
INFO 
 
CAZARE – Orée des Pistes*** 
Route de la Croix de Fer, Lieu-dit, 73530 Saint-Sorlin-
d'Arves, Franța 

HARTĂ  -   Tel.: +33 (0)4 79 20 54 70 

 

CHEI, SKIPASS - la recepție între orele 17.00-20.00 

 

CE TREBUIE SĂ ADUCI – Nimic : prosoapele și 
lenjeriile de pat sunt incluse.  

 

TAXA DE CURĂȚENIE – Nu se percepe dacă 

apartamentul se lasă curat (se spală vasele, se aruncă 
gunoiul, bucătărie, frigider, baie, oglinzi etc.). La 
cerere (cu excepția bucătăriei): min. 70 €/apart. 
 

WIFI – gratuit la recepție 

 

WELLNESS – Acces gratuit la piscină, sauna & 

hammam 6€/ocazie/pers., 25€/5 ocazii/pers. 

 
GARANȚIA – 500€/apart. Se achită cash sau cu card. 

 

MASĂ - Adulți: 7 cine: 175 €/pers., demipensiune: 240 

€/pers. Copii (între 4-12 ani): 7 cine: 120 €/pers., 
demipensiune: 150 €/pers. 
 

CHECK-OUT – sâmbătă până la ora 10:00 

 

TAXE TURISTICE - 15 €/pers. (se achită odată cu 

restul) 
 

AVANS - 150 €/pers., în termen de 4 zile de la 

rezervare 
 

RESTUL DE PLATĂ – Se achită cel târziu cu 45 de zile 

înainte de plecare 
 
 

ÎNCHIRIERE SKI/SNOWBOARD – Puteți închiria 

echipament complet la partenerul nostru la un preț 
avantajos de 60 €/pers./săpt. Rezervările se fac prin e-
mail în prealabil. Află mai mult: www.excursiideschi.ro 
 
 

ALTE INFORMAȚII UTILE- www.sybelles.ski  

CĂLĂTORIA 
 

CU AUTOCARUL  

PLECARE – Vineri din Cluj-Napoca și/sau Budapesta 
Pe parbrizul autocarului vor fi afișate destinațiile.  
Să aveți neapărat la voi cartea de identitate sau 
pașaportul. 
Rezervarea unui loc la alegere pe autocar costă 20 €/loc. 
 

RUTA - Budapesta – Maribor –Ljubljana - Veneția – 

Milano – Torino – Saint Jean d’Arves 

 

BAGAJE – 1 buc. valiză mare de max. 25kg, 1 pereche 
de schiuri sau 1 snowboard, 1 pereche de clăpari sau 
boots, 1 buc. bagaj de mână (de ex. rucsac) 

 

ÎNTOARCERE – Următoarea sâmbătă dimineața. 
 
 

INDIVIDUAL CU MAȘINA – Taxele pentru tunel și 

autostradă costă aprox. 120 EUR pentru o singură 
direcție de mers.  Combustibilul din Italia costă cu 0,20-
0,40 euro mai mult față de cea din Slovenia și Franța, 
așa că merită să alimentați în afara Italiei. Aveți 
posibilitatea de a trimite bagaje cu autocarul în 
schimbul unei tarife de 85 €/pers. dus-întors. 
 

Ruta recomandată – Google Maps 
 
 
CU AVIONUL –  Asigurăm transportul bagajelor celor 
care călătoresc cu avionul. Acest serviciu costă 85 
€/pers. dus-întors, cu condiția ca proprietarul să încarce 
și să descarce bagajele personal în/din autocar.  
Transferul de la aeroport se poate realiza doar dacă 
aeroportul de destinație se încadrează în ruta și orarul 
autocarului. 

https://goo.gl/maps/7Nw5iJkNqJaXRYfp8
http://www.excursiideschi.ro/
http://www.sybelles.ski/
https://goo.gl/maps/JATyMaPJwwL34kFP9
https://goo.gl/maps/JATyMaPJwwL34kFP9


 

 

 

 
 
 

Prezentarea pârtiilor 
Vino cu noi în prima zi ca să faci cunoștință cu tot domeniul schiabil. Îți vom 
arăta unde merită să schiezi dacă ești începător, mai avansat, sau deja pro. Vei 
afla unde găsești snowpark-ul sau cele mai abrupte pârtii, cele mai bune cabane 
pentru un vin fiert sau o scurtă pauză, dar și cele mai însorite terase din zonă. 
Desigur, cunoaștem locațiile pentru cele mai bune petreceri après-ski și, 
bineînțeles, ți le vom arăta. 
 
 
 

Freeride 
Te invităm să ni te alături la un freeride fantastic. Îți vom arăta cele mai bune 
locuri schiabile în afara pârtiilor amenajate. Atenție însă! Terenul este cel puțin 
de dificultatea unei pârtii negre. Necesită pregătire adecvată! 

