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Turystyka to coś co kojarzy nam się z podróżami….w miejsca dalekie i 
bliskie.  Takie chcemy właśnie dzisiaj pokazać w naszej gazetce.. 

 

Będzie zatem o 

 Atrakcyjnej Beskidzkiej 5  (3) 

  O turystyce biograficznej , w której 
przestawimy miejsca związane z 
ważnymi osobistościami   (11) 

 O   pracy animatora….którym możecie 
zostać po ukończeniu turystyki. (15) 

Jest to praca dzięki której jesteś we 
wspaniałym hotelu, w pięknym 
miejscu , fantastycznie się bawisz i co 
najważniejsze w tym wszystkim…. otrzymujesz jeszcze za to wypłatę. 

O Italii i  Francji  ale inaczej….(17,21) 

 

Zapraszamy zatem do lektury   naszej gazetki 

Klasa 1U 

Natalia, Marta, Dominika  
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Beskidzka piątka to mikroregion składający się z 
pięciu miejscowości położonych wśród 
malowniczych gór poprzecinanych rzekami  

i potokami, pokrytych pięknymi świerkowo-

bukowymi lasami. Jest to region bardzo 

atrakcyjny dla turystów nastawionych na 
aktywne spędzenie czasu. Obejmuje on kilkaset 
kilometrów szlaków turystycznych, sieć schronisk 

górskich, szlaki rowerowe, trasy do uprawiania 

nordic walking, narciarstwa biegowego  

i zjazdowego oraz bardzo dużą ofertę 
gastronomiczną i noclegową. Poprzez muzea, 
galerie oraz izby regionalne turyści 
zainteresowani kulturą mogą poznać folklor, 
tradycyjne rzemiosła i drewnianą architekturę 
tej części Beskidów.  

*Brenna  *Istebna   * Szczyrk   

*Ustroń    *  Wisła  
 

 

BRENNA 
 

Wieś w południowej Polsce, położona 

 w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, 
siedziba gminy Brenna, obejmującej również Górki 
Wielkie i Górki Małe. Miejscowość zamieszkuje 
5994 osób. Działalność gospodarcza w Brennej jest 
zróżnicowana. Głównymi źródłami dochodu 
mieszkańców są turystyka, rolnictwo, handel, ale 

też przemysł. Na terenie wsi działalność 
duszpasterską prowadzi Kościół Ewangelicko-

Augsburski oraz Kościół rzymskokatolicki, 
posiadające łącznie 4 świątynie. Prowadzona jest 
działalność ekumeniczna, od ponad 20 lat 
organizowane są Dożynki Ekumeniczne. 

 

 

 

Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej 
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Kościół p.w. Wszystkich 

 Świętych w Górkach Wielkich                                        Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Przystanie wodne - w Leśnicy i Hołcynie 

 

  ISTEBNA 

 

 Wieś gminna w powiecie cieszyńskim  
w województwie śląskim. Miejscowość 
turystyczna położona w Beskidzie Śląskim w 
pobliżu granicy z Czechami i Słowacką na 
zboczach Złotego Gronia na wysokości 590–620 

m n.p.m. Krajobraz miejscowości to głównie 
tereny górzyste z zalesieniami. Przez 
miejscowość przepływa rzeka Olza. Wraz  

z Jaworzynką i Koniakowem tworzy tzw. 
Beskidzką Trójwieś. Obecnie jedynie niewielka 
część ludności utrzymuje się z  rolnictwa. 

Większość żyje z pracy w usługach, obsłudze 
ruchu turystycznego lub 

 z pracy w sąsiednich miastach: Wiśle, Ustroniu 
lub Skoczowie. Część mieszkańców nadal pracuje 
w kopalniach węgla kamiennego w rejonie 
Jastrzębia-Zdroju. Wieś jest ośrodkiem 
sportowym, szczególnie dzięki rozbudowanym 
trasom biegowym na przełęczy Kubalonka oraz 
kompleksowi narciarskiemu Zagroń Istebna, 
często odwiedzanemu przez prezydenta 

Bronisława Komorowskiego. 
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               Izba Pamięci Jerzego  Kukuczki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                    Drewniany kościółek 

 

 

 

 

 

