
 

INFÓK 
 
SZÁLLÁS – Odalys Chalets**** 

38860 LES DEUX ALPES, Franciaország 

Térkép  

 
KULCS, BÉRLETEK – 16:00 óra után, előzetes 

egyeztetés szerint egy telefonszámon, amit majd 
foglalás után adunk meg nektek. 

 
MIT HOZZ MAGADDAL – Törülközőt. Az ágyneműhuzat 

és konyhai törlők minden esetben benne vannak az 
árban. Bérelhető: törülközők 7 €/fő. Első csomag tűzifa 
ingyen, utána 20 €/csomag. 

 
TAKARÍTÁSI DÍJ – Chalet-től függően benne van az 

árban vagy nincs. A házakat minden esetben rendezetten 
kell elhagyni (mosogatás, rendrakás, szemétlevitel, 
ágyneműhuzat lehúzva és összefogva). 

 
WIFI – ingyenes minden chalet-ban 

 
WELLNESS – ingyenesen használható 

 
KAUCIÓ - 1500 €/chalet, ezt bankkártyával és 

készpénzben is lehet rendezni 

 
PARKOLÁS – privát parkolóhely benne van az árban 

 
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.les2alpes.com 

UTAZÁS 
 
EGYÉNILEG/AUTÓVAL - Autópályadíj egy irányba: 

kb. 73 EUR. Olaszországban kb. 0,20-0,40 euróval 

drágább az üzemanyag, mint Szlovéniában és 

Franciaországban, így a költséghatékonyság 

érdekében érdemes az utóbbi országokban 

tankolni.  

 

 

Ajánlott útvonal - Google Maps útvonal 

 

https://goo.gl/maps/5ty4ozSt7sHoA61r6
http://www.les2alpes.com/
https://goo.gl/maps/oXEwNj2QrGouG9XU7


 

 
 

 
 
Alpe d’Huez: 1 bérlet – 2 síterep 
A hét bármely 2 napjára bérletetek érvényes a szomszédos síparadicsomra is. 250 
km világszínvonalú pálya, többek között: a Sarenne a világ leghosszabb fekete 
pályája és a hírhedt Tunnel a világ legnehezebb pályája. A Pic Blanc 3330 méteres 
csúcsáról sztárfotót lőhettek a Mont Blanc-ról és a Les 2 Alpes-on maradott 
haverokról is! Odajutás helyi busszal. Saját kisfilmünk a síterepről: ITT 

 
 
  

 
Snowpark – Freestyle Land 
Állandóan fejlesztik, állandóan változik, méltán Franciaország élén jár: Easy Park, 

Slopestyle és Big Air, Half Pipe, Park de l'Envers, Boardercross és Cool zone. Videó 

 
 
 
 
La Grave – A freeride paradicsom 
A hegy túloldalán a legendás freeride terep húzódik 2300 m szintkülönbséggel, a 3760 
m magas tetőtől egészen a folyó völgyéig. Ugyan felvonó visz fel, de az ereszkedés 
végig jelöletlen hómezőkön, gleccserek lábánál, lejjebb sziklák, erdők között, 
játékos ösvényeken történik. Teljes árú napijegy 50 €/fő. További infó: ITT 

 
 

 
 
Wellness 
La Croisette: uszoda és wellness központ Les 2 Alpes központjában, jó áron 
Acqua Center 2A: kicsit drágább, de a spa mennyei 

 
 

 
 
 
Bourg d’Oisans 
Megér egy sétát ez a hegyek közé ékelt hangulatos kisváros, Les 2 Alpes és Alpe 
d’Huez között félúton. A festői utcákon kis, bájos bárok és kávézók húzódnak meg, 
a Café de Paris teraszán mindig jól esik egy csésze kávé. Bevásárolni is itt ajánlott, 
az árak 30-40%-kal kisebbek. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V5XxK7UpCsI&t=12s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=SIi7KN9TqCs
https://www.la-grave.com/winter/rates.php
https://www.les2alpes.com/en/well-being-relaxation-massages-treatments-fitness/prestataire/L%7CPISCINE-la-croisette-swimming-pool.html
https://www.les2alpes.com/en/well-being-relaxation-massages-treatments-fitness/prestataire/L%7CHUMMEL1-aacqua-center-2a.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastro Tipp 
Le 3200: étterem 3200 m magasan, a gleccser lábánál, lélegzetelállító 
panorámával és egyszerű, finom ételekkel. Gyakori találkahely is! 
Boris Burger’s: minőségi gyorsétterem 
Le Cellier étterem: helyi specialitások szentélye a város központjában 

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

- Korcsolyapálya: síbérlettel ingyenes 
- Hószánazás 
- Siklóernyőzés 
- Hótalpas túrák 
- Airbag Park

 
 
 
 
Aprés-Ski bulik 
A síelés utáni hegyi szórakozás oltárán:  

- Le Pano: a világ legmagasabb bulihelye 2600 méteren. Nyugodtan 
elengedheted magad, a végén lesíelhetsz, de a Jandri kabinnal is 
lemehetsz 

- Umbrella Bár: pályazárás után a piros napernyő alatt folytatódik a 
buli 19:00 óráig 

- Diszkó-nagyhatalom: Polar Bear, Smithy’s Bar, Jukeboxx, éjfél után 
pedig Avalanche vagy La Grotte du Yeti 

 
 
 
 

 
Les 2 Alpes mobilalkalmazás: megtalálod ITT 

https://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g196707-d8772281-r567705437-Refuge_des_Glaciers-Les_Deux_Alpes_Isere_Auvergne_Rhone_Alpes.html
https://www.boris-burger.com/food
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g196707-d929115-Reviews-Le_Cellier-Les_Deux_Alpes_Isere_Auvergne_Rhone_Alpes.html
https://www.les2alpes.com/en/snow-ice-fresh-air/prestataire/L%7CPATINOIRE-ice-rink.html
https://www.les2alpes.com/en/snow-ice-fresh-air/prestataire/L%7CPASSEMAN1-2-alpes-snowmobile.html
https://www.les2alpes.com/en/snow-ice-fresh-air/prestataire/L%7CDAUBOIN1-paragliding-school-2-alpes-paragliding.html
https://www.les2alpes.com/en/snow-ice-fresh-air/prestataire/L%7CRAQUETGUIDE-ice-waterfall-snowshoeing-guides-office.html
https://www.les2alpes.com/en/snow-ice-fresh-air/prestataire/L%7CMORAS-airbag-park.html
http://www.panobar2alpes.com/en/
https://www.facebook.com/UmbrellaBarL2A/
https://www.youtube.com/watch?v=An48fiN4ORs
https://www.youtube.com/watch?v=wWnXbCrNDFQ
https://www.les2alpes.com/fr/presentation/application-mobile-2-alpes.html

