
Ο επιβλητικός όγκος του Μont Blanc πέφτει προστατευτικά στο δηµοφιλές
θέρετρο των γαλλικών Άλπεων και γεµίζει µε δέος τον ταξιδιώτη. Από το
Chamonix η θέα συγκλονίζει και η ατµόσφαιρα γεµίζει από την απόλυτη
οµορφιά του φυσικού τοπίου. Οld time classic πολυτέλεια που ταξιδεύει εδώ
και δυο αιώνες στο χρόνο και ενώνεται µε κάθε σύγχρονη έκφραση χλιδής. 
Ξενοδοχεία πολλών αστέρων µε πισίνες και spas, επώνυµο shopping, 
gourmet restaurants, ατµοσφαιρικά µπαράκια και ένα lux casino για νύχτες
µαγικές. Άριστη υποδοµή στις πίστες, καλά προετοιµασµένοι χιονοτάπητες, 
σχολές κύρους για τη σωστή εκµάθηση ski και snowboard, καταβάσεις και
σλάλοµ σε πίστες 160 χλµ, πίστες boarder cross και εκπληκτικά fun parks. 
Aπό τις ωραιότερες διαδροµές η ξενάγηση στο Aiguille du Midi και στη Vallee
Blanche απαραίτητα µε τη συνοδεία οδηγού-εκπαιδευτή γιατί οι πιο
συναρπαστικές εµπειρίες είναι αυτές που βιώνει κανείς στην κόψη του
ξυραφιού αλλά µε ασφάλεια

Εβδοµάδα SKI – SNOWBOARD στο CHAMONIX
Τον παράδεισο των Extremers!

Αction στις πίστες
Αρχάριοι: Αν ακολουθήσετε ένα πρόγραµµα µαθηµάτων 5 ή 6 ηµερών της
διάσηµης σχολής ski, snowboard και οδηγών βουνού του Chamonix, θα
γίνετε experts στις καταβάσεις. Η εκπαίδευση γίνεται στις περιοχές Les 
Chosatets, Les Fines & Tremplin. 
Προχωρηµένοι: Oι καλύτερες περιοχές για σκιέρ και snowboarders που
τους αρέσουν οι προκλήσεις είναι το Le Brevent, La Flegere, Les Grands
Μontets. Χρησιµοποιήστε το Cham Ski Pass και εξασφαλίστε ελεύθερο ski
και µεταφορά ski bus για εκπληκτικές καταβάσεις σε µπλε και κόκκινες
διαδροµές 150 χλµ στις 4 συνεχόµενες περιοχές του Chamonix.
Experts: Η Vallee Blanche είναι εκπληκτική για x-tremers και ανάλογα µε
το τεχνικό επίπεδο, συνιστάται ή επιβάλλεται οδηγός βουνού για µια
µοναδική διαδροµή 24 χλµ µε εκπληκτική θέα που θα ανεβάσει την
αδρεναλίνη στα κόκκινα. ∆οκιµάστε τις µαύρες διαδροµές του Grand 
Montets. 
Snowboarders: Ιδανική περιοχή για x-treme freeride, µεγάλα πεδία για in
και off piste, board park, half pipes και kickers. Οι καλύτερες σχολές, 
φανταστικά events και super θέαµα στα διεθνή πρωταθλήµατα. 
Παιδιά: ∆άσκαλοι του ski αρκετά πεπειραµένοι από τη σχολή Εcoles de Ski 
Francais και το Panda Club αναλαµβάνουν να διδάξουν στα παιδάκια
τεχνικές και ισορροπία στο χιόνι σε groups της µιας εβδοµάδας ή
µεµονωµένα µαθήµατα. Τη φύλαξη παιδιών από 3 ετών αναλαµβάνει το
Panda Club για µισή ή ακόµη και µια ολόκληρη µέρα.

