
 

INFÓK 
 
SZÁLLÁS – Agence du Roc Blanc apartmanok 
73320 Tignes, Franciaország 

Térkép   -   Tel.: + 33.479.06.53.22 

 

KULCS, BÉRLETEK – az ingatlanirodán 17.00-19.00 

között. Cím: Agence du Roc Blanc, Le Palafour 
kereskedelmi központ, 73320 TIGNES LE LAC 

 

MIT HOZZ MAGADDAL – CLASSIC: törülköző, 

ágyneműhuzat. Bérelhető (min. 1 hónappal előre kell 
jelezni): Szimpla ágy: Ágyneműhuzat 15 €/fő, 
Ágyneműhuzat + törülközők 20 €/fő. Dupla ágy: 
Ágyneműhuzat 25 €/fő, Ágyneműhuzat + törülközők 35 

€/fő. PREMIUM: benne van az árban. 

 
TAKARÍTÁSI DÍJ – CLASSIC: nincs, ha rendezetten 

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

Takarítás igényelhető: 50-450 €/apartman. PREMIUM: 

a takarítás benne van az árban. 
 
WIFI – térítéses 

 
KAUCIÓ – 100-200 €/ágy, ezt bankkártyával és 
készpénzzel is rendezhetitek 

 

PARKOLÁS – Kötelező fedett parkoló, díja 85 €/hét 
(min. 1 hónappal előre kell foglalni). 
 

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. 
 

SÍ–SNOWBOARD BÉRLÉS – partnerünknél teljes 
felszerelést mindenki 80 EUR/fő/hét áron bérelhet 
helyszínen, igényt előre jelezzétek.  

Bővebb infó a honlapon – www.siutak.ro 
 

TOVÁBBI SÍTEREP INFÓ - www.tignes.net  

UTAZÁS 
 
BUSSZAL  

Indulás - Kolozsvárról és/vagy Budapestről pénteki 
napon 
Buszok ablakában tábla jelzi az úticélt.  
Személyigazolvány vagy útlevél szükséges a 
határátlépéshez. 
A buszban konkrét helyet 20 EUR/ülés áron lehet 
foglalni (pl. első sor, ajtó mellet stb.) 
 

Útvonal - Budapest – Maribor – Ljubljana - Velence 
– Milánó – Aosta – Tignes 

 

Csomagok - 1 db utazótáska, bőrönd (max 25kg), 1 
pár síléc vagy snowboard, 1 pár sícipő vagy 
snowboardcipő, illetve 1 db kézipoggyász (hátizsák) 

 

Hazaút - Az indulást követő hét szombat reggelén. 
 
 
EGYÉNILEG/AUTÓVAL - 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 
 
 
REPÜLŐVEL - Csomagszállítást vállalunk repülővel 
utazók számára 85 €/fő díj fejében oda-vissza 
abban az esetben, amennyiben az utas rakja fel és 
veszi le a csomagját a buszról. 
Reptéri transzfer megoldható a busz útvonalán 
elhelyezkedő repterekről, a busz menetidejével 
megegyező időpontokban. 

https://goo.gl/maps/Hdghq9Ci9QF44sWB6
https://goo.gl/maps/ZQ9NRoyazswxSm4y7
http://www.siutak.ro/
http://www.tignes.net/
https://www.google.com/maps/dir/Budapest/Tignes,+73320,+Franciaorsz%C3%A1g/@45.3814616,7.6468198,8.44z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4741c334d1d4cfc9:0x400c4290c1e1160!2m2!1d19.040235!2d47.497912!1m5!1m1!1s0x47890c63287d7ebb:0x408ab2ae4baa8b0!2m2!1d6.9055785!2d45.4683226!3e0


 

 

 
 
 

 
Síterep besíelés 
Gyere velünk első nap, és mi megmutatjuk, hol érdemes csúszni, melyik pályák 
ideálisak kezdőknek vagy haladóknak, melyik felvonó a gyorsabb vagy 
kényelmesebb, hol találod a snow parkot és az ugratókat, a legjobb napos 
teraszt, vagy éppen a régió legnagyobb après-ski bulijait. 
 
 
 
 

Freeride 
Meghívunk egy közös terepsíelésre! Megmutatjuk a legjobb vonalakat, a hegy 
igazi, érintetlen oldalát. Biztos sítudás (akár fekete pályának megfelelő) 
mindenképpen elengedhetetlen! 

 
 
 
 

Helikopteres síelés 
Ahol csak a madár jár: helikopterrel olyan hegyekre jutunk fel, ahova nem visz 
felvonó! A 3 órás program keretében besíeljük a Lac du Chevril nevű zóna 
legjobb lejtőit. Minimum létszám: 4 fő. Ára 100 €/fő, mely tartalmazza a 
helikopteres utat és a hegyivezetést is. 
 
