
 

Programajánló 

Mont Blanc 
 
 

               TÖKÉLETES HELY EGY SÍSZAFARIRA! 
 
Kirándulás Contamines Montjoie pályáira 
 
Ez a Mont Blanc déli oldala, eldugottabb, rejtélyesebb, 
felfedezetlenebb. Itt vár benneteket Contamines 
100km-es pályarendszere, ahová egész héten érvényes 
síbérletünk. Meredekebb, hosszabb pályákat találunk 
itt, gyakran szűzhavas lejtőket és a leghangulatosabb 
hegyi éttermeket. Saját buszunkkal 8€-ért tudtok 
átmenni. Sítérkép: Itt 

 
Tramway du Mont Blanc  
 

Aranyos hegyi vasút 
zakatol keresztül St 
Gervais Les Bains 
településen, ahol 
szállásunk is található. 
Nyáron a hegymászók a 
vasút felső állomásától 
indulnak a Mont Blanc 

csúcsának meghódítására. Az apartmanunktól helyi 
buszjárattal pár perc alatt érhetünk a több mint 100 
éve épült vasútállomásra. 2372m magasra húz fel a 
mozdony minket a Mont Blanc délnyugati oldalára, 
majd egész nap itt síelünk Les Houches 120km hosszú 
pályarendszerén. A helyi buszjegy ára az állomásig 1€. 
A síbérlet és a vonatjegy együtt 42,50€-ba kerül. 
Menetrendekről érdeklődjetek az idegenforgalmi 
hivatalban. Jegyet online lehet megvenni: Itt 

Kirándulás a Mont Blanc „sáljához”, 3850m-re 
 
Az Aiguille du Midi kilátó 1927-ben épült, az ipari 
alpinizmus csúcsa. Születéséről igen gazdag kiállítást 
lehet megtekinteni, ha az ember felmerészkedik ide. 
Innen szinte elérhető a Mont Blanc fenséges 4807m-es 
csúcsa, vén Európa teteje. Másik irányba a Chamonix 
völgy 3000m-es mélysége tátong a lábunk alatt. Bátrak 
és ügyesek síléccel is lemehetnek a völgybe, de 
mindenképpen érdemes vezetőt fogadni ehhez. A 
kilátóból lejövet a jegyetekkel tovább mehettek 
Argentiere síterepére, ahol 3200m-es magasságig 
síelhet bármilyen tudású síző. Öltözzetek fel, a Midi-n  
-20 fok sem ritka. A retúr lift jegy ára 72€/fő, érdemes 
online és előre megvenni. Általunk szervezett 
kirándulásra a buszjegy ára: 10€. Kedvcsináló: Itt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Síoktatás  
 
Lelkes oktatónk, 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, de amennyiben érdekel az oktatás, 
tájékozódj előre mire lesz lehetőség a túrán, és add le 
jelentkezésedet is: Itt 
 

Folie Douce - Az édes bolondság 
 
Minden nap felejthetetlen bulik vannak Mont Blanc 
síterepén 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 
 
 
 
 
 
 
 

Oboose bár 
 
Szállásunkkal szemben, az út 
túloldalán van egy kis kocsma. 
Ha tele is van, még egy 
embernek mindig jut hely. Élő 
koncertek is vannak, ilyenkor 
tetőfokára hág a hangulat. A 
sok-sok éves csocsóasztal is 
remélem meg van még. Meg persze hosszú és ízletes 
csapolt sör választék! Ha mulatás közben megéheznél, 
ne habozz, rendelj egy pizzát. Kedvcsináló: Itt 

 

 
Séta a városközpontban  
St Gervais Les Bains településen 
 
Ebben a kisvárosban található szállásunk is. Ha egyik 
nap még maradt egy kis erőnk csúszás után, szedjük 
nyakunkba a lábunkat, sétáljunk egy jót. Kis patak szeli 
ketté magas Savoya mesebeli kisvárosát. A régi hídon 
átsétálva hatalmas jéggé fagyott vízesésekben 

gyönyörködhetünk. 
Ínyenc pékségek és 
hentesek sora, 
helyes kis templom, 
hangulatos főtér 
fogad minket. Egy 
régi misztikus 
szállodát is érdemes 

megnézni, ha az ajtaját nyitva találjátok: Itt  

Piac 
 
Csütörtök reggel piac 
van a városka főterén. 
Ezer féle méz, 
kolbászok, szalámik, 
hegyi növényekkel 
fűszerezve. Édességek és a világ legjobb sajtjai. Sok 
apró ajándékot vihetünk haza innen. Sofőrjeink 
imádják a francia sajtokat az utastérben hosszasan 
szállítani! Azért kérdezzétek meg az idegenforgalmi 
hivatalban mikor is van a piac, néha változtatják a 
napját. Mindenképpen érdemes elsétálni ide, aznap 
egy kicsit később felmenni a hegyre. 
 
 
 

Chamonix városnézés 
 
Nem szabad kihagyni, mert ez a sívilág bölcsője. Az első 
téli olimpia helyszíne, a sízés őshazája. Kis folyó szeli 
ketté a várost, melynek belső részein sétálva igazi 
időutazásban lesz részünk. Egy bárba betérve extrém 
téli sportokat űző fiatalokkal, vagy régi sztorikat mesélő 
helyiekkel is találkozhatunk. A városházánál mindig van 
izgalmas szabadtéri kiállítás, és vásárolgatni is jókat 
lehet. A buszos kirándulás ára 8€. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
Buszos kirándulásaink - Contamines, Aiguille du Midi-Argentiere, 
Chamonix - 01.28-as héten kerülnek megszervezésre érdeklődés 
és időjárás függvényében. 

Síelőktől Síelőknek 

mert Ti vagytok a világ legjobb utasai!  

http://travelex.si/siutjaink/franciaorszag/mont-blanc-445km
http://travelex.si/siutjaink/franciaorszag/mont-blanc-445km
https://www.lescontamines.net/ouverture.html
https://www.montblancnaturalresort.com/en/tramway-montblanc
https://www.montblancnaturalresort.com/en/aiguille-du-midi
http://travelex.si/si-snowboard-oktatas
https://travelex.si/erdekes-infok/party-a-hegyen
https://www.youtube.com/watch?v=9so377hll10
https://www.facebook.com/Oboose-caf%C3%A9-1187403201367242/?ref=page_internal
https://monumentum.fr/ancien-hotel-voyageurs-dit-hotel-mont-joly-actuellement-immeuble-logements-pa74000001.html