Kościół Dobrego Pasterza 
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SZCZYRK 

Miasto i gmina w województwie śląskim 

, w powiecie bielskim. Miejscowość o charakterze 
turystyczno-wypoczynkowym. W Szczyrku istnieje 

szereg stacji narciarskich, m.in.: 

Ośrodek Narciarski Centralnego Ośrodka Sportu – 

Ośrodka Przygotowań Olimpijskich na zboczach 
Skrzycznego, 

duży Ośrodek Narciarski Czyrna-Solisko w Szczyrku 

na zboczach Małego Skrzycznego ze słynnymi 
trasami Bieńkula i Golgota, 
na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego 

Beskidek w Szczyrku (Szczyrk-Biła), na północno-

wschodnim zboczu Beskidka z rzadko czynną, 
czarną trasą (1 wyciąg orczykowy), trasa 730 m, 
przewyższenie 250 m (średnie nachylenie 34%), 
druga trasa jest czerwona, 

W Szczyrku podczas IX Zimowego Europejskiego 

Festiwalu Młodzieży "Śląsk-Beskidy 2009" 

odbywały się zawody w skokach narciarskich, 
kombinacji norweskiej, biegach narciarskich, 

narciarstwie alpejskim i snowboardzie. Ponadto 

miasto było główną bazą całego festiwalu, tu też 
odbyła się ceremonia otwarcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyciąg krzesełkowy na Skrzyczne 
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Sanktuarium Maryjne                                Beskidzka Galeria Sztuki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Drewniany Kościół   

              Św. Jakuba 

 

 

 

Skrzyczne  

(1257 m n.p.m.) 



 

8 

 

USTROŃ 
 

Miasto w południowej części województwa 
śląskiego, w powiecie cieszyńskim. Uzdrowisko, 
ośrodek wczasowy i wypoczynkowy na Śląsku 

Cieszyńskim. Leży w Beskidzie Śląskim nad rzeką 
Wisłą. 
Na otaczające Ustroń góry prowadzi wiele 
znakowanych szlaków turystycznych. Zaczyna się tu 
m.in. znakowany kolorem czerwonym.  Główny 
Szlak Beskidzki biegnący z centrum Ustronia na 
Równicę, a następnie schodzący do Ustronia Polany 
i wspinający się na Czantorię. 
Oprócz pieszych szlaków turystycznych znajdują się 
tu m.in. parki linowe na Równicy i Czantorii, park 
Extreme na Równicy i Leśny Park Niespodzianek.  

Leśny Park Niespodzianek, utworzony w środowisku 

naturalnym. Po ścieżkach w lesie bukowym 
swobodnie biegają dziki, jelenie, sarny czy też 
muflony. Park łączy w sobie funkcje: rekreacyjną  

 i edukacyjną, organizuje również pokazy 
sokolnicze.W parku znajdują się 

ścieżka edukacyjna (na jej skraju znajduje się 
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej), 
ścieżka bajkowa (przeznaczona dla dzieci, z placem 
zabaw na końcu), 
ścieżka widokowa (na jej trasie znajdują się m.in. 
zagroda muflonów, woliera bażantów) 

sokolarnia i sowiarnia (tu odbywają się pokazy 
sokolnicze). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Czantoria    

 

 

 

                                                                                Kościół Św. Klemensa 
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          Urząd Miasta 

 

 

                                       Muzeum 

 

 

 Wisła 

 

Miasto i gmina w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w Beskidzie Śląskim. 
Ośrodek wypoczynkowy, turystyczny, sportowy i luteranizmu w Polsce. Na terenie miasta 
swoje źródła ma największa polska rzeka o tej samej nazwie – Wisła. 

