Programtájékoztató: Oz en Oisans
-

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 Marmottes 1 felvonó felső állomásánál, a Folie Douce felett
lévő kis magaslaton a fa bódénál, ahol pezsgőt bontunk és csoportképet
készítünk. Utána a fiúk óvatosan hazatámogathatják a leányzókat, vagy
fordítva...

-

Folie Douce - Az édes bolondság
o Minden nap felejthetetlen bulik vannak
Alpe dHuez síterepén fent a pályákon a
Folie Douce bárban. Ilyet még nem láttatok,
kabaré minden nap. Zenészek, bohócok,
jelmezes figurák, szexi táncosok és
énekesek adják elő magukat Nektek
délutánonként. Belépő nincs.
Ezért
önmagában érdemes ezt a síterepet
választani! Egy dologra kell csak figyeljetek,
hogy időben – felvonó zárás előtt –
visszainduljatok Oz-ba. Kedvcsináló: Itt

-

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.

-

Ínyenceknek
o Vaujany és Oz en Oisans falvakból érkező kabinos felvonók találkozásánál mámorító kilátással
és tágas napozó terasszal vár Titeket a Chez Passoud hegyi éttermecske... Semmi nagyzolás,
semmi flanc, csak a kilátás, a nyugalom és a zseniális ízek.
- Csúszás közbeni csobbanás
Vaujany falujában található egy uszoda, ahová 1 napra ingyenes belépést
biztosít síbérletetek. Ha az előző napi bulit pihennétek ki vagy esetleg egyik
nap rosszabb az idő és ezért nem akartok egész nap csúszni, dobjatok be a
hátizsákotokba egy fürdőruhát, és csússzatok el Vaujany falujába csobbanni
egyet! A nagy pancsolásba ne felejtsétek el, hogy hazafelé még hosszú az út,
le ne késsétek a felvonókat, különben nehezen fogtok tudni visszajutni Oz-ba.
Kedvcsináló: Itt

-

Sí és snowboard oktatás
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 Les2Alpes gleccser sí paradicsomára
o Síbérletetek a hét bármely napján, összesen két napra
érvényes Les2Alpes síterepére. Egyik reggel saját
buszunk is indul az Alpe d’Huez síterepéről délkeleti
irányban jól látható, a távolban megcsillanó gleccserek
lejtőire. Érkezéskor közvetlenül a nagykabinos
felvonónál szállunk ki, így egyből 3000 méter feletti
pályák felé vehetjük az irányt. 3200 méter felett széles,
sima, mindig jó minőségű hóval rendelkező
gleccsereken síelhetünk, húzhatunk széles carving
íveket. A hatalmas síterepen mindenki könnyen talál
magának megfelelő pályákat. 15 órától keressük fel a
Le Pano bárt 2600 méteres magasságban. A világ legmagasabban fekvő bulijainak őrült
színhelye ez. A buszjegy ára 7€, mely a helyszínen, legkésőbb a túrát megelőző nap fizetendő.
Les2Alpes sítérképe letölthető innen.

-

Bourg d’Oisans
o Helyes kisváros lent a völgyben Les 2 Alpes és Oz en Oisans között. Itt a Les2Alpes-i kirándulás
után buszunk megáll, amennyiben a társaság megszavazza. 30-40%-kal olcsóbban tudtok
vásárolni élelmiszereket, 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.

-

A világ leghosszabb fekete pályája
o A Sarenne a világ leghosszabb feketepályája a maga 16 km-ével, mesebeli tájakon halad
keresztül. Fenn 3330 méteren meredek gleccsermaraványokon indul, majd magas és mély
sziklafalak által határolva halad, a végén pedig kellemesen lankás patakparti fenyőerdőbe
torkollik. Fárasztó, de kihagyhatatlan.

-

A világ legnehezebb fekete pályája
o A Tunnel pedig egy igazi gyilkos, vagy 50%-os
meredekségével, amit csak úgy lehet leratrakolni, ha
két gépet kötnek egymáshoz! Általában akkora buckák
vannak rajta, hogy nem látod a túloldalán álló síelőt.

-

8000 méter szintkülönbség egy nap alatt Alpe dHuez-en
o Ha bemutatjátok bérleteteket a bérletkasszánál igazolást állítanak ki számotokra e hatalmas
teljesítményről. 4 csúszás = 8000 méter szintkülönbség. A bérletetek alapján ugyanis nyomon
követhető, merre csúsztatok aznap. A pontos útvonalat és a térképet megtaláljátok: Itt
Mintha lesíelnétek a Mount Everest tetejéről!

-

Free ride
o Alpe d’Huez 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..

-

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

