
3 völgy  – Orelle  
 

- 3 völgy kiegészítés 

o Érdemes legalább egy napra megvenni a     

3 völgy kiegészítést és elkalandozni a 

távolabbi pályák felé is. Így elmondhatjuk, 

hogy mi a világ legnagyobb síterepét is 

bejártuk, annak összesen 600km 

összefüggő pályarendszerével. Az egy 

napos 3 völgy kiegészítés 36 EUR, mely a 

bérletpénztárban váltható a kabinos 

liftnél. 

  

 

- Drótkötélpálya 3000 méteren 

o Mi már kipróbáltunk a világ legmagasabban levő   

drótkötélpályáját, hatalmas élmény. Alattad 500 méteres  

szakadék és 80km/órás sebességgel száguldasz egy  

félrecsúszott műanyag sisakkal a fejeden. A Bouchet lift  

tetejéről indulsz 3230m magasságból, majd 1300 méteren  

át, majdnem 2 percen keresztül csúszol Val Thorens egyik  

3000m-es csúcszára. Ára: 50 Eur. Nézd meg: Itt 

 

- Szánkópálya - Toboggan 

o Ilyen hosszú szánkó pálya nem tudom hol van még. Kb. 14 EUR egy ereszkedés, 600 m-es 

szintkülönbséggel. 

 

- 360 Bár Val Thorens 

o Hatalmas bulihely a sípályán, 2400 méteres 

magasságban! Egy dologra kell csak figyeljetek, hogy 

felvonó zárás előtt visszainduljatok Orelle-be. 

Kedvcsináló: Itt 

 

- Séta Orelle-ben 

o Tradicionális francia hegyi faluban található szállásunk. Síkölcsönző, ajándék- és egy sajtbolt 

található itt mindössze, viszont annál közelebb érezhetjük magunkat a tiszta érintetlen 

természethez. Ódon templom és a középkor 

hangulatát idéző kicsiny házak között 

bolyonghatunk este. A szállás kiváló minőségű, 

így inkább a pihenni vágyók jönnek, és azok, 

akik csak a síelés élményére vágynak. Azt pedig 

maximálisan megkapják Val Thorens 150 km-es 

pályarendszerén!   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tp5UYaOga3o
https://www.youtube.com/watch?v=vHD49o-x8QY


 

- Wellness központ 

o Térítésmentesen használhatjuk Orelle híres 

200 m2 alapterületű wellness központját. 

Közvetlenül a szállásunknál található fürdőben 

kipihenhetjük az egész napos síelés fáradalmait 

és felkészülhetünk a következő nap kihívásaira. 

Fűtött benti medence, jacuzzi, szauna, török 

fürdő és masszázs szalon várja a megfáradt 

sízőket. A wellness 20 óráig van nyitva minden 

nap.  

o Idéntől egy új fitness teremet is használhattok ingyenesen. 

 

 

- Az apartmanház vendégei ingyen használhatják a recepciónál jól fogható vezeték nélküli internetet 

vagy 15 EUR-t kérhetnek az apartmanjukba is. 

 

- Ingyenes síbusz 

o Szállásunktól ingyenes síbuszjárat közlekedik a kabinos felvonó völgyállomásához, így nem kell 

megtennünk a pár perc sétát, síelés előtt se után. 

 

 

 

 

 