Zabytki 

 karczma z 1794 r., obecnie Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego (ul. Stellera). 
Muzeum to jest oddziałem Muzeum Śląska Cieszyńskiego. 

 enklawa starego budownictwa drewnianego (obok muzeum) – stoją tam: drewniana 
stara szkoła z 1891 r. (obecnie siedziba organizacji społecznych z terenu Wisły) oraz 
przeniesiona tu z Jonidła chałupa góralska z początku XX w. Obiekty te znajdują się na 
szlaku architektury drewnianej woj. śląskiego. 

 kościół ewangelicki wybudowany w 1838 r. – przykład architektury klasycystycznej. 
 wieża kościelna z XVI w. na kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle Łabajowie, 

przeniesiona w 1983 r. z Połomi koło Wodzisławia Śląskiego. Kościół ten znajduje się na 
szlaku architektury drewnianej woj. śląskiego. 
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 stara szkoła (vis a vis kościoła ewangelickiego) wzniesiona w 1824 r., na niej tablica 

poświęcona kompozytorowi Janowi Sztwiertni. 
 hotel Piast, pierwszy hotel w Wiśle wybudowany około 1885 r. 
 110-letni pałacyk myśliwski Habsburgów z lat 1897-1898 r. obecnie - po przeniesieniu 

spod Baraniej Góry do centrum miasta - od 1987 r. siedziba wiślańskiego Koła PTTK (ul. 
Lipowa). 

 kościół katolicki z 1855 r., przebudowany i rozbudowany w 1970 r. (ul. Lipowa). 
 drewniane wille z początku XX w. (np. "Zacisze" i "Dąbrówka" przy al. Burschego). 
 Zamek Prezydenta na Zadnim Groniu wybudowany w 1930 r. według projektu architekta 

prof. Adolfa Szyszko-Bohusza. 

W Wiśle przy ul. 1 maja znajduje się muzeum poświęcone Adamowi Małyszowi. Znajdują się  
w nim jego liczne trofea, m.in. cztery Kryształowe Kule, oraz narty na których skakał. 

 

Pałacyk Myśliwski Habsburgów                  Skocznia narciarska 

 

              Muzeum Beskidzkie                                   Zamek Prezydenta 
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                      Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  
 

 

 

 

  Turystyka biograficzna jest jedną z form turystyki kulturowej. Jest konsekwencją odwiecznych zainteresowań 
życiem i dokonaniami wybitnych jednostek. Jej znaczenie edukacyjne w społeczeństwie jest nieocenione.  
W dużych centrach turystycznych (Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin) widoczny jest wzrost 
liczby ofert związanych z tą formą turystyki. Na podstawie dostępnych źródeł: ofert turystycznych, programów, 
publikacji, wywiadów i obserwacji własnych, a także danych dotyczących frekwencji w muzeach można 

stwierdzić, że biografie zwłaszcza twórców literatury, muzea biograficzne (zwłaszcza literackie), a także szlaki 
biograficzne cieszą się stałym zainteresowaniem szczególnie wśród młodzieży szkolnej i studenckiej. Włącza się 
ona coraz aktywniej w tworzenie turystyki biograficznej (wytyczanie tras, gromadzenie materiałów  

 o wybitnych jednostkach swych regionów itd.). Wiedza zdobywana na szlakach biograficznych jest 
atrakcyjnym sposobem autopsyjnego poznania miejsc związanych ze słynnymi postaciami i stanowi  
uzupełnienie szkolnych oraz uczelnianych programów nauczania z zakresu historii kultury czy literatury. 
Turystyka biograficzna ma szanse dalszego rozwoju pod warunkiem ciągłego poszerzania i uatrakcyjniania 
oferty, przystosowania jej do potrzeb współczesnego turysty, stworzenia szerokiej reklamy i promocji szlaków 
biograficznych. Organizatorzy  
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tej formy aktywności turystycznej winni położyć nacisk na aspekt edukacyjno-wychowawczy, aby bohaterowie 

szlaków mogli stać się wzorcami osobowymi dla młodego pokolenia i by uprawianie turystyki biograficznej 

mogło przyczyniać się do wzrostu poziomu czytelnictwa w Polsce oraz wiedzy na temat wybitnych twórców 
naszego dziedzictwa kulturowego

 

