
Новий рік у гірськолижні Франції

      

Район Труа-Вале (Три Долини), немов спеціально, був задуманий природою для
любителів гірськолижного відпочинку. Три великих, паралельно розташованих долини,
де завжди багато снігу і сонця, злиті у величезний сніговий простір. Неймовірна кількість
найрізноманітніших трас здатна задовольнити будь-які побажання як майстрів, так і
початківців лижників. За своїми розмірами Труа-Вале є найбільшим у світі гірськолижним
районом (270 кв. Км добірного альпійського снігу) з єдиною мережею підйомників.

Що ми можемо побачити?

Три Долини

Французькі Альпи – це особлива країна, де засніжені вершини гір сусідять з рівнинами, а
міста – з чудовими засніженими селами. Гірськолижні курорти Франції – це величезні
простори, сучасні підйомники, бездоганний сервіс, вишукана французька кухня і більше
4000 різноманітних схилів, заради яких, забувши про всі справи, знову їдеш в гори! Три
Долини об’єднують 6 основних курортів – Мерібель, Валь-Торанс, Менюїр, Куршевель,
Ла-Танія, Брід-ле-Бен, які пов’язані між собою мережею підйомників – це найбільша
гірськолижна зона в Європі – понад 600 км трас, об’єднаних одним скіпас . Тут можна
кататися кілька тижнів і жодного разу не повторити маршрут.

Брід-ле-Бен

Городок Брід-ле-Бен ідеально розташований по відношенню до Трьох долин. Термальний
курорт, який був удосконалений спеціально для зимових Олімпійських ігор 1992 р.
гірничий і бігові лижі, сноуборд, прогулянки в снігоступах, сноумобілі, тобогган, катання
на санях, бобслей, скелелазіння, піші походи. Веселе курортне життя починається в
Брід-ле-Бені з настанням сутінків: сім барів, десять ресторанів, кафе, дискотеки відкриті
щодня до пізньої ночі. Єдине казино в горах (крім курорту Шамоні). А також магазини,
кінотеатри, екскурсії. До послуг відпочиваючих великий оздоровчий центр з
термальними джерелами, басейн з мінеральною водою, курси лікування цілющими
грязями, всі види масажу, в тому числі, гідромасаж.
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Мерібель

Мерібель – «Серце Трьох Долин». Мерібель – це тринадцять чарівних маленьких сіл.
Городок Meribel le Chalet, побудований в стилі шале, користується великою популярністю
у гурманів гастрономічних і лижних. І в цьому заслуга місцевих кухарів і організаторів
катання по програмі “a la carte”, що дозволяє самостійно вибирати маршрут. За тиждень
відпочинку вам не доведеться повторювати жоден з них.

Куршевель

Куршевель – самий фешенебельний зі всіх курортів, розташованих в «Трьох долинах».
Цей гірськолижний рай включає чотири частини, розташовані на різних висотах:
Saint-Bon – 1300 м, Le Praz, Courchevel – 1550 м, Courchevel – 1650 м і Courchevel – 1850
м. Сьогодні зимовий курорт Куршевель – місце, де зосереджено все найкраще, що тільки
може побажати любитель гірських лиж у Французьких Альпах. Тут самі шикарні і
найдорожчі в світі гірськолижні готелі, численні бари, ресторани, кращі в Альпах, нічні
клуби і кафе з живою музикою.

Валь Торанс

Гірськолижний курорт Валь Торанс (Val Thorens, 2300 м), розташований на самому
високогір’ї Європи, його не даремно називають «дахом Трьох Долин». Потужна канатна
дорога піднесе вас на красиву вершину Cime de Caron (3200 м), звідки в ясну погоду
видно Монблан. Зимовий курорт Валь Торанс – це один з трьох курортів долини
Белльвілль (300 км трас, 75 підйомників), трохи нижче розташовані Менуір (1800 м) і
Сан-Мартін-де-Бельвілль (1400 м). Валь Торанс – наймолодший в Трьох долинах.

Монблан

Гора Монблан (Le Mont Blanc – в перекладі «біла гора») – найвища вершина Альп в
Європі з десятьма списами. Її ділять між собою дві країни: Італія і Франція. Монблан
вище всяких суперечок. Він зустрічає сонце першим і проводжає останнім. Гора красива
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завдяки своїм розмірам і величі.

Вересень Мартен

Курорт розташований в центрі долини Belleville на висоті 1800 – 2000 м. Він розтягнутий
по південному сонячному схилі і складається з 7 районів, які пов’язані між собою
безкоштовним автобусом ski-bus. Курорт ле-Менюїр – це великі простори, технічно
складні траси і чудові околиці. Завдяки різноманітності місцевості і видам відпочинку на
курорті він привертає як новачків, так і фанатів гірськолижного спорту та відпочинку в
горах. Вересень Мартен де Бельвіль, курорт розташований в селі району Трьох Долин, –
чарівне село, розташоване в найбільш великі гірськолижні області в світі.
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