoztatónkat. Ide
mindenképpen gyertek el, itt lehet feliratkozni, befizetni a
programokra. Nem érdemes távol maradni!

-

Egy korty pezsgő
o Egy korty (najó két korty) pezsgővel szeretnénk
kedveskedni nektek az első síelős nap délutánján.
Mindenkit szeretettel várunk 15:30-16:00 között a
sípályákon, 2600m-en található Le Pano bár elé,
ahonnan már messze földről hallatszik a
muzsikaszó. Itt pezsgőt bontunk és csoportképet
készítünk. A külön buszokkal érkezőknek is lesz
lehetősége megismerni egymást, már az esti összejövetel előtt.

-

La Pano
o Les 2 Alpes síterepén minden nap 15:00-17:00-ig
őrült buli van 2600 méter magasan, a Le Pano
bárban,
italakciókkal
egybekötve.
Ennél
magasabban nincs buli a világon. Ne felejtsétek,
hogy utána 1000 méter szintkülönbséget kell
még leküzdeni. A bártól induló kabinos felvonó a
városban a Főtérnél tesz le, így azzal is le lehet
menni.

-

Umbrella
o A tavaly nyílt nagyszerű Apré Ski szórakozóhelyet
semmiképp ne hagyjátok ki. A La Pano-ból lefelé menet
vegyétek az irányt a pályák tövében található hatalmas piros
napernyő felé. Itt este 7-ig Nico vezérletével ereszd el a
hajam partyra hívunk Titeket.. Őrült(en jó) muzsika, csinos
csaposlányok, sármos nagyfőnök és nemzetközi mulatni
vágyók serege vár. Az 1800-on lakók se aggódjanak, mivel az
Umbrella privát busza felvisz mindenkit a közeli
buszmegállóból 19 órakor a felső városrészbe. Nézd meg: Itt

-

Éjszakai élet 1800 méteren
o Az Obrien és a De Prins Van Oranje bár jelenti az éjszakai életet az 1800-as városrészen. A kis
főtér mellett egymás alatt találhatók. Ide szoktunk esténként „lenézni”, ha sok az energiánk.
A belépés ingyenes.

-

Éjszakai élet 1650 méteren
o Smithy’s bárban és az Avalanche discoban klassz bulik vannak
22-01 óra között város másik végében. található Smithey’s
Tavern-ben ahova ingyenes a belépés. 01:00-tól a mellette
lévő Avalanche discoban lehet tovább szórakozni.

-

Sí és Snowboard oktatás
o Lelkes oktatóink utasainkat csoportban
6Eur/60perc/fő, egyénileg 20EUR/60
perc vagy 2-3 fős kis csoportban
25Eur/60perc/csoport áron tanítják,
mert a helyi iskolák ára megfizethetetlen.
Az oktatás ára a helyszínen fizetendő.
Amennyiben érdekel az oktatás, kérjük,
tájékozódj előre arról, hogy milyen
oktatás lesz ezen a túrán: Itt

-

Free ride
o Les 2 Alpes a legjobb hely, ha valaki pályán kívül szeret csúszni. Mi minden héten
meglátogatjuk a legjobb szűz területeket.
Kinek kedve tartja velük jöhet egy önfeledt
együtt síelésre. 3450m-es magasságból
indulunk free ride köreinkre. Kezdő és haladó
utakat is ismerünk. Résletesebb információkért
mindenképpen
gyertek
el
a
programtájékoztatóra.

-

Lavina képzés
o Minden héten igyekszünk ingyenes lavinaképzést tartani, melyre a
programtájékoztatón kell jelentkezni. Ez egy rövid 30 perces
gyakorlati program a Bellecombe felvonó tetejénél 2800 méteren
Peeps - kereső használat, szonda és lapát használat, lavina mentés
szimuláció. Rövid ismertető a lavinák kialakulásának körülményeiről

-

Alpe d’Huez
o A szomszédos, szintén első osztályú síterepre szervezünk
kirándulást. A 3330 méter magas, 250 km hosszú
pályarendszerre hét bármely napján, de összesen két
napra érvényes síbérletetek. Hosszú, széles pályái és
lélegzetelállító panorámái miatt egyik nap mindenképpen
érdemes itt síelni. A világ leghosszabb és a világ
legnehezebb pályája is itt található. Buszjegy ára: 7 Eur

-

Bourg d’Oisans
o Helyes kisváros lent a völgyben Les 2 Alpes és Alpe dHuez között. Itt az Alpe d’huez-i
kirándulás után megáll buszunk, amennyiben a társaság megszavazza, és 30-40%-kal
olcsóbban tudtok vásárolni, mint fent a síközpontokban. Vásárlás után vagy helyett belefér
egy sör, bor a Café de Paris-ban, vagy csatangolás a régmúlt időket idéző házacskák között.
Jó kis program!