 Pieszy szlak turystyczny, biegnący głównie przez 
miejsca związane z pobytem i pracą Mikołaja 
Kopernika. . Rozpoczyna się przy Wysokiej 
Bramie w Olsztynie skąd biegnie przez 

tereny województwa warmińsko-mazurskiego 

pomorskiego  oraz kujawsko-

pomorskiego ku Toruniowi. Długość odcinka 
położonego na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego wynosi 237 km. Kolor oznakowania to 

czerwony. Trasa pieszego szlaku Kopernikowskiego 

przebiega przede wszystkim przez miejsca gdzie żył 
i pracował Mikołaj Kopernik. Rozpoczyna się w 
Olsztynie gdzie astronom w latach 1516-1521 był 
administratorem dóbr Kapituły Warmińskiej. 
Następnie wiedzie przez Dobre Miasto (gdzie 

znajduje się m.in. kolegiacki Kościół Najświętszego 
Zbawiciela i Wszystkich Świętych– druga co do 

wielkości świątynia na Warmii)  ku Lidzbarkowi 

Warmińskiemu, gdzie znajduje się Zamek Biskupów 
Warmińskich. Następnie szlak biegnie w kierunku 

Pieniężna, w którym mieszczą się XIV-wieczny 

kościół św. Piotra i Pawła oraz Zamek Kapituły 
Warmińskiej z tego samego stulecia. Dalej szlak 

wędruje do Braniewa 

pierwszej 

siedziby biskupów 
warmińskich i kapituły 
warmińskiej. Z 

Braniewa trasa szlaku 

wiedzie ku 

Fromborkowi miejscu 

wieloletniego pobytu, 

śmierci i pochówku 
Kopernika. W tym 

mieście znajdują się 
m.in.Bazylika Archikatedralna Wniebowzięcia NMP 
i świętego Andrzeja oraz Muzeum Mikołaja 
Kopernika. Następnie szlak biegnie do Elbląga, 

najstarszego 

miasta woj. 

Warmińsko-

mazurskiego, 

skąd kieruje się 
ku Kępkom, 

miejscu gdzie 

rozpoczyna się 
pomorski 

odcinek szlaku 

o długości 118 
km. Na terenie 

woj. pomorskiego przebiega on m.in. 

przez Malbork, gdzie znajduje się zamek krzyżacki – 

jeden z największych zachowanych zespołów 
gotyckiej architektury na świecie. Koniec odcinka 
pomorskiego umiejscowiony jest w Gardei. Stamtąd 
szlak wchodzi na teren woj. Kujawsko-

pomorskiego, gdzie jego trasa kończy się 
w Toruniu, miejscu urodzin astronoma. 
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Ogólna nazwa szlaków turystycznych biegnących 
ścieżkami, które przed laty przemierzał Karol 

Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Przypomina 
o miejscach, przez które Karol Wojtyła wędrował – 

najpierw jako ksiądz, potem biskup i kardynał oraz 
które odwiedzał jako papież. Szlaki papieskie nie są 
osobno wytyczonymi trasami, prowadzone są np. 

po istniejących szlakach górskich PTTK. W 
niektórych miejscach stanęły na nich specjalne 
tablice informacyjne oraz drogowskazy. 

Pomysłodawcą utworzenia Szlaków Papieskich jest 
Urszula Własiuk, prezes Fundacji Szlaki Papieskie.  

 

Szlaki Papieskie w Polsce 

 Małopolski Szlak Papieski 
 Gorczański Szlak Papieski 
 Podhalański Szlak Papieski 
 Szlak Papieski w Beskidzie Wyspowym  

 Szlak Papieski w Beskidzie Sądeckim  
 Szlak Papieski w Beskidzie Żywieckim  
 Szlak Papieski w Tatrach, w Dolinie Jarząbczej  
 szlak "Ścieżkami Jana Pawła II" w Krakowie  

 Kamienny Szlak Papieski na Kanale Augustynowskim  

 Szlak kajakowy im. kard. Karola Wojtyły rzeką Regą przez Łobez  
 Szlak Papieski Harmęże – Kozy – Straconka 

 Dolnośląskie Szlaki Papieskie 

 Kolejowy Szlak Jana Pawła II 

 

 

 

Oznaczenie Szlaku Papieskiego na trasie Igliczna-Międzygórze  
( okolice Śnieżnika ) 
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Szałas na polanie Papieżówka, w którym Karol Wojtyła 
mieszkał przez 2 tygodnie. 

