
Programajánló 

Isola2000 
 

Sí és snowboard oktatás  
 
Lelkes oktatóink Isolán a csoportos kezdő oktatást a 
lehető legalacsonyabb áron vállalják, mindössze: 
13€/120perc/fő-ért. Célunk, hogy mindenkit 
megtanítsunk csúszni! 
Egyéni (25€/60perc) és 
2-3 fős kis csoportos 
(30€/60perc/csoport) 
oktatásra is van 
lehetőség. A program 
ára a helyszínen 
fizetendő. Amennyiben 
érdekel az oktatás, tájékozódj előre mire lesz lehetőség 
a túrán, és add le jelentkezésedet is: Itt 

Kirándulás Auron 132 km-es síterepére 
 
Bérletünk egész héten érvényes Auron síterepére is, így 
érdemes átmennünk legalább egy napra, felfedezni a 
déli Alpok egy másik híres síterületét. A nagyon jó 
esésű, széles pályákon kevesen síelnek. Buszunk reggel 
indul és liftzárás után jön haza. Bő egy óra az út és 
gyönyörű tájakon halad keresztül. Buszjegyünk ára: 8€.  
Sítérkép: Itt 
 
 
 
 
 

Egy korty pezsgő 
 

Egy korty (najó két korty) pezsgővel 
szeretnénk kedveskedni nektek az 
első síelős nap délutánján, hogy 
megünnepeljük milyen gyönyörű 
helyen is vagyunk, hogy zseniálisan 
síelünk és snowboardozunk. Jó 
alkalom az ismerkedésre, a végén a 
fiúk óvatosan hazatámogathatják a 
leányzókat...  

Le Solarium bár 
 
A sípályán lévő, nevéhez méltóan napsütéses Le 
Solarium bár teraszán gyakran helyi DJ-k pakolják a jó 
zenét. Érdemes délután errefelé csúszni, és egy-két 
hegyi párlatot elfogyasztani a sílécről… Ízelítő: Itt

 
 
 
Esti bulik  
 
Majd minden évben más üzemelteti az éjszakai 
szórakozóhelyet Isolán. Szervezőink első nap felkeresik 
és megbeszélik vele a kedvezményes belépők és 
italfogyasztás feltételeit. Sokan találták már meg itt 
párjukat  (Egyszer még a túra létszáma is megnőtt 
eggyel a hazaútra…) 

 
 
Pancsolás a közeli élményfürdőben 
 
Jólesik fürdeni egyet Isola élményfürdőjében egyik nap 
sízés után. Csúszdák, jacuzzi, szauna és medencék is 
vannak itt. Utána egy fél órát sétálgatunk a régmúltat 
idéző romantikus kis faluban. A buszút kb. 30 perc.  A 
buszjegyünk és a belépő ára együtt 19€ Kedvcsináló: Itt 

  

 
 
 
 
Ínyenceknek 
 
A sípályán: Mindannyiunk kedvenc helye a „szamaras 
étterem”. A korosodó tulaj elárulta nekünk, hogy az 
erdők mélyén vezet le egy titkos ösvény, egészen a 
szerpentin alján lévő Isola faluig, távol a völgy alján, 
persze síléccel... Övé a csacsi is, akit illik megsimogatni, 
ha erre jársz!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A faluban: Isola központi részén a CowClub nevű 
étteremet ajánljuk figyelmetekbe. Hangulatos, 
rusztikus berendezés, hagyományos, ízletes francia 
ételek várnak benneteket a többi étteremhez képest 
megfizethető árakon. Minden megtalálható itt, amit a 
Francia Alpokban érdemes megkóstolni: fondue-k 
variációi (sajtos, húsos vagy éppen gombás) raclette, 
tartiflette… Kérdezzétek szervezőnket merre találjátok 
az éttermet és útba igazít majd benneteket! Ízelítő: Itt 
 
(nekem azonban van egy mégjobb tippem: Itt legalul) 

 
 
Monaco – Monte Carlo városnézés 
 
Érdemes a hazaindulás reggelén minél gyorsabban 
elkészülni az apartman rendberakásával, mert annál 
több időnk lesz sétálgatni Monaco-ban.  A piros-fehér 
kerékvetők a Forma1-es pálya kanyarjaiban, 
luxusjachtokon ásítozó multimilliomosok, maradék 
Eurók kockáztatása a kaszinóban, vagy a film 
klasszikusokban látott Hotel de Paris, mind-mind örök 
élmény. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
*** 

Az általunk szervezett programokat a 01.21 és 01.28-as heteken 
tervezzük megtartani, érdeklődés és időjárás függvényében 

 

Síelőktől Síelőknek 

mert Ti vagytok a világ legjobb utasai!  

http://travelex.si/siutjaink/franciaorszag/isola-120km
http://travelex.si/siutjaink/franciaorszag/isola-120km
http://travelex.si/si-snowboard-oktatas
https://sielok.hu/siterep/auron/
http://www.youtube.com/watch?v=DN8Tl-D4UGU
http://www.aquavallee.fr/
http://www.cowclub.com/
https://travelex.si/erdekes-infok/ettermi-ajanlo-a-siterepeken