-

Éjszakai síelés
o A Főtér mellett található Les Lutins kivilágított sípályát ingyen
használhatjátok szerdai napon 20 óráig.

-

Barbecue party
o Egyik nap síelés után megvendégelünk bennetek egy kis
sütögetős,
iszogatós,
zenehallgatós
szabadtéri
programra. Délután kezdjük el kisütni a bepácolt húsokat
a Jandri kabinos felvonó alsó állomása mellett, a
korcsolyapálya és az éjszakai sípálya között található Le
Bivouac bár teraszán, melyre a vendégeink vagytok. Némi
isteni savanyúsággal és bagett-tel is kedveskedünk. Az
italokat a bárból tudjátok beszerezni.

-

Forraltborozás, Tábortűz
o Este 9 felé tüzet rakunk a szabadban és egy bográcsban
forraltbort készítünk halk zene mellett. Szegfűszeg, csepp
fahéj, némi narancs, mind a titkos receptünk része.
Összegyűlik a csapat és éjfélig biztos ott leszünk,
kortyolgatunk, beszélgetünk. Kisebb túráinkon vagy ha az
időjárás megtréfál bennünket, a programot a szállónk (Hotel
Le Pied Moutet) teraszán tartjuk meg.

-

Fondue, hagyományos francia hegyi vacsora egy hangulatos étteremben
o Az 1800as városrész promenádjának közepén, a Meije 11-13as épületeknél lévő lift melletti
étteremben – Le Mazot – próbálhatjátok ki milyen egy igazi sajt fondue. Van ennek egy
húsos változata is, amikor az emberek maguknak süthetik ki a húsokat, ínycsiklandózó
szószokba mártogatva. Érdemes előre asztalt foglalni az étteremben, mert nem túl nagy. Aki
nem akar étteremben fondue-zni, de azért kipróbálná, bérelhet felszerelést és megveheti a
hozzávalókat az étterem mellett lévő boltban. A hozzávalók megvásárlása esetén a fondue
készletet ingyen kölcsönadják.
o Az
1650en
lakó
vendégeinket
a
város
leghangulatosabb utcájában, pici faházikóban várják
finom francia falatok. A Crepes á Gogo étteremben a
már ősz hajú Bernard felügyelete alatt lakhat jól
mindenki helyi különlegességekkel. A város közepén a
La Meije étterem mellett 50m-re lévő – Le Panier des
Alpes – boltban lehet fondue hozzávalókat vásárolni és
mellé fondue készletet kapni ugyanolyan kondíciókkal,
mint 1800on. Jó étvágyat!

-

Uszoda, szauna, korcsolyapálya
o A Főtéren található részben fedett uszodát
(La Croisette), illetve a mellette lévő korcsolyapályát
ingyen használhatjátok síbérletetekkel. Az itt található
jakuzzi kedvezményesen 5,90 Eur, a szauna&hammam
pedig 6,50 EUR fél órára a síbérlet felmutatásával.
Nyitva: 15.00-20.00ig. (19:30 után nem engednek már
be)
A korcsolyapálya 16:00-22:00 között van nyitva,
csütörtökönként 19:30-22:00. Korcsolya bérlése
felnőtteknek 5 Eur.
o Az 1800m-en levő wellness részleg (Espace1800) használata 15 Eur/fő. Szauna, gőzfürdő
található, a 2 jacuzzi és kinti-benti mendce vize 30 fokos. Nyitva tartás: 10-19 óra között.
o 1650m-en a főutcán található még egy wellness, az Aqua Center. Itt 23 EUR a belépő, s bár
kilátás nincs, a szauna és a jakuzzi is jó meleg. Ez 16 – 20 óra között van nyitva.

-

Sí és snowboard felszerelés helyszíni bérlése
o Kb. 50% kedvezmény a bérlésből, ha előre foglaltok! 5 éve kínáljuk ezt Nektek néhány
síterepen. Kicsit több helyünk lesz így a buszban, Ti pedig jó cuccokat kaptok, és minden
problémát helyben tudnak orvosolni, akár hosszú a léc, akár nyom a bakancs. A bérlési
igényt előre kell jelezni nekünk, de csak a helyszínen fizetendő a franciáknak. További
információ: Itt

-

Közlekedés a városban
o A városban ingyenes buszjáratok közlekednek, melyek segítségével könnyen eljuthattok a
távolabb eső pontokra. Az utolsó busz 21 óra körül megy.

