Les Arcs-La Plagne
-

Paradiski bérletkiegészítés
o

A Paradiski sírégió Les Arcs és La Plagne-al együtt 425
Km-es pályarendszerrel Franciaország harmadik
legnagyobb síterepe! Javasoljuk, hogy vegyétek meg az
általunk felkínált 6 napos bérlet kiegészítést, mely
kedvezményesen 30 EUR-ba kerül.

-

Vanoise express felvonó

o

A Les Arcs-ot La Plagne-al összekötő 250 fős kabinos felvonót 2003-ban adták át. Az 1,8 Kmes utat 380 méteres magasságban 4 perc alatt teszik meg az emeletes megakabin így
könnyedén és gyorsan átjuthatunk egyik síterepről a másikra. A kabinos felvonó alja részben
üvegből épült, ezért a kilátás lélegzetállító.
Tériszonyosoknak azonban kevésbé ajánljuk!
A felvonó drótkötél pályája azóta is a kötéltáncosok
kedvenc helye nyaranta: Ízelítő itt:
https://www.youtube.com/watch?v=QpVrMBPbaTU

o

-

Sí és snowboard oktatás:
o
A mi csapatunk elsősorban a téli sportok
szerelmeseiből áll, nem irodában gubbasztó, a síterepeket
alig ismerő utazásszervezőkből. Minket a sport és a
természet szeretete motivál a túrák szervezésében. Célunk,
hogy minél többen szeressék ezeket a sportokat és járjanak
a szabadba télen is. Hiszünk abban, hogy jobb emberek
leszünk ettől. Lelkes oktatóink a kezdőket és a haladókat
egyaránt tanítják legyen szó akár síről vagy snowboardról.

-

Freeride:
o

Paradiski-n ezt is van lehetőség kipróbálni!
A kalandra vágyók eljöhetnek velünk,
szívesen mutatunk nekik szűz
hegyoldalakat, ahol a megfelelő időjárás
esetén szűzhó és porhó síelésre is van
lehetőség. Ide azért komoly sítudás
szükséges és a gyakorlat sem árt.

-

Pezsgőzés

o

Egy korty (najó két korty) pezsgővel szeretnénk
kedveskedni nektek az első síelős nap délutánján.
Mindenkit szeretettel várunk. A találka helyszínéről
sms-ben értesítünk majd mindenkit.

-

Forraltborozás:

o

Szegfűszeg, csepp fahéj, némi narancs és cukor, csak ennyi kell
egy tökéletes estéhez. Kóstold meg az különleges italt, ami téged
jókedvűé az estéd pedig felejthetetlenné varázsolja.

-

Spitting Feather kocsma – La Plagne

o

Avagy a köpkődő tollak kocsmája. Jelentése: innen senki nem
távozhat szomjasan! A tulajdonos imádja a magyar vendégeket éppen ezért a magyar csoport
jeligére kedvezményesen ihatunk-ehetünk,
esténként pedig mulatozhatunk is a La
Plagne Bellecote központjában található
rusztikus hangulatú kocsmában.
http://www.spitting-feathers.com/

-

Városnézés és Bevásárlás:

o

Egyik délután indul buszunk felderíteni az alattunk
fekvő 7 ezer fős kisvárost, Bourg-Saint-Maurice-t.
Igazi francia régmúltat idéző óvárosa meseszerű
épületekkel vár benneteket. Érdemes egy sétát
tenni. Aki egy jó vacsorát szeretne elfogyasztani
arra is lesz lehetőség, illetve egy hipermarketben is
lesz lehetőségetek étel készleteiteket kedvező áron
feltölteni. Buszjegy ára: 5 Eur

