Programtájékoztató: Briancon
-

Síoktatás minden szinten
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 a túrán: Itt

-

Kirándulás Montgenevre síterepre – egy kis olasz íz
o Több száz km kiváló minőségű sípálya vár minket az olasz határon, 15 km-re Briancon városától,
ahová síbérletünk érvényes. Ide autóval, helyi busszal, vagy elegendő jelentkező esetén saját
buszunkkal (buszjegy ára saját buszunkra: 5€) tudtok eljutni. Nagyobb túráinkon a jelen lévő
szervezőnk mindenképp veletek tart majd, segít a bérlet érvényesítésében és megmutatja a
legjobb lejtőket Nektek! Érdemes már érkezéskor érdeklődni nála erről a túráról.
- Sífutás, a sport mely a legtöbb izmot mozgatja
A hosszú Serre Chevalier völgy rengeteg, jól kezelt sífutópályával rendelkezik.
Klasszikus és korcsolyázó stílusú sífutáshoz is tudunk bérelni felszerelést.
Gyönyörű tájakon haladhatunk, kevés emelkedővel. Ideális feltételek, hogy
kipróbáljátok ezt a sportot.

-

Free ride
o Briancon síterepén nem szervezünk saját free ride túrát, csak helyi hegyi vezetővel, vagy egyedül
tudtok nekivágni a szűz hegyoldalaknak. A kalandra vágyók részére szervezőnk – Olivér, aki sok
éve síel itt és jópár kiváló útvonalat ismer - 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..

-

Történelmi városközpont
o Mindenképp érdemes megnézni a 13. századot
és a sötét középkort idéző erődszerű
városközpontot Brianconban. Sok száz éves
épületeket, macskaköves utcákat, fura hegyi
művészek boltjait találjuk itt. Színes kristályokat,
amuletteket, drágaköveket vásárolhatunk vagy
egyedi
tervezésű
ruhákat,
kiegészítőket
próbálgathatunk. Egy-egy eldugott kocsmából
kilépve megelevenedhetnek a középkori lovagok szellemei. 
Igyekszünk a nagyobb túráinkon saját buszt indítani (ingyenesen),
hogy a közeli falvakban lakók is átjöhessenek az esti városnézésre,
illetve a központban lakóknak se kelljen a 2km-es szakaszt gyalog
megtenni (elég meredek), hacsak nem edzés céljából. Helyi busszal
is fel lehet menni, ennek ára 1-2€

-

Bowling
o A Géant bevásárlóközpont oldalában késő estig nyitva tart egy 4 pályás bowling centrum, ahol
összemérhetjük ügyességünket útitársainkkal. Ismerkedésnek is jó program 

-

Bevásárlás
o Briancon városának szélén, Chantemerle és Villeneuve felé vezető úton, hatalmas
bevásárlóközpont található (Géant Casino). Az árak az egész Alpokban itt a legkedvezőbbek.
Térkép: Itt

-

Wellness központ
o Briancontól 15km-re, Le Monêtier les Bains nevű
településen található egy igen impozáns wellness
központ. Autóval könnyen megközelíthető, de a helyi
buszjárat is megáll ott (a menetrendről érdemes előre
tájékozódni). Egy hosszú sízős nap után biztosan jól fog
esni egy kis kényeztetés. A 4500 m2-es területen
medence, jacuzzi, török fürdő, bár és étterem is vár
benneteket. Éjszaka igen hangulatos a kinti medence, aki
pedig napközben töltené itt az idejét, a szabadtéri
napozóágyakon még barnulhat is. Nyitva tartás: minden
nap 10-21 óra között. Belépő: 19,50€/2 óra 22,50€/3 óra,
30,50€/nap. Kedvcsináló: Itt

-

Városi uszoda
o Brianconban, a városi uszodát ajánljuk Nektek. Nem egy hatalmas wellness centrum, de van
élményelemekkel tarkított 29 fokos medencéje, ami kitűnő felfrissülést nyújthat egy átsíelt nap
után. Belépő ide mindössze 5€! Aki kényeztetésre vágyik, plusz 5,50€-ért bejuthat egy kisebb
wellness részlegbe is, ahol szauna, gőzfürdő, jacuzzi várja. Nézd meg: Itt

- Hokimeccs
A városban hoki stadion is található. A francia hoki liga kiemelkedő alakulata a
Briancon-i Vörös Ördögök csapata. 2012-ben ők nyerték a nemzeti
bajnokságot. Érdeklődjünk, mikor játszanak, mert élmény őket élőben látni.

-

Szórakozás
o A Villeneuve-ben lakók számára ajánljuk a főút mellett található Le Pub nevű helyet, ha egy kis
kikapcsolódásra vágytok esténként.

-

Helyi síbuszjárat
o A síközpont különböző városait buszjárat köti össze. Így akárhol végeztek a síelésnél, biztosított
a szálláshoz jutás a felvonók zárása után is. Ennek a járatnak a segítségével eljuthattok a fent
említett wellness központba, a Géant-ba és Briancon belvárosába is. Buszjegy ára: 2€

-

Sí és snowboard felszerelés helyszíni bérlése
o Kb. 50% kedvezmény jár a bérlésből (Briancon városában), 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

