10 MOTIVOS
PA R A CONHECER
LES ARCS
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425 KM
DE PISTAS

PARADISKI : DOS ARCS /PEISEY
VALLANDRY ATÉ LA PLAGNE

Cercadas pelos glaciares da Aiguille
Rouge e de Bellecôte a 3000 metros de
altitude.

TODOS
OS NÍVEIS
Uma grande variedade de pistas para todos
os esquiadores, tanto para iniciantes
quanto para os mais experientes.

LÚDICO E
CONTEMPLATIVO
Para viver novas aventuras a cada dia.
Aproveite ao máximo todas as emoções
graças à experiências insólitas!

OS SERVIÇOS PARA O
CONFORTO DE NOSSOS
CLIENTES
ESPAÇO DE RELAXAMENTO
«AS MARMOTAS»
Para passar um momento em um
ambiente aquecido, fazer um piquenique
e aproveitar a vista panorâmica do vale

5 PONTOS DES
INFORMAÇÕES NAS PISTAS

O MIRANTE DE
COMBORCIÈRE
Equipado com um binóculo e uma mesa
para piquenique

O APLICATIVO MÓVEL
PARADISKI YUGE
O conjunto de informações
indispensáveis em tempo real.
Aproveite o domínio esquiável
ao máximo e de outra maneira

TELEFÉRICOS
MODERNOS
Cadeiras térmicas no teleférico de Pré
Saint Esprit
Cobertura de proteção no teleférico de
Arcabulle

60 PONTOS DE WIFI
BANHEIROS ACESSÍVEIS
EM TODO O DOMÍNIO
ESQUIÁVEL

GARANTIA
DE EXCELENTES
CONDIÇÕES DE NEVE
70% DO DOMÍNIO ESQUIÁVEL
ACIMA DE 2000 METROS DE
A L T I T U D E : Uma garantia de
condições de neve excepcionais.

PRODUÇÃO DE NEVE ARTIFICIAL
E X T E N S A E E F I C A Z que garante o

retorno a todos os setores (Arc 1600,
1800, 1950 e 2000).
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SEJA O PRIMEIRO A DESCER
AS PISTAS. NÃO É UMA
TENTAÇÃO?
Compartilhe o café da manhã e seja o primeiro
a desfrutar das pistas perfeitamente tratadas
companhado por profissionais do domínio
esquiável.

NOVIDADES 2019-2020

NOVO FUNICULAR

NOVAS ESTAÇÕES DA AIGUILLE ROUGE

RENOVAÇÃO DOS TRILHOS DO FUNICULAR
E DA ESTAÇÃO DE PARTIDA DE BOURG SAINT MAURICE

Uma conexão vanguarda entre o vale
de Bourg Saint Maurice e o domínio
esquiável de Paradiski.
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MINUTOS

BOURG SAINT MAURICE
> LES ARCS

Equipado com largas janelas de vidro,
o viajante poderá contemplar uma
paisagem extraordinária que será
revelada aos poucos na medida em
que ele vai se afastando do vale de La
Tarentaise com o Mont-Blanc ao fundo.
A substituição dos trilhos do funicular
foi efetuada para se adaptar à evolução
do percurso do cliente em direção à
estação conservando as estruturas já
existentes.

CONFORTÁVEL E INOVADOR ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL, 100 % ELÉTRICO INTEIRAMENTE PRODUZIDO NA FRANÇA EM SAVOIE
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A AIGUILLE ROUGE
CONTEMPLE UM ESPAÇO
NATURALMENTE EXTRAORDINÁRIO

A LT. 3 2 2 6 M
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+ FÁCIL ACESSO

+ CONFORTO

+ PAISAGENS

UM PROJETO QUE
RESPEITA O MEIO
AMBIENTE
O projeto de renovação deste inverno irá
igualmente promover o desenvolvimento da
rede de energia renovável graças à instalação
de painéis solares nas estações de Aiguille
Rouge e de Varet. .