 

 

Lavinaismereti tréning 
A rövid 30 perces gyakorlati tréningen alapismereteket szerezhetsz, hogyan 
élvezd biztonságban a hegyet. Érintett témák: lavinák kialakulása, peeps-
kereső, szonda és lapát használat, lavinából való mentés szimuláció. Egy kis 
ízelítő: ITT 

 
 
 

Bikinis csúszás 
Tarts velünk a pályákra bikiniben/fürdőruhában! Ezt még a dédunokáidnak is 
büszkén meséled majd (vagy nem)! 
 

 
 
Sí- és snowboard oktatás 

Szakképzett és lelkes oktatók, kezdő, középhaladó és haladó szint, ráadásul 
nagyságrendekkel jobb áron, mint a helyi síiskolák. A program ára 
10€/60perc/fő csoportban (min. 3 fő), 20€/60perc/fő 2 fős kiscsoport esetén, 
vagy 25€/60 perc egyénileg, mely a helyszínen fizetendő. Érdeklődjetek előre, 

hogy pontosan mire lesz lehetőség az adott sítúrán.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I3EZ9TItxbQ&t=11s


 

 

 
 
 

 
 
 
 
Pezsgőzés  
Mindenkit szeretettel várunk egy pohár pezsgőre az első síelős nap délutánján, 

hogy megünnepeljük a szép napot, a hegyet, és hogy jól induljon a hét! 

 
 
 
 
 
 
 

Hot-Dog Party 
Ropogós sült virsli, francia bagett, jó zene és jó társaság, közben arcodat 

sütteted egy teraszon, az Alpok ölén. Italokat a bárból lehet beszerezni, a 

többit mi álljuk. A party-napszemcsit se felejtsd otthon! 

 
 
 
 
 
 
 

Esti kvíz 
Csapatos Ki-mit-tud vetélkedő a hegyekről, az Alpokról, a franciákról, a 

síelésről és egyéb téli sportokkal kapcsolatos, hasznos és haszontalan 

témákról. 

 
 
 
 
 
 

 
Esti városnézés Val d’Isere-ben 
Kellemes esti városnéző séta a világ egyik legszebb síközpontjának 

otthonában. Saját buszunkkal megyünk és jövünk, a kirándulás ára 5€/fő. 

 

 



 
 

 
Val d’Isere 
Val d’Isere falu az 1992-es albertville-i olimpia egyik helyszíne volt. Bár a síközpontot 1934-
ben alapították, a falunak sikerült máig megőrizni eredeti hangulatát. Mindenképp 
csússzatok errefele egy nap! 

 
 
 

Restaurant Panoramic 
Fondue, raclette, tartiflette: hagyományos hegyi ízek és lenyűgöző panoráma. A 
Grand Motte gleccser lábánál, 3000 m magasan hamar megjön az étvágy! A 
gleccservasút (Funiculaire) repít ide. 

 
 
 
Extrák pályán kívül 
Csupa móka és egy kis extra adrenalin lehet még:  

- Pala’Fou szánkópálya 
- Siklóernyőzés 
- Speed-riding: siklóernyő 

síléccel a lábadon 
- Jégbúvárkodás 
- Jégmászás 
- MTB bicikli a havon 
- Hófánk 
- Hószánazás 

- Kutyaszánazás 
- Lovaglás 
- Hótalpas túrák 
- Snake Gliss: Szánkó Kígyó 
- Ultrakönnyű repülőgép 
- Bun J Ride: bungee jumping 

síléccel a lábadon! 
- Autóvezetés jégen 
- Falmászás 

 
 

 
Aprés-Ski bulik 
A síelés utáni hegyi szórakozás oltárán: La Folie Douce: Az édes bolondság 
érzése fent a pályákon 

 
 
 
Wellness 
Síbérletünk ingyenes belépést biztosít a Tignes Le Lac központjában található 
Lagon wellness központba. Medence, csúszdák, pezsgőfürdő és szauna, már 
olvadozhatsz is. Az ingyenes városi busszal gyakorlatilag bárhonnan eljutsz ide! 

 
 
 

TIGNES mobilalkalmazás 
Ingyenesen letölthető alkalmazás, mely segítségedre lehet a pályákon való 

navigációban: interaktív térkép, értesítések, naprakész információk a 

pályákkal, felvonókkal, időjárással, síbusz járattal kapcsolatban. További infók 

https://youtu.be/7LLR97NqAUs
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/winter/paragliding-summer
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/winter/speedriding-in-tignes
https://www.youtube.com/watch?v=V2EHfV7GjQQ&feature=youtu.be
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/winter/ice-climbing
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/winter/mtb-on-snow
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/winter/snowtubing
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/winter/snowmobiling
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/winter/dog-sledding
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/winter/horse-riding-on-snow
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/winter/snowshoeing
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/winter/snake-gliss-in-tignes
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/winter/microlight
https://www.youtube.com/watch?v=6GZqFdUKDsk&feature=youtu.be
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/winter/ice-driving
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/indoors/indoor-climbing
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=nEBBOPM31FQ
https://en.tignes.net/discover/facilities/lagon
https://en.tignes.net/holidays/information/mobile-application

