
Programajánló 

Les 2 Alpes
 
SÍELŐS PROGRAMOK 
 

Sí és Snowboard oktatás 
 
Lelkes oktatóink utasainkat csoportban 10€/60perc/fő, 
egyénileg 25€/60 perc vagy 2-3 fős kis csoportban 
30€/60perc/csoport áron tanítják, mert a helyi iskolák 
ára megfizethetetlen. A program ára a helyszínen 
fizetendő. Amennyiben érdekel az oktatás, tájékozódj 
előre mire lesz lehetőség a túrán, és add le 
jelentkezésedet is: Itt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Free ride 

 
Les 2 Alpes a legjobb hely, ha valaki pályán kívül szeret 
csúszni. Mi minden héten meglátogatjuk a legjobb szűz 
területeket. Kinek kedve tartja, velük jöhet egy önfeledt 
együtt síelésre. 3450m-es magasságból indulunk free 
ride köreinkre. Kezdő és haladó utakat is ismerünk. 
(Amennyiben nem velünk csúsztok, jeladót, szondát és 
lapátot rendelkezésre állás függvényében 10€-ért 
tudtok egy napra bérelni tőlünk a helyszínen.) 
Részletesebb információkért hívjátok a szervezőt, 
illetve kattintsatok Ide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Grave 
 
A szomszéd „síterepen” (egy 2300 méter 
szintkülönbségű jelöletlen északi hegyoldalon) 
próbálhatják ki tudásukat a legrátermettebbek. 4000 
méterről induló gleccserek közt, 3670 méter magasról 
indul a csúszás. A környezet gyönyörű, csodálatos, 

leírhatatlan, tapasztalt 
vezető nélkül azonban 
veszélyes tud lenni.              
A síbérletetek 25%-os 
kedvezményt biztosít a 
La Grave napi jegy 
árából. Autóval tudtok 
eljutni erre a síterepre 
(23km). Kedvcsináló: Itt 

 
Napfelkelte 3200 méteren? Miért ne! 
 
Ugye Ti is álmodtatok már arról, hogy elsőként 
csússzatok le a frissen ratrakolt pályákról? Kicsit 
korábban kell felkelni, de megéri! Minden szerdán kora 
reggel betekinthettek a pályakarbantartók munkájába. 
A hivatalos felvonó nyitás előtt, kis csapat indul fel a 
csend és hó birodalmába. Miután kinyitottátok vagy 
esetleg lezártátok (az aznap nem síelhető) pályákat, 
visszatértek 3200 méterre ahol pihenésképp közös 
reggelit fogyaszthattok és további  érdekes 
információkat szerezhettek a hegyi emberek 
munkájáról. A program ára 15€/fő. Jelentkezni előre kell 
a központi bérletpénztárban. Kedvcsináló: Itt 
 
 
 

Lavina képzés 
 

Fent pályán egyik nap 
egy ingyenes ismertető-
bevezető programot 
tartunk Nektek a 
lavinákról. A rövid 
elméleti részben 
megtudhatjátok, hogy 
milyen a lavinák 
kialakulása, a síterepek lavina védelme, a peeps-kereső, 
szonda és lapát használata, majd egy akciódús lavina 
mentés szimulációban is részetek lesz, ahol díjazzuk a 
legügyesebbeket!  A videón egy korábbi egész hetes 
lavina tanfolyamunkból látható ízelítő, melynek egy 
rövidített fajtáját próbálhatjátok ki ingyenesen:  Íme  
 
1 napos kirándulás Alpe d’Huez síterepére 

 
A szomszédos, szintén első osztályú síterepre is 
ellátogatunk egyik nap. A 3330 méter magas, 250km 
hosszú pályarendszerre a hét bármely 2 napján 
érvényes a bérletetek, ha előtte legalább egyszer 
használtad már Les2Alpes-on. (A 2023.03.18-as hétre ez  
nem érvényes a Tomorrowland fesztivál miatt). Hosszú, 
széles pályái és 
lélegzetelállító 
panorámái miatt egyik 
nap mindenképpen 
érdemes itt síelni. A 
világ leghosszabb és az 
egyik legnehezebb 
pályája is itt található! 
Buszjegyünk ára: 10€. 
Helyi busszal és autóval 
is át lehet menni. A 
menetidő kb. 1 óra. 
Alpe d’Huez sítérképe 
letölthető Innen 
 
Bourg d’Oisans 
 
Helyes kisváros lent a völgyben Les 2 Alpes és Alpe 
dHuez között. Itt az Alpe d’huez-i kirándulás után megáll 
buszunk, amennyiben a társaság megszavazza, és 30-
40%-kal olcsóbban tudtok vásárolni, mint fent a 
síközpontokban. Vásárlás után vagy helyett belefér egy 
sör, bor a Café de Paris-ban, vagy csatangolás a régmúlt 
időket idéző házacskák között. Jó kis program!  
 
Helikopterrel a hegyek felett 
 
Minden szerdán, csütörtökön és pénteken helikopterek 
indulnak Les2Alpes síterepéről Alpe d’Huezre! Az 1 órás 
buszút helyett mindössze 8 perc alatt átértek, s közben 
hatalmas élményben és csodálatos látványban lesz 
részetek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Helikopter a Belle Étoile ülős felvonó felső állomása 
mellől indul / érkezik vissza (Helistation). Az első járat 
kb. 9-kor indul, vissza pedig 15:30-kor. A retour jegy ára: 
70 €/fő  („helyi járat”) 
Amennyiben más időpontban, privát géppel utaznátok 
(idegen utast nem ültetnek be mellétek), úgy a retour 
út ára 520 €/helikopter, maximum létszám 5 fő. 
Bővebb információ: Itt  Kedvcsináló: Itt 
Jelentkezési és befizetési lehetőség bármelyik síbérlet 
kasszánál.  

