Programtájékoztató

Síelőktől Síelőknek,

3 völgy

Val Thorens síterepén elérhető napközbeni programlehetőségek
Les Menuires városában (1-es szállás) lakók számára az alábbi - Val Thorens síterepén található - programlehetőségek
csak a 3 völgy bérletkiegészítés megvásárlásával érhetők el.
Val Thorens városában lakók (2es és 3as szállás) számára a programlehetőségek bérletkiegészítés vásárlása nélkül is
igénybe vehetők.

3völgy bérlet kiegészítés
- Érdemes egész hétre megvenni a 3 völgy kiegészítést és elkalandozni, besíelni a teljes síterepet,
annak összesen 600 km! összefüggő pályarendszerével. Ezt előre kell megvásárolni rajtunk keresztül
a kedvezményes ár igénybevételéhez.
- Folie Douce - Az édes bolondság
A Folie Douce bárokban minden nap felejthetetlen bulik vannak
fent Val Thorens pályáján és a szomszédos Meribel völgyében.
Ilyet még nem láttatok, kabaré minden nap. Zenészek, bohócok,
jelmezes figurák, szexi táncosok és énekesek adják elő magukat
Nektek délutánonként. Belépő nincs. Kedvcsináló: Itt

-

360 Bár
o Egy másik kiváló nappali bulihelyet is ajánlunk nektek
a sípályán, Val Thorens falutól pár száz méterre, 2400
méteres magasságban! Kedvcsináló: Itt
Freeride túra
o Val
Thorens
síterepén helyi hegyi vezetővel tudtok nekivágni a szűz hegyoldalaknak.
Ne feledjétek, a kellő körültekintés így is, úgy is dukál a hegynek.
-

Fun Park
o Val Thorens-on mindenki megtalálhatja a megfelelő park
élményt. Van nemzetközi Snowpark, Family Park, Funslope, Skicross
pálya és Airbag is!
-

-

Drótkötélpálya 3000 méteren
o Mi már kipróbáltunk a világ legmagasabban levő
drótkötélpályáját, hatalmas élmény. 500 méter
magasan és 80km/órás sebességgel száguldhatsz egy
félrecsúszott műanyag sisakkal a fejeden. A Bouchet
lift tetejéről indulsz 3230m magasságból, majd 1300
méteren át, majdnem 2 percen keresztül csúszol Val
Thorens egy másik 3000m-es csúcsára. Ára: 52€ Nézd meg: Itt
mert Ti vagytok a világ legjobb utasai!

Síelőktől Síelőknek,
-

Szánkópálya – Toboggan
o Franciaország leghosszabb szánkópályáján, 6 km hosszan, 600 méter szintkülönbséget
megtéve, 45 percen át száguldhatsz lefelé. Egy csúszás ára: 15,50€, ami nem kevés pénz, de
egy alkalom garantáltan elég arra, hogy egy életre kiszánkózd magad.. Nemcsak napközben,
de a héten 3 este is nyitva tartanak, így a síelést se kell megszakítani azért, hogy
önszántadból a fenekeden csúszva érj a pálya aljára. Kedvcsináló: Itt

-

És még megannyi programlehetőség
o Val Thorens széles skáláját kínálja a nem-síelő programoknak! A teljesség igénye nélkül:
búvárkodás egy befagyott tóban, vezetés jégpályán, biciklizés havon, siklóernyőzés, hószán,
helikopterezés, hótalpas túrák, jóga a pályán… Bővebben: Itt

Menuires városában (1-es szállás) lakók számára elérhető síelés utáni programajánlónk
-

Wellnes központ
o Uszoda, szauna, gőzfürdő, masszázs, activity park
gyerekeknek és sportpályák felnőtteknek , Részletek: Itt

Val Thorens városában (2-es és 3-as szállás) lakók számára elérhető síelés utáni programajánlónk
-

Bowling
o Val Thorens Európa legmagasabban fekvő önálló közigazgatással rendelkező települése,
mégis jó nagy bowling pályája van. Kivetítőkön figyelhetjük gurítás közben a világ
sporteseményeit és zamatos söröket kortyolhatunk a játszma alatt.
Sport- és wellness központ
o Akár tenisz vagy focipályát is bérelhettek, vagy
részt vehettek egy fitnesz órán, befizethettek egy masszázsra. A
wellness részleg szokott a legnépszerűbb lenni egy 3000 méteren
töltött nap után. Van itt minden a sízők kényeztetésére.
Használhattok 2 medencét, jacuzzi-t, szaunát, török és gőzfürdőt
is. A wellness ára 19 óra előtt: 17€ utána: 13€ Nyitva tartás:
minden nap 10-22 óra között. A sport centerbe más árak
érvényesek,
attól
függ,
mit
szeretnétek
használni (fitnesz, squash..stb) Árak: Itt
-

-

Éjszakai élet
o Nem fogtok unatkozni…  Számtalan bár és
szórakozó hely van nyitva hajnalig. Mindközül a
legnépszerűbb a Malaysia club, mely a felszínen
egy apró faházikónak tűnik, a föld alatt viszont
elétek tárul az egész éjszakai alvilág. Ez talán a
legjobb éjszakai szórakozóhely az egész FranciaAlpokban! Kedvcsináló: Itt

mert Ti vagytok a világ legjobb utasai!

