
INFO 
 
CAZARE - Résidence Le Coeur des Loges**** 
La Viaz, Les Ménuires, 73440 Saint-Martin-de-Belleville, 
Franța 

HARTĂ -   Tel.: +33 4 79 09 02 47 

 

SKIPASS – Valabil pentru 160km de pârtii cu 

posibilitatea de extindere pentru un total de 600km de 
pârtii în schimbul unei tarife de 50 €/săpt./pers. 

 

CHEI, SKIPASSURI - se vor prelua la recepție între 

orele 17:00 – 19:00. 
 

NU TREBUIE SĂ ADUCEȚI – Prosoapele și lenjeria de 

pat sunt incluse în preț. 

 
TAXĂ DE CURĂȚENIE – Este inclusă în preț (cu 

excepția bucătăriei). Sunt incluse inclusiv bureții, 
detergenții. Puteți opta separat pentru servicii de 
curățenie, contracost: în timpul săptămânii 40-80 
€/apartament. Bucătăria 70 €. 
 
WIFI – Gratuit pe toată suprafața cazării. 
 

WELLNESS –  Intrare liberă la piscină. Spa: 1-3 intrări 
gratuite/apartament până la ora 16:00, orice altă 
ocazie costă 12 €/45-60 min, 60 €/6 sesiuni. 
 

GARANȚIE – 300-500 €/apartament, se achită cu card 
bancar (Visa sau Mastercard) 
 

PARCARE – Parcare acoperită 10€/zi, 55€/săptămână.  
 

CHECK-OUT – în ziua plecării până la ora 10:00 
 

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

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

RESTUL DE PLATĂ – De achitat cel târziu cu 45 de 
zile înainte de sejur 
 

ÎNCHIRIERE SKI/SNOWBOARD – Puteți închiria 
echipament complet la partenerul nostru la un preț 
avantajos de 80 €/pers./săpt. Rezervările se fac prin e-
mail în prealabil. Află mai mult: www.excursiideschi.ro 
 

MAI MULTE DESPRE PÂRTII - www.les3vallees.com  
                                          www.lesmenuires.com 

CĂLĂTORIA 
 
CU AUTOCAR  

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 – M7 – Maribor – Veneția –  
Milano – Torino – Les Menuires 

 

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 – În ziua check-out-ului, sâmbăta 
dimineață 
 
 
INDIVIDUAL/CU MAȘINA – Taxele pentru tunel și 
autostradă sunt aprox. 127 €/direcția 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 bagajele 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. Acesta 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/ogvyQYpQyMQccxpdA
http://www.excursiideschi.ro/
http://www.les3vallees.com/
http://www.lesmenuires.com/
https://goo.gl/maps/FCz85vdKjnb9V4qL9


 

 
 
 

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! 
 
 

 

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!  

 
 
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! 

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


 
 

 
Supliment de Skipass 
Cu acest supliment veți putea schia pe cel mai mare domeniu schiabil din lume. 

7 stațiuni interconectate, 600km de pârtii disponibile la numai 50 € în plus. Dacă 
sunteți interesați, vă rugăm să ne semnalați din timp intenția de upgrade. 

 
 
Cime Caron – Cea mai frumoasă panoramă din Alpi  
Chiar din telecabina Cime Caron vi se va prezenta o priveliște uimitoare, dar ajungând la 
vârf veți vedea 1000 de culmi din Alpii franțuzești, italienești și elvețieni de jur în prejur, o 
panoramă de 360o fantastică! Mont Blanc este atât de aproape ca mâna întinsă. 

 
 

Snowpark 
Pentru toată lumea, indiferent de nivelul de pregătire: Fun Park pentru începători, 

Family Park pentru primele scheme, Freestyle Park pentru profesioniști! 

 
 

Peclet by Night – Schi până la apus de soare  
Programul telescaunului Peclet Funitel este până la ora 18:30 care permite un pic de schi 
nocturn pentru doritori! 