 

 

 

 

 

Pamiątkowa tablica na Szlaku Papieskim w Tatrach 

 

 

 

 

Tablica upamiętniająca pobyt Karola Wojtyły na Ziemi 
Kłodzkiej, na ścianie kościoła w Gniewoszowie 

 

 

   

Kajakowy „ Szlak Papieski „ w Łobzie – 

pamiątkowa tablica 
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ANIMATOR CZASU WOLNEGO 

 

Animator czasu wolnego to nazwa 

stanowiska pracy w hotelarstwie, która 
określa pracownika, zajmującego się 
organizacją czasu wolnego ludzi, 
przebywających w ośrodkach wczasowych 

 i turystycznych. 

Podstawowa funkcja animacji czasu wolnego 

to zapewnienie turystom rozrywek podczas 

ich pobytu w danym miejscu. Najczęściej 
przybiera to postać zorganizowanego 

programu animacyjnego, w którym znaleźć 
można zajęcia sportowe, plastyczne, 
teatralne, muzyczne i specjalne animacje dla 

dzieci. 

Najczęściej spotykane formy pracy 
Animatora czasu wolnego: 

 Kids Entertainer - animator zajmujący 

się grami i zabawami dla dzieci i 

młodzieży (najczęściej od 3 do 16 lat) 

 Sport Entertainer - animator 

organizujący, sędziujący i koordynujący 

rozrywki sportowe turystów 
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 Show Entertainer - animator 

zajmujący się wieczornymi 

występami (np. karaoke, skecze, 

 wybory miss hotelu ) 

 All-Round Entertainer - animator 

pełniący wszystkie powyższe role 

jednocześnie – wszechstronny 

 

 

 

PRACA ANIMATORA 

 

Animator musi najpierw przejść odpowiednie szkolenie. Może pracować na stałe w hotelu 

 i mieć zagwarantowane miejsce pracy. Jest tez możliwość pracy na zlecenie. Animator jest 

wtedy wynajmowany na imprezy, kid’s party, wesela itp.  
 

 

Narty we Włoszech 

  

Włochy to mekka dla fanów szusowania na nartach. Jest tam mnóstwo świetnie 
zorganizowanych miejsc, w których można pojeździć na nartach. Jednym z nich jest region 
Val di Fiemme zwany przedsionkiem Dolomitów. 
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Val di Fiemme rozciąga się przestrzeni 35 kilometrów między masywem Lagorai a Latemar, 
wzdłuż rzeki Aviso. W dolinie Fiemme powyżej 1000 m n.p.m. znajdują się takie miejscowości 
jak Cavalese czy Predazzo. Na narciarzy czeka 28 400 miejsc noclegowych, czyli półtora razy 
więcej niż wynosi liczba mieszkańców. Cudowne widoki roztaczają się na masyw Latemar, po 
lewej stronie doliny i na pasmo Lagorai po prawej.W głębi doliny podziwiać można szczyty Pale 
di San Martino. Val di Fiemme usytuowana jest w północno-wschodniej części regionu 
Trentino, na wschód od linii łączącej Trydent i Bolzano. Są tam też maleńkie i urokliwe 
miasteczka jak: Capriana, Molina, Castello, Carano, Tesero, Ziano oferujące wypoczynek w 
swych zacisznych hotelach i apartamentach.  

 

                

 

 

                   

 

 

 

 

Hotel Olimpionico w Val di Fiemme 

Tereny narciarskie w Val di Fiemme 
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Następnym doskonałym miejscem na narty 
we Włoszech jest Folgarida . 

Folgarida leży w obrębie słynnej Doliny 
Słońca czyli Val di Sole, będącej 
największym regionem narciarskim w 
zachodniej części Trentino. Bardzo duża 
ilość słonecznych dni w roku, a przy tym 
jedne z najobfitszych w całych Alpach 
opadów śniegu – wszystko to czyni z Val 

di Sole, przepięknie położonej u podnóża 
trzytysięczników Gruppo di Brenta i 
masywu Adamello, miejsce dla zimowej 

turystyki wręcz wymarzone .  

