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•••• Prezentacja 

Są dwie rzeczy, o które na pewno nie musicie się martwic przyjeŜdŜając do Les 2 Alpes (Les Deux Alpes)  
– słońce i śnieg. Ośrodek usytuowany jest w punkcie zetknięcia się Alp Północnych z Południowymi, a trasy 
sięgają tu 3600 m wysokości.  
 
Dodatkowymi atutami Les 2 Alpes są największy zagospodarowany lodowiec w Europie, na którym jeździć 
mogą nawet początkujący oraz zapierające dech widoki w samym sercu wysokogórskiego masywu Ecrins. 
Ośrodek najchętniej odwiedzany jest przez zaawansowanych narciarzy i snowboardzistów, ale kaŜdy 
powinien znaleźć coś dla siebie wśród 220 km tras. NiejeŜdzący lub chwilowo odpoczywający od nart mogą 
uprawiać wiele innych sportów zimowych i halowych, lub skorzystać z licznych pozasportowych rozrywek i 
atrakcji.  
 
•••• Długo ść tras                           •••• Wysoko ść tras                                •••• Kolejki i wyci ągi 
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•••• Mocne strony: 
 
– bardzo dobre warunki śniegowe i pogodowe 
– jeden z najwyŜej połoŜonych ośrodków narciarskich w całych Alpach (trasy do 3600 m) 
– połączenie z miejscowością La Grave (bardzo liczne moŜliwości jazdy pozatrasowej) 
– wyjątkowa panorama wysokogórskiego parku narodowego Ecrins 
– bogata oferta sportów / aktywności outdoorowych oraz innych rozrywek 
– moŜliwość wykorzystania 2 dni ze skipassu w Alpe d’Huez 
 
•••• Słabe strony: 
 
– ograniczona ilość tras dla początkujących w dolnej części ośrodka 
– sporo ludzi w pełni sezonu (przede wszystkim w lutym – okres francuskich ferii zimowych) 
– niezbyt piękna architektura 
 
 
•••• Sporty i aktywno ści outdoorowe: 
 
narty alpejskie, narty tourowe, freeride, narty biegowe, rakiety śnieŜne, wspinaczka lodowa, alpinizm, nowe 
sporty zimowe, paralotnie, inne 
 
•••• Sporty i aktywno ści indoorowe: 
 
lodowisko, basen, hala sportowa, squash, bowling, inne 
 
 
•••• Ceny skipassów: 
 
– skipass 1-dniowy: 38,70€ (dzieci  31€) 
– skipass 6-dniowy: 189€ (dzieci 150€) 
 
NB. PowyŜsze ceny nie uwzględniają zniŜek i promocji 
 
•••• Wydarzenia:   
 
Les 2 Alpes powder week (28 list. - 5 gru. 2009), Les 2 Alpes Poker Week (15-20 stycz. 2010),  
Snowzone (27 marzec- 3 kwiecień 2010) 
 
 
•••• Więcej informacji: 
 
oficjalna strona Les 2 Alpes: www.les2alpes.com 
 
 
•••• Odległo ści: 
 
z Warszawy: 1850 km (moŜliwości przylotu patrz Strona główna/ Na skróty) 
z Brukseli: 950 km 
z Luksemburga: 750 km 
z Grenoble: 75 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 / Les Deux Alpes / 
Briançon). Ok. 14 km za miejscowością Bourg d’Oisans, zaraz za tunelem i przed zaporą Chambon, skręć w prawo na 
drogę D213 (kierunek „Les Deux Alpes”). 
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