 
 
Tyrolienne – Cea mai înaltă tiroliană din lume 
Durează cam 2 minute să ajungi din A în B, la 250m înălțime, pe o distanță de 1300m, cu 
viteză ce poate atinge chiar și 100km/h. Pornește de la telescaunul Le Bouchet din Orelle 
(3230m alt – alitudinea maximă din 3 Văi) și se termină pe creasta Val Thorens (3000m alt). 

Prețul este de 55 €. Teaser: AICI 

 
 
Extra activități în afara pârtiilor  
Puțină adrenalină în plus nu strică: 

- Cosmojet Toboggan cea mai lungă 
pistă de săniuș din Europa! 

- Sora mai mică a Tyrolienne: 
tiroliană deasupra lui Val Thorens 

- Escaladă pe gheață 
- Scufundare sub gheață 
- Ice driving 

- Zbor cu parapanta 
- Jump Airbag 
- Cu MTB-ul pe zăpadă 
- Drumeții cu rachete 
- Centru de sport și wellness 
- Bowling 
- Cinema  

 
 
Aprés-Ski 
Pentru că viața nu se rezumă doar la schi:  

- 360 Bar: petrecere în fiecare zi în Val Thorens la 2400m! 
- La Folie Douce: Acel sentiment La Dolce Vita în vale la Meribel sau 

pe pârtie în Val Thorens 
- Malaysia Club: petreceri underground până-n-zori 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=7hzO-v9k7ng
https://www.youtube.com/watch?time_continue=145&v=rEZI4IN8vbA
https://www.youtube.com/watch?v=ZK4USy3-rJo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=8adzNDYClJ0
https://www.valthorens.com/en/activity/bee-flying-double-zip-line
https://www.valthorens.com/en/activity/ice-climbing
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=63xKYrmhJ4c
https://www.valthorens.com/en/activity/ice-driving
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=dJUeoeIQPko
https://www.valthorens.com/en/activity/airbag
https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=qSEP4w1k97s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=OgzzyHAUE4s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=L0_bOSER4ng
https://www.valthorens.com/en/activity/bowling
https://www.valthorens.com/en/activity/cinema-films
https://www.youtube.com/watch?v=vHD49o-x8QY
https://www.youtube.com/watch?v=_YGeip0ZElk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=tagG-H-UC5Y


 

 
 

 
 

Vârful Masse  
Priveliștea de pe vârful Masse este pentru oricine, indiferent la ce nivel schiați. Noile 
pârtii albastre sunt o alternativă mult mai ușoară față de cele roșii deja existente și 
fac coborârea de 1000m în altitudine o floare la ureche pentru toți. Panorama de 
360o este uimitoare. Atracția principală este Mont Blanc. 

 
Mont de la Chambre – Poarta din 3 Văi 
Chiar vis-a-vis de vârful Masse se găsește muntele Chambre. Acesta este punctul 
comun care leagă cele 3 văi între ele. Pe aici se face trecerea între Meribel și Val 
Thorens. Chiar dacă nu aveți skipass suplimentat sau chiar nici schiuri, merită vizitat 
pentru priveliștea pe care vă o oferă. 

 
Speed Mountain – Pistă de bob 

Pe o lungime de 1000m, atât cei mici cât și cei mai mari pot încerca să 
doboare recordurile de coborâre a lui Boukty berbecul, mascota lor 
oficială. 

 
Roc’n Bob 
O pârtie de săniuș de 4km cu multe obstacole de ocolit pentru a maximaliza 
experiența. Cascada Roc și Canionul Infinit sunt câteva dintre ele. 

 
Sport și wellness 

- Centru de sport și wellness - La Croisette : piscine, spa, fun 
park, masaj, 4500mp de răsfăț! 

- Centru de wellness și Aquafun - Les Bruyères: recreere și 
relaxare în apă, desfășurată pe 3500mp! 

 
Aplicație mobilă gratuită 3 Vallees: se poate descărca gratuit de AICI 

 

https://media.lesmenuires.com/2018/11/centre-sportif-espace-aqualudique-wellness-hiver-2018-2019.pdf
https://en.lesmenuires.com/winter/activities/aquafun-and-wellness-centre
https://www.les3vallees.com/en/3-vallees-addict/3-vallees-app/