 

         

 

 

 

         

 

 

Síelőktől Síelőknek 

http://travelex.si/siutjaink/franciaorszag/les-2-alpes-225km
http://travelex.si/si-snowboard-oktatas
http://travelex.si/free-ride
https://la-grave.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=6q_FAINLsfk
https://www.youtube.com/watch?v=q9mdYLDHr3o
https://travelex.si/erdekes-infok/tomorrowland-winter
http://live.skiplan.com/moduleweb/2.0/alpedhuez.php
https://www.skipass-2alpes.com/en/helicoptere
https://www.youtube.com/watch?v=JxgscfSNN3k&t=71s


 

EVŐS – IVÓS PROGRAMOK 

 

Egy korty pezsgő 

 

Egy korty (najó két korty) pezsgővel szeretnénk 

kedveskedni nektek az első síelős nap délutánján. 

Mindenkit szeretettel várunk 15:30-16:00 között a 

sípályán, 2600m-en található Le Pano bár elé. 

Megtaláljátok, mert már messze földről hallatszik a 

muzsikaszó. Itt pezsgőt bontunk és csoportképet 

készítünk. Utána a fiúk óvatosan hazatámogathatják a 

leányzókat, vagy fordítva.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
      WELLNESS - PIHENÉS 
 
Wellness 
 
A főutcán található Acqua Center-be 20€ a belépő 
(síbérlettel), s bár kilátás sajnos nincs, a szauna, gőz és 
a jacuzzi is jó meleg, illetve a konditerem is használható 
a megváltott jeggyel. 14:30-20 óra között van nyitva. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ínyenceknek 
 
Fent a hegyen: 
A 2300 méter 
magasan egy 
fekete pálya 
tetején fekvő - 
Le Diable au 
Coeur - 
éttermet az őshonos Mounier család üzemelteti. Az Ő 
birtokuk volt a 20. század közepéig Les Deux Alpes 
város egész területe. Náluk külön papucsot kapsz, hogy 
ne síbakancsban kelljen falatoznod, és garantáljuk 
bármit rendelsz, ízleni fog. Az étkezés végén mindenkit 
hegyi növények erős párlatával kínálnak, majd a tűz 
mellé telepedve fagyikelyhet kanalazunk, miközben 
mondjuk odakinn szakad a hó. Ennél a helynél nincs 
jobb, nem lehet jobb... 
 
Lent a völgyben: A város leghangulatosabb utcájában, 
pici faházikóban finom francia falatok várnak 
benneteket! A Crepes á Gogo étteremben a már ősz 
hajú Bernard felügyelete alatt lakhat jól mindenki helyi 
különlegességekkel.                
 
Öneállátóknak: A város 
közepén a La Meije étterem 
mellett 50m-re lévő – Le 
Panier des Alpes – boltban 
lehet fondue hozzávalókat 
vásárolni és mellé fondue 
készletet kölcsönkapni. Jó étvágyat!

 
BULIK FENT A HEGYEN, LENT A VÖLGYBEN 
 

Le Pano 
 

Les 2 Alpes síterepén minden nap 15:00-17:00-ig őrült 
buli van 2600 méter magasan, a Le Pano bárban, 
italakciókkal egybekötve. Ennél magasabban nincs buli 
a világon. Ne felejtsétek, hogy utána 1000 méter 
szintkülönbséget kell még leküzdeni. A bártól induló 
kabinos felvonó a városban a Főtérnél tesz le, így azzal 
is le lehet menni. Nézd meg: Itt 

 
Éjszakai élet 

 
Izgalmas esték kezdődnek a Smithy’s bárban, a Polar 
Bear pub-ban, a Jukeboxx-ban, vagy a helyiek kedvenc 
helyén: a Board-Room-ban. Aki cseppet sem fáradt el 
az egész napos síelésben, még tovább mulathat az 
Avalanche discoban Itt, mely hajnali 1kor nyitja kapuit. 
 

Umbrella bar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az 5 éve nyílt nagyszerű Aprés Ski szórakozóhelyet 
semmiképp ne hagyjátok ki! A Pano-ból lefelé menet 
vegyétek az irányt a pályák tövében található hatalmas 
piros napernyő felé. Itt este 7-ig Nico vezérletével 
ereszd el a hajam party van minden áldott nap... 
Őrült(en jó) muzsika, csinos csaposlányok, sármos 
nagyfőnök és nemzetközi mulatni vágyók serege vár. A 
helyi oktatók és felvonókezelők is itt söröznek munka 
után. Nézd meg: Itt  

 
 

 
          HASZNOS INFORMÁCIÓK 

 
Közlekedés a városban 
 
Ingyenes buszjáratok közlekednek, melyek 
segítségével könnyen eljuthattok a távolabb eső 
pontokra. Az utolsó busz 21 óra körül megy. (Két 
magyar sofőr is dolgozik itt, Gellért és János, ha 
megemlítetek minket, lehet, hogy megállnak az 
apartmanotok előtt…) 
 

*** 
Az általunk szervezett programokat minden buszos héten 
igyekszünk megtartani érdeklődés és az időjárás függvényében.  

mert Ti vagytok a világ legjobb utasai!  

http://travelex.si/siutjaink/franciaorszag/les-2-alpes-225km
https://travelex.si/erdekes-infok/party-a-hegyen
https://travelex.si/erdekes-infok/ettermi-ajanlo-a-siterepeken
https://travelex.si/erdekes-infok/ettermi-ajanlo-a-siterepeken
https://travelex.si/erdekes-infok/ettermi-ajanlo-a-siterepeken
http://www.panobar2alpes.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=An48fiN4ORs
https://www.facebook.com/pg/UmbrellaBarL2A/videos/?ref=page_internal