Stacja narciarska Forgarida leży na 
wysokości 1300 m.n.p.m., wśród lasów 
doliny Val Meledrio, na trasie łączącej 
Val di Sole z Madonna di Campiglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereny narciarskie w Folgarida 
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Kolejnym miejscem dla miłośników sportów zimowych jest Livigno . Livigno jest  ważnym 
ośrodkiem narciarskim – posiada 35 wyciągów narciarskich i zróżnicowane trasy o łącznej 
długości 115 km. Ze względu na mikroklimat, śnieg utrzymuje się tu długo – nawet do połowy 
kwietnia. 

 

 

                         

Alta Badia to ośrodek narciarski w prowincji Bolzano w północnych Włoszech. Należy do gmin 
Corvara, Badia i La Valle. Często odbywa się tu Puchar Świata w narciarstwie alpejskim. Kurort 

posiada 51 wyciągów narciarskich z łączną długością tras narciarskich wynoszącą 130 km. Jest 
dobry dla początkujących jak i zaawansowanych miłośników sportów zimowych. 

 Tereny narciarskie Hotel Marzia w Livigno 
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Jak widzicie Włochy to świetne miejsce aby wybrać się na urlop i spędzić aktywnie czas 
korzystając z pięknych stoków i uroków zimowych krajobrazów. 

 

 

 

 

 

 

Tereny narciarskie w Alta Badia 

Residence Ada w Alta 
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Narciarstwo– jedna z dyscyplinsportowych 

 polegająca na przemieszczaniu się lub 
wykonywaniu ewolucji za pomocą sprzętu 
narciarskiego – nart, a także  kijków. Narty mocowane są do butów narciarza za pomocą 
specjalnych wiązań.Ta dyscyplina posiada kilka odmian m.in.:  narciarstwo biegowe, 

narciarstwo alpejskie, 

pozatrasowe, wysokogórskie czy 
niskogórskie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereny narciarskie - Francja 

 

Francuskie tereny narciarskie zaliczają się do 
największych i najwyższych na świecie.  

Na pierwszym miejscu należy wymienić teren 
narciarski  Les Trois Vallées   (3 Doliny): teren 

dysponuje 200 wyciągami i może poszczycić 
się 600-kilometrowymi nartostradami. Tutaj 

znajduje się karuzela narciarska łącząca ze 
sobą trzy doliny Courchevel, Méribel i Val 
Thorens/Les Menuires. Val Thorens leżące na 
wysokości 2.300 m jest najwyżej położoną 
stacją narciarską na świecie.  

 

Hotel Les Arrolles w Les Trois  Vallées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kijki_narciarskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biegi_narciarskie
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Tereny narciarskie w  Les Trois Vallées  

 

 

 

 

 

Teren narciarski Les Portes du Soleil można z pewnością zaliczyć do tych najlepszych. Posiada 
650 km tras narciarskich ciągnących się między 12 miejscowościami, znajdującymi się 
częściowo w Szwajcarii. W zależności od tego, jaki kierunek obierze się rano, można ujrzeć 
Jezioro Genewskie lub Mont Blanc, a następnie wypróbować swoich sił w głębokim śniegu lub 
w jednym z 9 snowparków.  

             

 Hotel Résidence w Les Portes du Soleil 

 

 

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereny narciarskie w   Les Portes du Soleil 
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Kolejne gigantyczne karuzele narciarskie tworzą tereny narciarskie La Plagne i Les Arcs (420 

km nartostrad, 169 wyciągów). Tignes i Val d'Isere (350 km nartostrad, 97 wyciągów). 

Największe i najwyższe tereny narciarskie na lodowcu znajdują się w Tignes (2.100-3.350 m) i 

Les 2 Alpes (1.300-3.560 m).   

 

             La Plagne hotels w  La Plangne                           Tereny narciarskie w La Plagne  

 

                Tereny narciarskie w Les Arcs                             Les Arcs Hotels w Les Arcs                                       

Następnymi pięknymi terenami narciarskimi we Francji są Tignes i Val d'Isere 

(350 km nartostrad, 97 wyciągów). Największe i najwyższe tereny narciarskie na lodowcu 

znajdują się w Tignes (2.100-3.350 m) i Les 2 Alpes (1.300-3.560 m).  
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        Tereny  narciarskie w Val d'Isere                                   Tereny narciarskie w Tignes       

                                                            

        Killy Ski Resort Hotels  w Tignes                                Résidence Alpina Lodge Hotel                                          


