Síelőktől Síelőknek,

Utastájékoztató

Les 2 Alpes
Általános információk
Síbérlet:

225 km pályára érvényes 6 napra Les2Alpes síterepére*
A bérlet 2 napra érvényes Alpe d’Huez síterepére, és 1-1 napra: Puy St Vincent,
Briancon - Serre Chevalier, Montgenevre és Sestriere pályarendszereire, illetve
25%-os kedvezményt biztosít La Grave-ra.

Üdülőhelyi, szervezési díj:

15€/fő (mely a hátralékkal együtt fizetendő felénk)

Baleset, poggyászbiztosítás: 15€/fő/túra – biztosítás kötése ajánlott. További információk: Itt
Kedvezményes sí és snowboard bérlés: Itt
Indulás előtti tájékoztató:

Az indulás előtti héten minden megadott e-mail címre küldünk egy levelet,
melyben még több információt találtok majd az utazással, szállás/síbérlet
átvételével, a túra szervezésével kapcsolatban, illetve feltüntetjük benne az
utazáshoz szükséges dokumentumok aktuális listáját is.

Programtájékoztató:

Letölthető innen

Egyéb információ:

www.les2alpes.com

Apartmanban lakók részére
Pályaszállás:

Az apartmanokban tűzhely, mosogatógép, hűtő, edények, étkészlet található.
1, 4-es szállás: vinni kell ágyneműhuzatot (bérlés: kb. 10-12€) és törölközőt
3, 9-es szállás: ágyneműhuzatot jár, törölközőt vinni kell
2, 5, 6, 7, 8, 10-es szállás: ágyneműhuzat és törölköző is jár
Wellness:
- A 2-es szálláson: medence, szauna, jakuzzi, gőz és fitneszterem ingyenesen
használható.
- A 3-as szálláson a fitneszterem és a medence ingyenesen, a szauna és gőz felár
ellenében használható.
- Az 5-ös szálláson a kinti-benti medence, szauna és a gőz 16 óra előtt ingyenes, utána
12€/alkalom.
A 2-es szálláshoz tartozó fedett parkolóház díja 35€/autó/hét, melyet az autóval érkező
utasainknak ki kell fizetni.

Kaució:

Az 1-es szálláson a kaució értéke 400€, a 3, 4, 6, 7, 8-as szálláson 300€,/apartman.
A 2-es szálláson: 450€/apartman, az 5-ös szálláson: 300-500€/apartman (mérettől függ)
A 9-es szálláson: 1 500€/kisház
A kauciót minden szálláson csak bankkártyával lehet rendezni!
Visa vagy Mastercard típusú bankkártyát fogadnak el. (Visa Electron és Meastro nem jó)

Takarítás díj:

Az 1, 2, 4, 6, 7, 8-as szálláson az apartmanokat távozáskor ki kell takarítani. Takarítási díj
fizetése nem kötelező az apartmanok rendezett elhagyása esetén (mosogatás, takarítás hűtő, fürdő, tükör is - rendrakás, szemétlevitel)
A 3, 5 és 9-es szálláson csak a konyhát kell kitakarítania, lehúzni az ágyneműt és elvinni a
szemetet.

Hotel Nostalgie (Doumés Lodge) szálloda lakói részére
A szálloda recepcióján lehet átvenni a szobakulcsot.
Rendelkezésre áll ágyneműhuzat, törölköző és kérhető hajszárító.
Wifi elérhető a szobákban, szauna ingyenesen használható.
A szállodában nem kell kauciót fizetni és távozáskor nem kell kitakarítani.
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Egyéni utazással kapcsolatos információk
Utazás:

Autópálya díja egy irányba kb: 75€ - Ajánlott útvonal Les2Alpes városába: Itt
Olaszországban kb. 20-40 Euro centtel drágább az üzemanyag, mint Szlovéniában és
Franciaországban, így a költségminimalizálás érdekében érdemes a határok előtti utolsó
benzinkutakat használni. (Hazafelé Briancon városában található az utolsó benzinkút, Olaszország előtt)
Autós utasok a buszra nem tehetnek fel csomagot.