 
 
 

Cursuri de pregătire pentru avalanșă  
În cadrul unei scurte ședințe (30 minute) îți vom prezenta cum te poți bucura 
de munte – în siguranță. Vom vorbi despre cum se formează o avalanșă, despre 
accesoriile care vă pot salva viața, sonde, lopeți și dispozitive pentru căutare 
și vom face chiar și o simulare de salvare. Teaser: AICI. 
 
 
 

În bikini pe pârtie 
Vino cu noi într-o zi însorită în bikini pe pârtii ca să ai ce povesti până și 
nepoților! 
 

 
 
Cursuri de schi și snowboard 
Oferim cursuri pentru începători, avansați și experimentați, cu antrenori bine 
pregătiți și entuziasmați. Nivelul cursurilor este egal cu cel al școlilor locale, 
însă prețurile sunt mult mai rezonabile: 10€/60min/pers. în cazul unui grup de 
cel puțin 3 pers., 20€/60min/pers. la un grup de 2 persoane și 25€/60min 
pentru curs individual. Tarifele se plătesc pe loc la instructor. Contactați-ne 
pentru mai multe informații! 
 
 
 

K2 Test Center 
Dacă ți-ai dorit de mult să încerci un model anume de schi sau snowboard, în 
centrul de testare K2 și Line ți se oferă posibilitatea. Pentru doar 10€/zi poți 
să încerci cele mai tari modele ale mărcilor K2 și Line! 

Pentru datele disponibile, informează-te la echipa noastră! 

https://www.youtube.com/watch?v=vvPgrqxR3ZE&t=100s


 
 
 
 
 

Welcome-drink  

Sunteți așteptați cu toții la un pahar de șampanie în prima zi ca să 

sărbătorim în avans zilele care urmează, pârtiile înzăpezite și muntele!  

 
 
 
 
 
 

Hot-Dog Party 

Crenvurști prăjiți la grătar, baghete franțuzești, mirosuri apetisante, 

muzică bună, voie bună, soare multă. Veniți toți, sunteți oaspeții noștri! 

Băuturile se comandă de la bar. Nu-ți uita acasă nici ochelarii de party! 

 
 
 
 
 
 

Vin fiert 
Noi asigurăm băutura caldă și delicioasă, voi vă asigurați să nu rămână 
nici un strop! 
 
 
 
 
 
 

 

Degustare de pălincă 
 Pentru că știm că frigul o să vă înghețe sufletele, într-una dintre după-mese 

vă vom servi cu o pălincă bună! 

 
 
 
 

 
 



 

 
1 skipass – 6 stațiuni 
Domeniul schiabil este alcătuit din 6 stațiuni, cum urmează: Le Corbier, La 
Toussuire, Les Bottières, Saint Colomban des Villards, Saint Sorlin și Saint Jean 
d’Arves. În toate acestea puteți ajunge pe pârtii, fără a fi nevoie de a folosi cursele 
locale. Merită vizitate! 
 
 

 

Cel mai înalt 
Cea mai înaltă regiune este Saint Sorlin. Priveliștea de pe vârful Les 3 Lacs 2620m este 
uimitoare și este cel mai sigur loc pentru zăpadă proaspătă și freeride de calitate! 

 
 
 
Cel mai lung 
Una dintre cele mai lungi pârtii este Panoramique, o pârtie albastră care coboară până în 
satul Saint Sorlin. Iarna, unul dintre drumurile publice închise se transformă într-o pârtie 
fabuloasă! 
 
 
 
Cel mai îndepărtat 
La polul opus se află Saint Colomban des Villards, un sătuc fermecător, unde ca să 
ajungeți veți coborî 1300m în altitudine. Aici, în loc de munți pustii veți găsi păduri 
și lume puțină, poate 1-2 schiori rătăciți. 

 
 
 
#Sybelles 
Fă o poză la monumentul #Sybelles pe vârful L’Oullion deasupra la satul Le Corbier, acolo 
unde se leagă Saint Jean d’Arves de Saint Sorlin. 

 

 
 

Wellness 
Propriul centru de wellness oferă jacuzzi, saună, piscină. Un loc potrivit pentru 
puțină recreere, și, de ce nu, socializare după o zi lungă pe pârtii! 
 

 
 
Aprés-Ski 
Pentru că viața nu se rezumă doar la schi: în peștera lui Yeti (La Grotte du 
Yeti), bar în Saint Sorlin d’Arves, poți da drumul la Yeti-ul din tine! 

 
 
 
Aplicația mobilă gratuită Les Sybelles: AICI 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ngYn3RV8NEA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ngYn3RV8NEA
https://www.sybelles.ski/en/discover/access-and-transport/

