
 

 

 

A sítáborunk helyszínén változatos és izgalmas programokkal várunk, hogy még pörgősebb 

legyen a heted. Ezeket a programokat csak a kiemelet heteinken szervezzük meg, melyekre az 

alábbi időpontokban lehet csatlakozni: 

Auris-en-Oisans 
2023.01.21-01.28. 

(busz) 

 
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. 
 
 
 

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 
 
 
 

Sí- és snowboard oktatás 
Szakképzett és lelkes oktatók, kezdő, középhaladó és haladó szint, ráadásul 
nagyságrendekkel jobb áron, mint a helyi síiskolák. A program ára 15€/60perc/fő 
csoportban (min. 2 fő), vagy 30€/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!  

 
 

 

 
Les 2 Alpes: 1 bérlet – 2 síterep 
A hét bármely 2 napjára bérletetek érvényes a szomszédos síparadicsomra is. 225 km 
világszínvonalú pálya, ezek közül főleg a felső régiót emelnénk ki, mely Európa legnagyobb 
síelhető gleccserére épült! 3600 méteres csúcsáról sztárfotót lőhettek a Mont Blanc-ról és az 
Alpe d‘Huez-en maradott haverokról is! Odajutás helyi busszal. Saját kisfilmünk a síterepről: ITT 
 
 
A világ legjei 

Kipróbálhattok kettőt a világ leghíresebb pályáiból: az egyik a Sarenne, a világ leghosszabb fekete 
pályája, mely 3330 m magasan indul és 16 km-éből csak az első pár igazán meredek. A másik a 
hírhedt Tunnel, a világ legnehezebb fekete pályája, ahol 50%-os lejtőn, embernagyságú buckák 
között teheted próbára magad. 

 
 
Snowpark és Fun Zone 
Itt szó szerint elrugaszkodhatsz a földtől: 2 snowpark és a Marcel’s Farm nevű tematikus fun park 
kínál lehetőséget rá, hogy próbára tedd magad és a társaid! A nagyobb snowpark alkalmas minden 
szintű freestyler számára, kezdőktől a profikig, a Bigair Bag a lehető legjobb módja a 
gyakorlásnak, és most sikeres és sikertelen trükkjeidet egy automatikus filmezőrendszer is 
rögzíti. Mehet is a világhálóra! 

 
 
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. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rO0S0vvAEIA&t=13s
https://www.alpedhueznet.com/ski-area/snowparks


 
 
 
 
 
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. 

 
 
Aprés-Ski bulik 
A síelés utáni hegyi szórakozás oltárán:  
o La Folie Douce: az édes bolondság életérzése fent a pályán, a Marmotte 1 székes 

felvonó tetején 
o Sphere Bar: terasz, italakciók, meccsközvetítés és gyakran élőzene a pályák lábánál, 

pályazárás után 
o Smithy’s Tavern: az egyik legélénkebb bulihely a központban élőzenével és DJ-kkel és óriási 

italválasztékkal jó áron, minden éjjel 2:00 óráig 
o L’Igloo: egyik diszkó pont a Smithy’s alatt, így folytathatjátok hajnali 4:00 óráig 
o Les Caves des Alpes: a másik diszkó, kicsit arrébb az úton, itt reggel 5:00-ig pöröghetsz 

 
 

 

 

Wellness 
Egy sportos nap után nincs is jobb, mint a síterep Wellness részlegén lazítani. Több 
különleges szolgáltatást is kipróbálhatunk, mint például: jóga, ásványokkal való kezelés, 
masszázs, és egyéb foglalkozások. Részletesebb információk: ITT. 
 

 
 

Sífutás  
A 8 km hosszú La Rochlette, Auris egyik csodálatos sífutó útvonala. Ha el szeretnél kissé 
menekülni a felvonók és pályarendszer zsongásától, itt garantáltan kikapcsolódhatsz és 
feltöltődhetsz a lélegzetelállító kilátás társaságában. További információk: Sífutás. 

 
  
 

Hótalpas vagy gyalogtúra 
Hótalpakkal vagy anélkül, a gyalogosok Auris síterep 3 karbantartott sétaútvonalának 
egyikén élvezhetik a friss levegőt: a Col de Maronne, a Piégut erdő és/vagy a La Rochette 
útvonalon. További információk: Hótalpas és gyalogtúrák. 
 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=689433627835445
https://www.auris-en-oisans.co.uk/winter-activities/wellness-in-winter/
https://www.auris-en-oisans.co.uk/winter-activities/cross-country-skiing/
https://www.auris-en-oisans.co.uk/winter-activities/snowshoeing-and-walking/


 
 
 
 
Elektromos terep-robogózás 
A családdal vagy barátokkal való hegyi túrákhoz bérelhető elektromos terep-robogó. Télen is 
mindenki számára elérhető tevékenység, környezetszennyezés és erőfeszítés nélkül 
barangolhatunk a Piégut-erdőben. A minimum életkor 12 év. 

 
 
 

Lézerjáték 
Az Auris-i játékteremben kipróbálhatod a lézerjátékot, amit fejhallgatóval és 
lézerfegyverekkel játszanak. A minimum életkor 6 év. További információk: Laser Game. 
 

 
 
 

Kutyaszánazás 
Lehetőség van kutyaszánazásra is, ami kiváló programlehetőség családoknak, de akár 
barátoknak is egyaránt. Élj át egy feledhetetlen élményt a meseszép Piégut-erdő mélyén, 
ahol beveznek a szánvezetés művészetébe. 
 
 
 

Yooner szánkózás 
A yooner egy könnyű és könnyen használható, egyfajta szánkó, amely egy sílécre van szerelve, 20 cm-
re a talajtól. A népszerű csúszó eszköz tökéletes kikapcsolódás az egyész csapat számára. További 
információk: YOONER. 
 

 

https://www.auris-en-oisans.co.uk/activitie/ze-trott-hiver/
https://www.auris-en-oisans.co.uk/equipment/laser-game/
https://www.auris-en-oisans.co.uk/winter-activities/sled-dogs/
https://www.auris-en-oisans.co.uk/activitie/yooner/