Xαλάρωση apres ski
Ψυχαγωγία: Φεστιβάλ ταινιών και µουσικής, αίθουσες “video games”, 
casino, πεζοπορίες στο αλπικό τοπίο, αθλητικές δραστηριότητες, πατινάζ, 
τένις, squash, αναρρίχηση και χαλάρωση µε θεραπείες spas. 
Gourmet και nightlife: ∆οκιµάστε τις σπεσιαλιτέ της γαλλικής κουζίνας
και συνοδέψτε τες µε παραδοσιακό ζεστό κρασί στα 14 restaurants βουνού, 
στις ηλιόλουστες ταράτσες µε θέα το Mont Blanc. Για τη βραδινή σας
διασκέδαση οι 4 discos και τα πολυάριθµα µπαράκια ικανοποιούν και τα πιο
απαιτητικά γούστα.
Shopping: Ο παράδεισος των αγορών σε όλα τα είδη και καταστήµατα µε
άκρως εντυπωσιακές βιτρίνες ιδίως το βράδυ που γίνονται πόλος έλξης για
βόλτες και window shopping.
Extras: Επισκεφθείτε το Alpine Museum, µε µεγάλες συλλογές από
λιθογραφίες, παλιούς πίνακες, γκραβούρες και πολλά άλλα ευρήµατα που
συνθέτουν την ιστορία της περιοχής. 
Περιηγήσεις: Αξίζει να δείτε το Chamonix, τη γύρω περιοχή και το Mont 
Blanc από ψηλά κάνοντας µια βόλτα µε ελικόπτερο.

SKI ΙΝFO
Περιοχή ski: Haute Savoie 
Mont Blanc
Yψόµετρο χωριού: 1030 µ
Υψηλότερο σηµείο: 3842 µ
Πίστες συνολικά: 152 χλµ
∆ιαδροµές ski: 74
Mεγαλύτερη διαδροµή: 22 χλµ
Eύκολες διαδροµές: 17 χλµ
Μέτριες διαδροµές: 42 χλµ
∆ύσκολες διαδροµές: 7 χλµ
Cross-country: 21 χλµ
Κανόνια χιονιού: 54

Lifts
8     τελεφερίκ
6      γόνδολες
15   καρεκλάκια
18  συρόµενα T-bars
∆υναµικότητα: 68.550 
άτοµα/ώρα

Πίστες
17 πράσινες
34 µπλε
27 κόκκινες

8 µαύρες



RESIDENCE LES AIGLONS 4*

To Residence Les Aiglons βρίσκεται στο πιο νεανικό σηµείο του Chamonix στο
Chamonix Sud, όπου βρίσκονται τα περισσότερα καταστήµατα, cafes, bars κ.λ.π. Σε
µόλις 100 µέτρα απόσταση βρίσκεται το τελεφερικ “Aiguille du Midi” που σας ανεβάζει
στην πιο συναρπαστική κορυφή των Άλπεων! Από εκεί ξεκινάει και η περίφηµη κοιλάδα
“Valle Blanche” – η απόλυτη πρόκληση για τολµηρούς skiers & snowboarders! To “Les 
Aiglons” διαθέτει άνετα studios & διαµερίσµατα ενός έως 4ων δωµατίων. Τα
διαµερίσµατα 2 δωµατίων διαθέτουν ένα υποδωµάτιο,ένα ξεχωριστό καθιστικό µε 2 
καναπέδες – κρεββάτια, µπάνιο & ξεχωριστό WC, πλήρη εξοπλισµένη κουζίνα, 
τηλεόραση, τηλέφωνο.

Λ. Κηφισίας 206 & Αγαµέµνονος 2, 152 31 Χαλάνδρι

Τηλ: 210 – 6777779, Fax: 210 – 6729000

e-mail: euroski@skylines.gr, Web: www.euroskiclub.com 

∆ιαµονή 4ων ατόµων στο Holidays Residences 
“LES AIGLONS” – A’ κατηγορίας της

µεγαλύτερης αλυσίδας συγκροτηµάτων µε
studios & διαµερίσµατα στον κόσµο

Μεγάλα συγκροτήµατα και apartments ενός έως και τεσσάρων δωµατίων, βρίσκονται
στα περισσότερα γαλλικά χιονοδροµικά κέντρα. Στα περισσόερα συγκροτήµατα των

Pierre Vacances µπορείτε να βρείτε reception, καθώς και mini market, φούρνο, 
εστιατόριο, µπαρ, καφετέρια και αίθουσα παιχνιδιών. 


