
INFÓK 
 
SZÁLLÁS - Résidence Saint Jacques 
73210 La Plagne, Franciaország 

Térkép   -   Tel.: +33.892.70.23.40 

 

SÍBÉRLET – 225 km pályára érvényes, a 425 km-es 

Paradiski bérletkiegészítés a hétre 35 €/fő 

 

KULCS, BÉRLETEK - a recepción 17.00-19.00 között. 

 
MIT HOZZ MAGADDAL - törülköző, ágyneműhuzat. 
Bérelhető: Ágyneműhuzat 8 €/szimpla ágy, 10 €/dupla 
ágy. Törölköző 10 €/fő. 

 
TAKARÍTÁSI DÍJ – nincs, ha rendezetten hagyjátok el 
az apartmant (mosogatás, takarítás – konyha, hűtő, 
fürdő, tükrök, rendrakás, szemétlevitel). Takarítás 
igényelhető: 41-64 €/apartman. 
 
KAUCIÓ - 400 €/4-6 fős apartman, 800 €/7-9 fős 
apartman, ezt csak bankkártyával lehet letenni! (Visa, 
Mastercard) 

 
PARKOLÁS – Kinti-benti fizetős parkoló. 

 
CHECK-OUT - indulás napján, 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 70 EUR/fő/hét áron bérelhet 
helyszínen, igényt előre jelezzétek.  

Bővebb infó a honlapon – www.siutak.ro 

 
TOVÁBBI SÍTEREP INFÓ - www.paradiski.com 
                                      winter.la-plagne.com 

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 – M7 – Maribor – Velence – Milánó 
- Aosta – Les Arcs/La Plagne 

 

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://www.google.com/maps/place/R%C3%A9sidence+Maeva+Saint-Jacques/@45.5121781,6.6994788,15.71z/data=!4m18!1m9!3m8!1s0x478ea64e36a11bbd:0x6d3ed09e4cc03216!2sR%C3%A9sidence+Maeva+Saint-Jacques!5m2!4m1!1i2!8m2!3d45.5141339!4d6.6978321!3m7!1s0x478ea64e36a11bbd:0x6d3ed09e4cc03216!5m2!4m1!1i2!8m2!3d45.5141339!4d6.6978321
http://www.siutak.ro/
http://www.paradiski.com/
https://winter.la-plagne.com/
https://www.google.hu/maps/dir/Népliget,+Budapest,+1098/La+Plagne,+73210+La+Plagne+Tarentaise,+Franciaország/@45.7690572,10.3394689,6.31z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4741dcde83173de5:0x75d2538fa4fbe319!2m2!1d19.0987954!2d47.4747565!1m5!1m1!1s0x47897bbdf20c39c5:0x5bf441d0b1482393!2m2!1d6.674897!2d45.506149!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! 

 
 
 

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.  
 
 
 
 

K2 Test Center 
Már régóta szemezel álmaid sílécével vagy deszkájával, de eddig még nem 
sikerült testközelbe kerülnöd hozzá? Eljött az idő! Kipróbálhatod a K2 márka 
legújabb modelljeit, 10 EUR/nap áron. 

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-szemcsit se felejtsd otthon! 

 
 
 
 
 
 

Forraltborozás 
A finom, forró italról mi gondoskodunk, a ti dolgotok, hogy ne maradjon meg 

egy csepp sem! 

 
 
 
 
 
 

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

és egyéb téli sportokkal kapcsolatos, hasznos és haszontalan témákról. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Paradiski bérletkiegészítés 
A 6 napos bérletkiegészítés belépést nyújt a Paradiski sírégióba, mely a maga 
425 km pályájával Franciaország harmadik legnagyobb síterepe! Emellett egy sor 
kedvezménnyel is jár: elsőbbségi beszállás a síterep 8 legforgalmasabb 
felvonójánál, fáklyás síelés, ingyenes belépés a jégbarlangba és sífutás ingyenes 

felszereléssel, 50% árkedvezmény a pályanyitás előtti síelésre profikkal, a szánkó- és bob-
pályákra, az Arcs 1800-on levő La Piscine és Nama Springs wellness központokba, az Arcs 
2000-en található bowling központba, és további kedvezmények sítúrára, síjőringre, más 
wellness központokba, sőt még a Vallandry moziba is! 

 
 
 
  
Aiguille Rouge 
A Les Arcs legmagasabb hegycsúcsán, a „Piros Tű” 3226 méteres szédítő 
magasságában épült modern kilátót most 2018-ban adták át! A 35 m hosszú híd, 
két végén üvegfallal, a leglenyűgözőbb panorámát tárja elénk. 

 

 
 
 
Vanoise Express felvonó 
Ez a 250 fős kabinos felvonó köti össze Les Arcs-ot La Plagne-al. Az 1,8 km-es utat 380 
méteres magasságban 4 perc alatt teszi meg! Nyáron kötéltáncosok hajmeresztő célpontja: 
Katt ide 

 
 
 

 
Aprés-Ski bulik 
A síelés utáni hegyi szórakozás oltárán: Spitting Feathers, kocsma La Plagne 
Bellecote központjában 
 

 
 
 
 

YUGE – Paradiski mobilalkalmazása: megtalálod ITT 
Ingyenesen letölthető alkalmazás:  

 valós időben mutatja a sorban állási időt az egyes felvonóknál 
 útvonal javaslatokat ad sítudási szintednek megfelelően 
 tájékozódhatsz a környék legfrissebb híreiről 
 kitűzőkért versenyezhetsz a haverjaiddal 
 saját kis videót állít össze a képeidből és videóidból, ami azonnal Insta- és Facebook-

kész lesz!  

https://www.youtube.com/watch?v=QpVrMBPbaTU
http://www.spitting-feathers.com/
https://en.lesarcs.com/yuge.html