Kiérkezés:

A bérleteket a szervezőtől kapjátok meg. A szállásokat több irodától béreljük számotokra
Les2Alpes-on, ezért hogy pontosan hol (recepción / szervezőtől) tudjátok majd átvenni a
kulcsokat, azt az indulás előtt kiküldésre kerülő tájékoztatóból fogjátok megtudni.
A Hotel Nostalgie (Doumés Lodge) szállodában lakó utasaink közvetlenül a szállóhoz
menjenek: ide. Amennyiben 22 óra után érkeznétek, jelezzétek előre a recepciósnak az
alábbi számon: +33 7 49 15 59 95

Hazautazás:

Az indulást követő hét szombat reggelén. Az apartmanok elhagyásának pontos
időpontjáról a recepción / szervezőnél tudtok érdeklődni. (Kivéve a január 02-09es hetet,
amikor a szállást vasárnap kell elhagyni.)

Buszos utazással kapcsolatos információk
Indulás:

Indulás ideje: 22:00
- A busz a január 02-09es túrára január 1-án, azaz szombaton indul.
- A többi időpontban levő túrára a busz, szokás szerint, pénteken este indul
Indulás helyszíne: Budapest, Népliget – Räde Károly sétány.
A buszok ablakában táblák jelzik az úti célt és a szervezők is segítségetekre lesznek.
A buszokon kötelező érvényű ülésrend van, mely a busz ajtajára lesz kifüggesztve.
A busz rendszámát és az ülésrendet előre nem áll módunkban közölni.
Személyigazolvány vagy útlevél hozatala kötelező.
Az utazáshoz szükséges dokumentumok hiányában a buszra nem szálhattok fel, ezek
meglétét induláskor ellenőrizni fogjuk (nemzetközi oltási igazolvány vagy negatív PCR
teszt, amennyiben szükség lesz rá).

Utazás:

Kb. 20 óra, a buszokon ülésrend van (társaságok együtt)
A buszban extra ülést 70€-ért, konkrét helyet (pl. első sor, ajtó mellett…) pedig
15€/ülés-ért lehet foglalni a rendelkezésre álló helyek függvényében.
Budapest – Ljubljana – Velence – Milano – Torino – Les Deux Alpes – Budapest

Csomagok:

Minden utas hozhat magával:
1 db utazótáska (max 20kg), 1 pár síléc vagy snowboard, 1 pár sícipő vagy
snowboardcipő, 1 bukósisak, illetve a buszokra 1 db kézipoggyász vihető fel.
A síléc táskába, a snowboard táskába, a sícipő táskákba a sportfelszerelésen kívül egyéb
dolgokat tilos bepakolni, mert az indulásnál a csomag buszba történő elhelyezését a
szervező visszautasíthatja. Rekesz/karton ital/étel illetve hűtőtáska szállítása nem
lehetséges. Az utastérbe felvitt kézipoggyász mérete nem akadályozhatja az utazást
(folyosóra nem tehető ki).
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Kiérkezés:

A bérleteket a szervezőktől kapjátok meg. A kulcsokat a helyszínen levő szervező adja át
vagy a szállás recepcióján vehetitek át. Pontos tájékoztatást az indulás előtti
tájékoztatóból kaptok majd.

Hazautazás:

A buszba bepakolás pontos időpontjáról minden esetben előző este tájékoztat
benneteket a helyszínen levő szervező.
A busz az indulást követő hét szombat reggelén indul haza. Hazaérkezés vasárnap hajnali
órákban. (Kivéve a január 02-09es hetet, amikor a hazaindulás vasárnap reggel van, a hazaérkezés
pedig hétfő hajnali órákban)

Hazaérkezés helyszíne: Budapest, Népliget

***

*Megjegyzés:

- A január 02-08as illetve 09-15ös (csak autóval elérhető időpont) 6 éjszakás, vasárnaptól szombatig tartó
túrán a síbérlet bár 6 napra érvényes, viszont a 6ik napot csak az érkezés vagy a távozás napján
tudjátok igénybe venni. Azt, hogy melyik napra legyen érvényes a bérletetek, a foglaláskor kell
egyeztetnetek velünk.
- Minden más időpontban a túra 7 éjszakás, és 6 napot tud csúszni mindenki.
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