Programtájékoztató: Val d’Allos
-

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...

-

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.
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.

-

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

-

Síelés előtt, után, helyett
o Val d’Allos széles skáláját kínálja a nem-síelő
programoknak! A teljesség igénye nélkül: téli bob
pálya, siklóernyőzés, vezetés jégpályán, hószán,
hótalpas túrák, sífutás vagy egy tipikus romantikus
francia film megnézése a helyi moziban a lánnyal, akit
éppen el akarsz csábítani...
Éjszakai élet
A bulizni vágyó éjjeli baglyokat a városközpontban levő Art Studio várja egész éjjel tárt
ajtókkal. Kedvcsináló: Itt

-

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 és 03.09-es héten tartjuk meg időjárás és a túra létszámától függően.

