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•••• Prezentacja 

Alpe d'Huez  to jeden z najsłynniejszych regionów narciarskich we Francji i całych Alpach. Długość i 
róŜnorodność tras sprawiają, Ŝe chętnie przyjeŜdŜają tutaj zarówno rodziny z dziećmi, jak i najbardziej 
wymagający narciarze. Ośrodek ten słynie z wyjątkowo dobrych warunków śniegowych i nasłonecznienia 
(nazywany jest tutaj "wyspą słońca"), a takŜe wyjątkowej panoramy roztaczającej się z najwyŜszego szczytu 
(Pic Blanc, 3330 m). 

Ci, którzy nie jeŜdŜą na nartach lub chcieliby zrobić dzień przerwy mogą wybierać z bardzo szerokiej oferty 
aktywności sportowych i innych rozrywek. JeŜeli natomiast wolicie bardziej kameralne klimaty, to bez 
problemu znajdziemy wam zakwaterowanie w jednej z mniejszych (ale połączonych kolejką) miejscowości. 

•••• Długo ść tras                           •••• Wysoko ść tras                                •••• Kolejki i wyci ągi 
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•••• Mocne strony: 
 
– bardzo dobre warunki śniegowe i pogodowe 
– bardzo długie trasy (w tym 4 trasy powyŜej 2000 m przewyŜszenia i najdłuŜsza na świecie trasa „Sarenne”) 
– wyjątkowa panorama ze szczytu Pic Blanc (3330 m) 
– niezwykle bogata oferta sportów i innych aktywności zarówno w samej miejscowości jak i okolicach 
– wyjątkowa infrastruktura (oświetlony stok, snowpark, tor saneczkowy, lodowisko, basen, duŜa hala sportowa) 
– moŜliwość wykorzystania 2 dni ze skipassu w Les 2 Alpes 
 
•••• Słabe strony: 
 
– ograniczona ilość tras dla początkujących 
– sporo ludzi w pełni sezonu (przede wszystkim w lutym – okres francuskich ferii zimowych) 
 
 
•••• Sporty i aktywno ści outdoorowe: 
 
narty alpejskie, narty tourowe, freeride, rakiety śnieŜne, paralotnie, wspinaczka lodowa, alpinizm, nowe sporty 
zimowe, skutery śnieŜne, nurkowanie pod lodem, nocleg w igloo, loty widokowe nad Alpami, inne 
 
•••• Sporty i aktywno ści indoorowe: 
 
lodowisko, basen, sauna, siłownia, ścianka wspinaczkowa, korty tenisowe, squash, tenis stołowy, badminton,  
aerobik, koszykówka, siatkówka, inne 
 
NB. Większość sportów indoorowych jest wliczona w cenę 6-dniowego (lub dłuŜszego) skipassu „Visalp" 
(uprawniającego równieŜ do jeŜdŜenia maks. 2 dni w Les 2 Alpes) 
 
 
•••• Ceny skipassów: 
 
– skipass 1-dniowy: 40,50€ (dzieci  32€) 
– skipass 6-dniowy: 210€ (dzieci 158€) 
 
NB. PowyŜsze ceny nie uwzględniają zniŜek i promocji 
 
 
•••• Wydarzenia:   
 
Mistrzostwa świata w skicrossie (11-13 stycz. 2010), Festiwal Filmów Komediowych (19-24 stycz. 2010), 
Sarenne snow bike (17 kwietnia 2010) 
 
 
•••• Więcej informacji: 
oficjalna strona Alpe d’Huez : www.alpedhuez.com 
 
•••• Odległo ści: 
 
z Warszawy: 1800 km (moŜliwości przylotu patrz Strona główna/ Na skróty) 
z Brukseli: 900 km 
z Luksemburga: 700 km 
z Grenoble: 55 km 
 
 
 



 
•••• Dojazd: 
 

Jadąc autostrad ą A48 z Lyonu  zjedź na autostradę A480 (kierunek Gap / Sisteron) a następnie zjedź na zjeździe 5a-
5b na drogę N87 (kierunek Chambéry/Echirolles) po ok. 4 km zjedź na zjeździe 5 na drogę D5 (kierunek Eybens/ 
Bresson/ Jarrie/ Vizille). 
 
[Jadąc autostrad ą A41 z Chambéry  wjedź na obwodnicę Grenoble (droga N87, kierunek Rocade-Sud / Gières / Gap / 
Lyon), po ok. 7 km zjedź na zjeździe 5 na drogę D5 (kierunek Eybens/ Bresson/ Jarrie/ Vizille).] 
 
W miejscowo ści Vizille  kieruj się na drogę D1091 (kierunek Stations de l’Oisans / Alpe d’Huez / Briançon). Ok. 2 km 
przed miejscowością Bourg d’Oisans skręć w lewo na Alpe d’Huez – do celu pozostało juŜ tylko pokonanie 21 
legendarnych zakrętów. 
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