Programtájékoztató: Tignes – Val d Isere
-

Egy korty pezsgőt?
o Egy korty (najó két korty) pezsgővel szeretnénk
kedveskedni Nektek az első síelős nap délutánján.
Találkozunk a La Folie Douce-nál 15:30-16:00 között és
megünnepeljük, hogy gyönyörű helyen vagyunk
zseniálisan jól síelünk és snowboardozunk. Csoportkép
és pár pohár pezsgő után a fiúk óvatosan
hazatámogathatják a leányzókat, vagy fordítva...

-

La Folie Douce
o Minden nap felejthetetlen bulik vannak Val d’Isere és Tignes
síterepe között, 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. Kedvcsináló:
Itt

-

Forraltborozás
o 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.

-

Val d’ Isere
o A világ egyik legszebb síközpontját 1934-ben alapították.
A tervezők igyekeztek megőrizni a falu eredeti
hangulatát, mely az 1992-es alberville-i olimpia egyik
helyszíne volt. Egyik nap mindenképp érdemes átcsúszni
ide, hiszen a bérletünk az egész Espace Killy régióra
érvényes! A hazaúttal vigyázzatok, nehogy lemaradjatok
az utolsó felvonóról.

- Sí és snowboard oktatás
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

-

Freeride túra
o Tignes 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..

-

Panorama étterem
o Hangulatos, rusztikus berendezés, hagyományos, ízletes francia ételek várnak benneteket.
Minden megtalálható itt, amit a
Francia
Alpokban
érdemes
megkóstolni: fondue-k variációi
(sajtos, húsos vagy éppen gombás)
raclette, tartiflette… Ráadásul a
Grand Motte gleccser lábánál 3000
méteren
helyezkedik
el.
A
Funiculaire-al (gleccservasút) tudtok
feljutni ide.

Regenerálódás a medencében
Jót tesz a fáradt izmoknak egy kis úszkálás, no meg persze a szauna és a
pezsgőfürdő is csodákra képes. Tignes Le Lac központjában található
Lagoon wellness központba a síbérletünk ingyenes belépést biztosít. A
szállásunktól a városi busszal tudtok eljutni ide, amely ingyenesen
használható. Fürdő honlapja: Itt Kedvcsináló: Itt

-

Esti városnézés Val d’Isere-ben
o Egyik este buszunkkal ellátogatunk Val d’Isere városába,
ahol egy kellemes városnéző séta keretén belül
felfedezhetjük a világ egyik legszebb síközpontjának
otthonát. A kirándulás ára 5€/fő.

