Programtájékoztató: Les Sybelles – Saint Jean d’Arves
-

Egy korty pezsgő
o Egy korty (najó két korty) pezsgővel szeretnénk
kedveskedni nektek az egyik síelős nap délutánján,
hogy megünnepeljük milyen gyönyörű helyen
vagyunk, zseniálisan síelünk és snowboardozunk.
Utána a fiúk óvatosan hazatámogathatják a
leányzókat, vagy fordítva...

- Forraltborozás
Szegfűszeg, csepp fahéj, némi narancs, halk zene. Ez mind a titkos receptünk
része. Egyik naplemente után összegyűlik a csapat és éjfélig biztosan
elkortyolgatjuk a forró, ízletes italt, ami minket még jobb kedvűvé varázsol, az
estét pedig felejthetetlenné teszi.

-

Barbecue party
o Egyik nap síelés után megvendégelünk bennetek egy kis
sütögetős,
iszogatós,
zenehallgatós
szabadtéri
programra. Délután kezdjük el kisütni a bepácolt
húsokat, melyre a vendégeink vagytok. Némi isteni
savanyúsággal és bagett-tel is kedveskedünk. Az italokat
a bárból tudjátok beszerezni.

-

Vándorpiac
o Minden szerdán megérkezik a várva várt vándor piac
St.Jean d ’Arves falujába is ezer féle kincsével. Érdemes
hazaérkezés után lesétálni (vagy csúszni) a faluból induló
felvonó tövébe, ahol a főtéren a helyi termelők árulják
finomabbnál finomabb portékáikat. Mézek, sonkák,
szalámik hegyi növényekkel fűszerezve, sörök, génépik és
szörpök. Édességek és a világ legjobb sajtjai. Sok apró
ajándékot vihetünk haza innen, az őstermelői francia
boroktól kezdve az illatos szappanokig.

-

Síoktatás
o Lelkes
oktatóink
utasainkat
csoportban
6€/60perc/fő, egyénileg 20€/60 perc vagy 2-3 fős kis
csoportban 25€/60perc/csoport áron tanítják, mert a
helyi iskolák ára megfizethetetlen. A program ára a
helyszínen fizetendő. Amennyiben érdekel az
oktatás, kérünk, tájékozódj előre, pontosan mire lesz
lehetőség ezen a túrán: Itt

-

Kirándulás a hegynek fel hegynek le
o 1300m ereszkedés St. Colomban des Villards-ig.
A leghangulatosabb és leginkább félreeső környék ezen a
hatalmas síterepen. Ez egy jó kis fél napos program, de a héten
legalább egyszer mindenképp érdemes erre csúszni! Az erdős
szakaszon lévő Auberge du Coin étteremben pedig
megállhatunk egy kör Kir-re (szörppel ízesített fehérbor pezsgős
pohárban – ilyet is csak a franciák képesek kitalálni )

- Free ride
o Les Sybelles síterepén nem szervezünk saját free ride túrát, csak helyi hegyi vezetővel, vagy
egyedül tudtok nekivágni a szűz hegyoldalaknak. A kalandra vágyók részére szervezőnk
természetesen szívesen megmutatja merre vannak a legjobb free ride terepek, és ha ideje
engedi, szívesen el is kísér Titeket. Ide azért komoly sítudás szükséges és a gyakorlat sem árt..

-

Regenerálódás a medencében
o Jót tesz a fáradt izmoknak egy kis úszkálás, no
meg persze a szauna és a pezsgőfürdő is csodákra
képes. Kellemes beszélgetések szoktak itt
kialakulni, remek hely az ismerkedésre is! Jópofa
dolog a medencében egy csoportfotót készíteni.
Fürdőruhában, majd később egy másikat
síruhában a hóban fetrengve. De aki akarja,
csinálhatja fordítva is.

-

Sí és snowboard felszerelés helyszíni bérlése
o Kb. 50% kedvezmény jár a bérlésből, ha előre foglaltok! Jó cuccokat kaptok, és minden
problémát helyben tudnak orvosolni, akár hosszú a léc, akár nyom a bakancs és itthon sem
kell cipekedned a kölcsönzőből. A bérlési igényt előre kell jelezni nekünk, de csak a
helyszínen fizetendő a franciáknak. További információ: Itt

Az általunk szervezett programokat a 01.26, 02.02 és 03.09-es héten tartjuk meg.

