
Chamrousse  
 

- Sí és Snowboard oktatás 

o Lelkes oktatóink utasainkat csoportban 7Eur/120perc/fő áron, 

egyénileg 20EUR/60perc vagy 2-3fős kis csoportban 

25Eur/60perc/csoport áron tanítják, mert a helyi iskolák ára 

megfizethetetlen. Az oktatás ára a helyszínen fizetendő. 

Amennyiben érdekel az oktatás, kérjük, tájékozódj előre arról, 

hogy milyen oktatás lesz ezen a túrán: Itt 

 

- Ha sportolni jöttél 

o A 90 km sípályán felül 41 km sífutópálya, 17 km hótalpas 

túraútvonal, snowpark, 3 km-es szánkópálya és 

korcsolyapálya is vár benneteket. Ráadásul csütörtök este 

20:30-ig még egy 5 km! hosszú éjszakai sípályát is 

használhattok. Itt nem lehet unatkozni!  

 

 

- Hatalmas együtt csúszás, fenéken 

o 2250 méterről 1650 méterre, 3 km-en keresztül  

száguldhatunk popsisível/síszánnal a sípályákon át. 

Vasárnaptól péntekig minden nap 16 órakor indul a 

futam. Be lehet fizetni egyénileg is, de egyik napra közös 

csúszást tervezünk! Az ára: 20 Eur. Kedvcsináló: Itt 

 

 

- Egy korty pezsgő 

o Egy korty (najó két korty) pezsgővel szeretnénk kedveskedni 

nektek az első síelős nap délutánján. Mindenkit szeretettel várunk 

15:00-15:30 között a snowparknál az ugratók végén, ahol zene 

szól. Pezsgőt bontunk, csoportképet készítünk.  

 

- Barbecue party 

Egyik nap síelés után megvendégelünk bennetek egy 

kis sütögetős, iszogatós, zenehallgatós szabadtéri 

programra. Délután kezdjük el kisütni a bepácolt 

húsokat, melyre a vendégeink vagytok. Némi isteni 

savanyúsággal és bagett-tel is kedveskedünk.  

 

 
- Disco 

o Nappal étteremként, esténként disco-ként funkcionáló Le K-DOX nevű helyen igyekszünk 
minden este fergeteges bulit csapni. Mindenképpen számítunk rátok. Nézd meg: Itt 

 

 

 

http://travelex.si/si-snowboard-oktatas
https://en.chamrousse.com/sunset-sledging-or-yoonering.html
https://en.chamrousse.com/le-k-dox-1-1.html#media


- Grenoble-i városnézés és bevásárlás 

o Egyik délután indul buszunk felderíteni az 

alattunk fekvő 200 ezer fős nagyvárost, 

Grenoble-t. Igazi francia régmúltat idéző 

óvárosa meseszerű épületekkel vár 

benneteket. Érdemes az Isére folyó partján 

vagy a városháza körül sétát tenni. Aki egy jó 

vacsorát szeretne elfogyasztani, 

mindenképpen térjen be a Le Bureau nevű 

helyre, mi már törzsvendégek vagyunk itt! Ízelítő: Itt  

Emellett egy hipermarketben is lesz lehetőségetek étel készleteiteket kedvező áron 

feltölteni. Buszjegy ára: 5 Eur  

 

 

- Wellness 

o Mindkét szálláson az ingyen igénybe vehető uszodában és 

szaunában tudjátok pihentetni fáradt izmaitokat egy átsíelt nap 

után. Nincs is ennél kellemesebb! 

 

 

- Sí és snowboard felszerelés helyszíni bérlése 

o Kb. 50% kedvezmény a bérlésből, ha előre foglaltok! 5 éve kínáljuk ezt Nektek néhány 

síterepen. Kicsit több helyünk lesz így a buszban, Ti pedig jó cuccokat kaptok, és minden 

problémát helyben tudnak orvosolni, akár hosszú a léc, akár nyom a bakancs. A bérlési 

igényt előre kell jelezni nekünk, de csak a helyszínen fizetendő a franciáknak. További 

információ: Itt 

 

 

 

 

http://www.aubureau.fr/
http://travelex.si/si-snowboard-berles

