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Descriere Les Balcons de Val Thorens, Val Thorens, Franţa
Val Thorens - Schi & Après-Ski unlimited!
Val Thorens este situat la 2.300 m altitudine şi este astfel cea mai înaltă staţiune dedicată sporturilor de iarnă din
Europa. Localitatea este situată practic pe pârtie, în aşa fel încât puteţi schia chiar prin centru. Datorită stratului de
zăpadă - în marea majoritate a cazurilor excepţional - foarte rar există probleme, chiar la începutul lunii mai. Cel mai
frumos punct de întâlnire de Après-Ski este marea terasă a barului tipic "Le Monde". Val Thorens oferă publicului său
internaţional diverse baruri confortabile, cafenele şi restaurante, precum şi magazine. În schimb, pentru sport şi
relaxare, vă stau la dispoziţie în Sport-Centre posibilităţi de practicare a tenis, squash, un parc acvatic, saună, jacuzzi,
gimnastică precum şi masaje. În plus vă aşteaptă un patinoar cu nocturnă şi un Bowling-Center sau poate preferaţi o
plimbare pe scuterele de zăpadă…?
Val Thorens s-a transformat în ultimii ani într-o „Mekka“ a Après-Ski-ului francez. În cele 20 de baruri şi cele 3 discoteci
veţi găsi câte ceva pentru toatre gusturile. Sugestia nostră: Barul Après-Ski cu caracter internaţional al localităţii! Când
soarele apune, petrecerea se mută la una din terasele sau într-unul din barurile confortabile. Pe cei mai noctambuli îi
aşteaptă îndrăgita discotecă „Malaysia“. Un alt highlight este clubul "La Folie Douce" din Val Thorens care se află la
cea mai mare altitudine din Europa, considerată ca unul din cele mai bune locuri pentru distracţie şi este situat la 2600
m înălţime la staţia de munte al instalaţiei pe cablu Gondelbahn Pionniers şi al telescaunului de 6 pers. Sesselbahn
Plein Sud. Cu ring de dans şi zonă de distracţie pe o suprafaţă de 700 m², care aminteşte de Spring-Break din Florida şi
party-urile din Ibiza, cu muzică şi live-performances (Funky-Soul-House. Celor care vor să practice sport şi după o zi de
schi, Sport-Center-ul le oferă o gamă foarte variată de posibilităţi. Aici veţi găsi 3 terenuri de tenis, 2 de squash, o
piscină acoperită, saună, Whirlpool, camere pentru gimnastică şi masaje. Pentru copii există un funpark cu trambuline,
castele, ball-pools şi multe altele. Sau poate preferaţi totuşi o vizită la cel mai mare tobogan al lumii "Le Toboggan",
aici puteţi cuceri în 30 min o diferenţă de altitudine de 700 metri altitudine!
Cu skipass-ul Val Thorens-Orelle puteţi profita de peste 150 km pârtii în una din cele mai frumoase şi mai sigure în
ceea ce priveşte siguranţa zăpezii zone din "Les 3 Vallées". 29 instalaţii pe cablu vă oferă posibilitatea de a ajunge sus
foarte repede, printre care o cabină super-modernă şi spaţioasă la Cime de Caron (3.200 m). Pur şi simplu de vis! Două
dintre instalaţiile de 6 locuri, "Plan de l'Eau" la fel și "Portette", oferă acces rapid până la vârf, au fost extinse și oferă
acum mai mult spațiu. O altă atracţie importantă este Snow-Park-ul care a ajuns la incredibila dimensiune de 70.000
m²! În plus o pistă Boardercross, de 1,4 km cu Jumping Table. Numărul foarte ridicat de oferte de zăpadă adâncă face
fericiţi toţi freeriderii! Cei foarte în formă pot să profite de pârtia de 12 km "Col de Laudzin", cu 1.400 m diferenţă de
altitudine, iar cei cu multă experienţă îşi pot pune plăcile la încercare pe 'neagra' "Combe de Caron" (6 km lungime).
Celor avansaţi şi în formă foarte bună le recomandăm skipass-ul general "Les 3 Vallées" (selectaţi în cadrul rezervării).
Titularii skipass-urilor "Val Thorens" au posibilitatea de a extinde contra cost pentru o zi acest pass pentru o zi la passul "Les 3 Vallées". Puteţi lua această decizie la faţa locului.". La majoritatea instalaţiilor şi la multe staţii şi restaurante
din domeniul schiabil vă stau la dispoziţie hotspots Wi-Fi.
Schi fond în 3 Vallées? Nici o problemă! Chiar dacă în Val Thorens veţi găsi doar în jur de 4 km de pârtii de schi fond, în
întreaga regiune vă stau la dispoziţie circa 119 km de pârtii! 28 km trec pe la Les Menuires, între 1450 şi 1850 m
altitudine şi sunt mai degrabă exigenţi. Pistele de la Belleville-Tals oferă perspective minunate asupra munţilor din jur.
La Courchevel găsiţi 66 km, din care motiv această staţiune este cea mai interesantă pentru pasionaţii de acest sport.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (28.11.2022 11:15)

Spectaculoasă este aici pista la altitudine de 2,5 km lungime "Col de la Loze", care duce până la 2.300 m altitudine. Cu
17 km lungime şi grad de dificulate ridicat se mândreşte cea mai lungă pistă a Courchevel, care duce la Méribel
Altiport. Cea mai lungă rută la Les Menuires este dedicată celor cu multă experienţă: "Le Doron" este situată între
1.400 şi 1.650 m altitudine şi are o lungime de peste 21 km!
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