
 

INFÓK 
 
SZÁLLÁS - Résidence Chatel**/*** 
281 Route de Thonon, 74390 Châtel, Franciaország 

Térkép   -   Tel.: +33 4 50 73 30 22 

 
KULCS, BÉRLETEK - 16.00-19.00 között, a fenti 

címen. 

 
MIT HOZZ MAGADDAL - törülköző, ágyneműhuzat. 

Bérelhető: Ágyneműhuzat + törölköző: klasszikus 12.50 
€/fő, ökologikus 28 €/fő. 

 
TAKARÍTÁSI DÍJ – nincs, ha rendezetten hagyjátok el 

az apartmant (mosogatás, takarítás – konyha, hűtő, 
fürdő, tükrök, rendrakás, szemétlevitel). 

 
WIFI – 21 €/3 nap, 39 €/hét 

 
KAUCIÓ – 300-500 €/apartman, ezt csak készpénzben 
vagy csekkel lehet rendezni! 

 
CHECK-OUT - indulás napján, szombaton reggel 10.00 

óráig 

 
IDEGENFORGALMI ADÓ - 15 €/fő (a hátralékkal együtt 
fizetendő) 

 
ELŐLEG - 150 €/fő, a foglalást követő 4 napon belül. 

 
HÁTRALÉK - Legkésőbb 45 nappal az utazás előtt 
fizetendő. 

 
TOVÁBBI SÍTEREP INFÓ - www.portesdusoleil.com 

UTAZÁS 
 
EGYÉNILEG/AUTÓVAL – Alagút és autópálya díja 

egy irányba: kb. 122 EUR. Olaszországban kb. 0,20-

0,40 euróval drágább az üzemanyag, mint 

Szlovéniában és Franciaországban, így a 

költséghatékonyság érdekében érdemes az utóbbi 

országokban tankolni. Autós utasok is küldhetnek 

csomagot a busszal. Ennek ára: 85 €/fő oda-vissza. 

 

 

Ajánlott útvonal - Google Maps útvonal 

 

https://goo.gl/maps/upKrcjkNTDW4iHGF7
http://www.portesdusoleil.com/
https://goo.gl/maps/2CPAqTfuvCTfjBmj6


 
 

 
1 bérlet – 12 síterep 
Bérletetek érvényes Portes du Soleil mind a 12 síterepére, így érdemes barangolni, 
minél többet becsúszni, minél több arcát felfedezni! Chatel-ből pályákon és 
felvonókon közvetlenül átjuttok Avoriaz és Morgins síközpontokba, valamint a svájci 
Torgonba is! La Chapelle síterepére pedig a rendszeres buszjárattal lehet átmenni. 

 
 
Fantasticable – A fantasztikus drótkötélpáya 
Kacérkodj a felhőkkel és repülj át 240 méterrel Plaine-Dranse falu felett, akár 100 km/h 
sebességgel! Az 1200 m hosszú utat párban is megtehetitek. Az induló állomáshoz székes 
felvonó visz fel a Pré-la-Joux pályarészről. Részletek: ITT 

 
 

Snowparkok 
A Super Chatel pályarészen található Snowparkban teret kap a játék: kezdőtől 

egészen a profi szintig! 

 
 
Esti síelés 
A kivilágított Linga pályán este sem kell leállnod: szerdán este 19:30-21:30 óra között 
esti síelés van, ráadásul ingyen! 

 
 
 

Extrák pályán kívül 
Csupa móka és egy kis extra adrenalin lehet még: 
- Bobpályák  
- DVA park 
- Siklóernyőzés 
- Hótalpas túrák 
- Bowling 
- Szánkópályák 
- 2 mozi  

 

 
 
Aprés-Ski bulik 
A síelés utáni hegyi szórakozás oltárán:  
o Le Chaudron: bowling, bár, csocsó, billiard, meccsnézés óriásképernyőn 
o The Sloopy’S: diszkó a központban, a Super Chatel gondola épületében, éjféltől 

reggel 5:30-ig. Innen indulhatsz is síelni! 

 
 

 

Wellness és fitness 
Forme d’O: minden, ami víz, sport és relaxáció, széles kínálattal 

https://en.chatel.com/chatel-and-portes-du-soleil-ski-areas.html
https://en.chatel.com/the-fantasticable.html
https://en.chatel.com/snowpark.html
https://en.chatel.com/paragliding-in-winter.html
https://en.chatel.com/bowling-centre-the-chaudron.html
https://en.chatel.com/cinemas-in-chatel.html
https://en.chatel.com/le-chaudron-bar.html#media
https://en.chatel.com/the-sloopy-s.html
https://en.chatel.com/aquatic-centre-forme-d-o.html

