
 

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. További infó: ITT 

 
 
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. 
 

Notre Dame des Neiges Church 
A templom egészében egy nagyszerű műalkotásnak számít, 13 festet ablakkal 
rendelkezik, és egy lenyűgöző orgonával. Minden héten egyszer ingyenes látogatást 
szervez a Huez és Oisans múzeum. További információk: ITT. 
 
 

Bourg d'Oisans múzeum 
Ha Alpe d’Huez természeti és kulturális örökségeit szeretnéd megtekinteni, akkor ez a múzeum kiváló 
helyszín a barangoláshoz. Gazdag ásványgyűjteménnyel és dinamikus élővilági kiállítással rendelkezik, 
ahol a helyi vadonélő állatokat és növényeket mutatják be. 
További információk: ITT. 

https://www.youtube.com/watch?v=rO0S0vvAEIA&t=13s
https://www.alpedhueznet.com/ski-area/snowparks
https://www.la-grave.com/winter/rates.php
https://www.seealpedhuez.com/museums/notre-dame-des-neiges-27166
https://uk.bourgdoisans.com/discover-and-explore/relax-and-unwind/museum-of-minerals-and-alpine-wildlife/?_ga=2.170823776.1994410475.1669308440-2111262837.1669308440


 
 
 
 

Wellness és Spa 
A Le Pic Blanc Hotel központban szauna, hammam, beltéri medence és pezsgőfürdő is található. 
Ezenkívül masszázs és egyéb kezelések színes választéka várja a kikapcsolódni vágyókat. 
 

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

o Hótalpas túrák 
o Siklóernyőzés 
o Korcsolyapálya 
o Kutyaszánazás 
o Joëring (síelés ló vontatásával) 
o Edzőterem és jóga 
o Mozi: Megarama Le Palais Cinema vagy Megarama Le Signal Cinema 

 

Népszerű kávézók és bárok 
L'Agua Bar, Alpe d'Huez: vidám, hangulatos kávézó, amely híres frissítő és változatos teaválasztékáról, 
finom rágcsálnivalóiról, sushi és yakitori kínálatáról. Közvetlenül a szabadtéri medence mellett 
található, így remek megálló egy gyors ebédhez. 
FreeRide Cafe Bar: Az üdülőhely legjobb vin chaud-ját felszolgáló, meleg és barátságos légkörrel 
rendelkező bár. Különlegessége, hogy 21:00 órától beindul a bár tőzsderendszere, képernyőn lehet 
követni a 100 másodperccenként változó árakat. Másik érdekessége, hogy a mosdókhoz egyedi 
csúszdarendszerek vezetnek. 
 

Éttermek és fondue bárok 
Alpe d’Huez minden ízlésnek és pénztárcának megfelelő éttermek széles választékával rendelkezik. IDE 
KATTINTVA mindenki megtalálhatja a tökéletes helyszínt egy ebédre vagy egy kis csemegére. Ezenkívül 
rengeteg tippet olvashatunk és betekintést nyerhetünk a helyi kínálatokba. 
 

Csemegebolt és szupermarket 
Le Relais Vacances des Mousquetaires: Hagyományos saját pékséggel rendelkező bolt, helyi borok és 
italok gazdag kínálatát, felvágottak és savoyai sajtok széles választékát kínálják. Egyes termékek a 
környék kis gazdaságaiból származnak. 
 

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 

https://www.seealpedhuez.com/spas/le-pic-blanc-spa-centre-699715
https://www.seealpedhuez.com/ski/guides/esf-:-snowshoe-walks
https://www.seealpedhuez.com/flying/winter-paragliding-alpe-d-huez-valley-671102?product_id=987305&start_date=2022-12-17
https://www.seealpedhuez.com/activities/companies/patinoire-exterieure-municipale-ice-rink
https://www.seealpedhuez.com/activities/companies/ski-joering
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g196704-d10059379-Reviews-Second_Souffle-L_Alpe_d_Huez_Isere_Auvergne_Rhone_Alpes.html
https://www.seealpedhuez.com/activities/fitness/palais-des-sports-et-des-congres
https://www.seealpedhuez.com/events/cinemas/le-palais-cinema-alpe-d-huez
https://www.seealpedhuez.com/events/cinemas/le-signal-cinema-alpe-d-huez
https://www.seealpedhuez.com/cafes/l-agua-bar-cafe-alpe-d-huez-27027
https://www.seealpedhuez.com/bars/freeride-pub-alpe-d-huez-27389
https://www.seealpedhuez.com/restaurants/
https://www.seealpedhuez.com/restaurants/
https://www.seealpedhuez.com/cafes/le-relais-vacances-des-mousquetaires-deli-alpe-d-huez-27448
https://www.facebook.com/watch/?v=689433627835445

