Chamrousse
-

Cursuri de schi și snowboard
o Pentru că serviciile oferite de localnici sunt mult prea scumpe, am
introdus în ofertă cursuri de schi și snowboard la urmatoarele
prețuri: 7Eur/120min/pers într-un grup mai mare, 20EUR/60min
1 persoană solo, sau mini grup de 2-3pers 25Eur/60min/grup.
Plata se face întotdeauna pe loc. Dacă sunteți interesați, vă rugăm
să ne anunțați din timp.

-

Dacă tot ați venit ca să vă mișcați
o Înafară de cele 90 km de pârtii mai aveți la dispoziție 41 km
de pârtii crosscountry, 17 km pentru excursii cu rachetele de
zăpadă, snowpark, 3 km de pârtii pentru săniuș și un
pationoar. Joi seara până la 20:30 este iluminat o pârtie de
5km pentru schi nocturn. Aici nu vă veți plictisi!

-

Împreună la săniuș
o De la 2250m alt. până la 1650m, pe o distanță de 3km
de luni până vineri de la ora 16:00. Înscrierea la
competiție (pentru că este o cursă de sanii) costă 20Euro.
Vezi: aici

-

Welcome drink
o Vă invităm la un welcome drink în prima zi, la baza snowpark-ului,
acolo de unde se aude muzica, și la un selfie în grup. Fiți acolo de la
15:00 pentru a nu rata ocazia

-

Barbecue party
Într-una dintre zile vă vom cinsti cu un grătar, baghetă,
murătură și multă voie bună. Carnea va fi preparată
proaspăt, pe loc și servită cald, indiferent de vreme.
(Fiți totuși pe fază, pentru că în -10, -15 grade se
răcește mâncarea repede  )

-

Disco
o Le K-DOX ziua funcționează ca și restaurnat, seara ca și club. Vom organiza o petrecere aici, la
care vă așteptăm pe toți. Teaser: aici

-

Vizită la Grenoble
o Într-o dupămasă organizăm o mini excursie
la Grenoble. Acesta este un oraș mare din
apropiere care are 200.000 de locuitori.
Clădirile vechi și tot aspectul orașului oferă
un sentiment de parcă ar fi copiat dintr-o
carte de poveste. O plimbare pe malul râului
Isere, după care o cină romantică la
restaurantul Le Bureu este iminentă. Vezi:
aici
Dacă tot ați venit până aici, nu uitați să vă faceți cumpărături la un supermarket, deoarece
este mult mai ieftin decât în stațiune. Preț excursie: 5 Euro

-

Wellness
o La oricare dintre cazări accesul la saună și piscină este gratuită. Nici
nu este o metodă mai potrivită de a vă relaxa mușchii obosiți după
o zi întreagă pe pârtii, decât puțină relaxare în apă sau la saună.

-

Închiriere echipamente la fața locului
o Primiți aprox. 50% discount dacă ne anunțați din timp. Oferim această posibilitate de 5 ani.
Noi câștigăm mai mult loc în autocar, voi vă alegeți cu echipamente profesionale și ajutor în
caz că nu potrivește ceva. Ne anunțați în prealabil dar plătiți la fața locului.

