
INFÓK 
 
SZÁLLÁS - Résidence Les Cotes d’Or 

Quartier de Reberty 1850, 73440 LES MENUIRES, 
Franciaország 

Térkép   -   Tel.: +33 4 79 00 65 34 

 

SÍBÉRLET – 160 km pályára érvényes, a 600 km-es       

3 Völgy bérletkiegészítés a hétre 50 €/fő 

 

KULCS, BÉRLETEK - a recepción 17.00-19.00 között. 

 

MIT HOZZ MAGADDAL - törülköző, ágyneműhuzat. 

Ezeket bérelni is lehet felár ellenében. 

 
TAKARÍTÁSI DÍJ – nincs, ha rendezetten hagyjátok el 

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

igényelhető felár ellenében. 
 
WIFI – nincs 
 

KAUCIÓ - 700 €/apartman, ezt bankkártyával lehet 

rendezni (Visa és Mastercard) 
 

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.les3vallees.com  
                                      www.lesmenuires.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 – Torino – Les Menuires 

 

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 - Alagút és autópálya díja 
egy irányba: kb. 127 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 
 
 
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/ziwZ4xB6HAd97mES9
http://www.siutak.ro/
http://www.les3vallees.com/
http://www.lesmenuires.com/
https://goo.gl/maps/Cm359rry9AAgzwuJ9


 

 
 
 

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. 
  
 

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! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pálinka kóstolás 

A hét egyik délutánján, síelés után pálinkakóstolást tartunk a pályák 

aljában. Igazi felmelegedés testnek és léleknek egyaránt! 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

síelésről és egyéb téli sportokkal kapcsolatos, hasznos és haszontalan 

témákról. 

 

 

 

 

 



 
 

 
3 Völgy bérletkiegészítés 
Ezzel besíelheted a világ legnagyobb összefüggő pályarendszerét: mind a 7 
síterepet és 600 km sípályát! Kedvezményesen 50 €/fő egész hétre, előre jelezni 
kell az igényt. 

 
 
Cime Caron – Legszebb kilátás az Alpokban  
A Cime Caron felvonón már a kabinból nem fogod győzni csodálni a tájat, hát még amikor 
felér: a Mont Blanc csak egy karnyújtásnyira van, és a 360° körpanoráma a francia, olasz és 
svájci Alpok több mint 1000 csúcsát tárja eléd! 

 
 

Snowparkok 
Most szó szerint elrugaszkodhatsz a földtől: Fun Park a kezdőknek, Family Park az 

első trükkökhöz és végül az ultrakreatív Freestyle Park, ahol a prók tolják! 

 
 

Peclet by Night – Csússz naplementéig  
Naplementés síelés a Peclet Funitel felvonó alatt: mikor már az egész rendszer leáll, itt 
akkor is folytathatod a síelést egészen 18:30 óráig. 

 
 
Tyrolienne - A világ legmagasabb drótkötélpályája 
2 perc alatt hatalmas madárként száguldhatsz át a végtelen hegyek felett, 250 m magasan, 
akár 100 km/h sebességgel! Az 1,300 m hosszú lélegzetelállító utazás 3 Völgy legmagasabb 
pontján, az Orelle-i Le Bouchet székes felvonó 3,230 m magas tetejéről indul, és a Val 
Thorens gerincen, 3,000 méteren ér véget. Ára 55 EUR. Ízelítő: ITT 

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

- Cosmojet Toboggan szánkópálya: a 
leghosszabb egész Európában! 

- A Tyrolienne kistestvére: 
drótkötélpálya Val Thorens felett 

- Jégmászás 
- Jégbúvárkodás 
- Vezetés jégpályán 

- Siklóernyőzés 
- Jump Airbag: ugorj egy légzsákra 
- MTB biciklizés havon 
- Hótalpas túrák 
- Sport- és wellness központ 
- Bowling 
- Mozi  

 
 
Aprés-Ski bulik 
A síelés utáni hegyi szórakozás oltárán:  

- 360 Bár: minden nap buli Val Thorens felett 2400 méteren, és 
valahogy mindig útba esik! 

- La Folie Douce: Az édes bolondság érzése fent Val Thorens pályáján 
és a szomszédos Meribel völgyében 

- Malaysia Club: hajnalig tartó őrült bulik a föld alatt 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=7hzO-v9k7ng
https://www.youtube.com/watch?time_continue=145&v=rEZI4IN8vbA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=ZK4USy3-rJo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=8adzNDYClJ0
https://www.valthorens.com/en/activity/bee-flying-double-zip-line
https://www.valthorens.com/en/activity/ice-climbing
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=63xKYrmhJ4c
https://www.valthorens.com/en/activity/ice-driving
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=dJUeoeIQPko
https://www.valthorens.com/en/activity/airbag
https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=qSEP4w1k97s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=OgzzyHAUE4s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=L0_bOSER4ng
https://www.valthorens.com/en/activity/bowling
https://www.valthorens.com/en/activity/cinema-films
https://www.youtube.com/watch?v=vHD49o-x8QY
https://www.youtube.com/watch?v=_YGeip0ZElk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=tagG-H-UC5Y


 

 
 

 
 

Masse csúcs – Csúcs kilátás  
Az innen kibontakozó elképesztő 360° körpanorámát bárki megcsodálhatja, sítudási 
szinttől függetlenül, ugyanis új kék pályák nyújtanak alternatívát az eddigi pirosak 
mellé az 1000 m szintkülönbség leereszkedéséhez. Fő látványosság természetesen itt 
is a Mont Blanc! 

 
Mont de la Chambre – 3 Völgy kapuja  
Pont a Point de la Masse csúccsal szemközt, ez a csúcs jelenti a létfontosságú kapcsot 
3 Völgy különböző falvai között: itt csúszhatunk át Val Thorens-ba és Meribel-be. Ha 
nincs bérletkiegészítésünk, netán még síléc vagy snowboard sem a lábunkon, akkor 
is megéri ide feljönni megcsodálni a Mont Blanc-t és az Alpok csipkés láncolatát. 

 
Speed Mountain bobpálya 
1000 m hosszú pálya, ahol a síterep kabalaállatkája, a Boukty nevű zerge 
nyomába erednek kicsik és nagyok. A cél megdönteni Boukty rekordjait a 
szürreálisan kanyargós és hullámos lejtőn! 

 
Roc’n Bob 
4 km hosszan üldözhetitek egymást a szánkópályán, miközben egy sor akadályon 
csúsztok át: Roc Zuhatag és a Végtelen Kanyon – egy véget nem érő mulatság! 

 
Sport és wellness 

- La Croisette Sport- és wellness központ: medencék, spa, fun 
park, masszázs – 4500 m2 kényeztetés! 

- Les Bruyères Aquafun és wellness központ: egy relaxációs 
vízivilág 3500 m2–en! 

 
3 Völgy mobilalkalmazás: ingyenesen letölthető INNEN 

 

https://media.lesmenuires.com/2018/11/centre-sportif-espace-aqualudique-wellness-hiver-2018-2019.pdf
https://en.lesmenuires.com/winter/activities/aquafun-and-wellness-centre
https://www.les3vallees.com/en/3-vallees-addict/3-vallees-app/

