
Les Sybelles – Saint Jean d’Arves 
 

- Egy korty pezsgő 
o Egy korty (najó két korty) pezsgővel szeretnénk 

kedveskedni nektek az első síelős nap délutánján. 
Találkozunk 01.28-án és 03.11-én 15.30-kor fent a 
pályákon, hogy megünnepeljük milyen gyönyörű 
helyen vagyunk, zseniálisan síeünk és 
snowboardozunk. Utána a fiúk óvatosan 
hazatámogathatják a leányzókat... 
 

 
- Barbecue party  

o Egyik nap síelés után megvendégelünk bennetek egy kis sütögetős, 
iszogatós, zenehallgatós szabadtéri programra a Le Bouj teraszára. 
Délután kezdjük el kisütni a bepácolt húsokat, melyre a vendégeink 
vagytok. Némi isteni savanyúsággal és bagett-tel is kedveskedünk. 
Az italokat a bárból tudjátok beszerezni. 

 

 
- Piac  

o Ezer féle méz, kolbászok, szalámik hegyi növényekkel fűszerezve. Édességek és a világ legjobb sajtjai. 
Sok apró ajándékokat vihetünk haza innen. Mindenképpen érdemes elsétálni ide szerdán, aznap egy 
kicsit később felmenni a hegyre. 
 
 

- Forraltborozás  
o A 03.09-es túrán egyik este a Le Bouj-nál várunk benneteket. Szegfűszeg, 

csepp fahéj, némi narancs és cukor, csak ennyi kell egy tökéletes estéhez. 
Kóstold meg az különleges italt, ami téged jókedvűé az estéd pedig 
felejthetetlenné varázsolja. 
 

 
- Alpesi vacsora  

o Aki igazi hegyi különlegességeket szeretne kipróbálni, megteheti a 
Le Bouj étteremben, ahol csapatunk egyik este kedvezményesen 
fogyaszthat fondue-t, raclette-t vagy ratatuille egy pohár itallal. 
Tavaly 16 Eur-s árat kaptunk ezen az estén, igyekszünk idén is 
hasonlóan kedvező árat kérni Nektek. 
  

 
- Kirándulás a hegynek fel hegynek le 

o 1300m ereszkedés St. Colomban des Villards-ig. A leghangulatosabb és leginkább 
félreeső környék ezen a hatalmas síterepen. Ez egy jó kis fél napos program, de a 
héten legalább egyszer mindenképp érdemes erre csúszni! Az erdős szakaszon 
lévő Auberge du Coin étteremben pedig megállhatunk egy kör kir-re. 
 

 
- Sí és snowboard oktatás  

o Lelkes oktatóink utasainkat csoportban 6Eur/60perc/fő, 
egyénileg 20EUR/60 perc vagy 2-3 fős 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 
 

http://travelex.si/si-snowboard-oktatas


 
- Regenerálódás a medencében 

o Kinn esik a hó, világítanak a lámpák, mi pedig a hosszú nap után 
szeretünk egy kicsit megmártózni. Jót is tesz a fáradt izmoknak 
egy kis úszkálás, no meg persze a szauna és a pezsgőfürdő is 
csodákra képes. Kellemes beszélgetések szoktak itt kialakulni, 
remek hely az ismerkedésre is! Jópofa dolog a medencében egy 
csoportfotót készíteni. Fürdőruhában, majd később egy másikat 
síruhában a hóban fetrengve. De aki akarja, csinálhatja fordítva is. 
 

- 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://travelex.si/si-snowboard-berles