U M A A R Q U I T E T U R A Ú N I C A A Ú LT I M A FA S E D E
QUE PERMITE A ENTRADA RENOVAÇÃO DA AIGUILLE
ROUGE É PREVISTA PARA
DE LUZ
DEZEMBRO DE 2020:
A estação de partida da Aiguille Rouge, única
pela sua arquitetura exterior, é inteiramente
decorada com a cor negra que é sóbria e
elegante, assim como o ponto de partida e
chegada da gôndola de Varet. Largas janelas
de vidro foram instaladas para fazer penetrar a
luz no centro do espaço que permite o acesso
ao ponto culminate do domínio esquiável..

O ponto de chegada da gôndola de Varet
será modificada para oferecer um solário
panorâmico, um café e uma sensacional
tirolesa que sobrevoa a antiga pista do
Kilomètre Lancé. Uma oportunidade para
cada um reviver com toda a segurança,
sensações fortes de uma descida vertiginosa.
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02
ACESSO
FUNICULAR

ARC
2000

LE CABRIOLET

ARC
1950

27 KM

CHANTEL

25 KM

ARC
1800

DAHU

CHARMETTOGER

CHARVET

ARC
1800

ARC
1600

VILLARDS

18 KM

15 KM

LES GRANGES

ACCESSO À ARC 1600
7 minutos / NOVOS TRILHOS !
DE FUNICULAR A PARTIR DE BOURG SAINT MAURICE

MONTRIGON

BOURG SAINT MAURICE

ACCESSO À BOURG-ST-MAURICE

ÔNIBUS LA RONDE

ÔNIBUS GRATUITO A PARTIR DE BOURG SAINT MAURICE

DE TREM

ESTAÇÃO TERMINAL INTERNACIONAL
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UM ACESSO
INTERNACIONAL
1h30

AMSTERDAM
LONDRES

1h30

8h

11h

11h
BRUXELLES

1h50

6h30

9h30

3h30

MOSCOU
NEW-YORK

7h45

SYDNEY

GENÈVE
LYON
CHAMBÉRY

2h30

GRENOBLE

BOURG SAINT MAURICE

LES ARCS

GENÈVE / LYON
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BOURG SAINT MAURICE

LES ARCS

23h

04
UMA ESTAÇÃO
PARA PEDESTRES

O centro de cada setor é inteiramente dedicado aos pedestres para maior segurança e convivialidade.
Uma vasta gama de hospedagens é disponível e oferece acesso direto às pistas: apartamentos, hotéis,
complexos turísticos residenciais, resorts all-inclusive... de 2 a 5 estrelas.
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UMA ESTAÇÃO
COM VISTA PANORÂMICA

Aproveite a incrível paisagem do vale a partir de Arc 1600 e Arc 1800 e garanta a vista para o
Mont-Blanc não importa o lugar em que você estiver:
• Arquitetura que se dapta ao meio ambiente
• Vista espetacular e excelente exposição solar
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BOURG SAINT MAURICE

06
UM DESTINO
5 AMBIENTES

O campo base

Bourg Saint Maurice
é passagem obrigatória
para todos os apaixonados
pelo esqui e pela
montanha. Esta cidade
possui uma estação de trem internacional que
liga em algumas horas as capitais européias:
Paris, Londres, Amsterdam...

Hotel Base Camp Lodge : Sua casa, suas
regras
Descubra uma decoração atípica, com
elementos da natureza e com uma deliciosa
mistura de hotelaria clássica e quartos do
estilo hostels. Todos os quartos possuem
uma vista para a montanha ou a cidade para
que você possa aproveitar plenamente a sua
estadia

ARC 1600

O primeiro setor dos Arcs

Foi lá onde tudo começou em 1968. O conjunto de
arquitetos do qual fazia parte Charlotte Perriand
propõe um destino moderno e inovador. É ele
agora a porta de entrada dos Arcs graças a ligação
funicular e seu serviço de ônibus gratuito. Abertura do Ridge,
complexo hoteleiro excepcional, chique e convivial com acesso
direto às pistas.

A R C 1 8 0 0 Uma concentração de atividades
Arc 1800 é o maior setor dos Arcs e o que possui o maior
número de animações, comércios e possibilidades de
lazer para depois do esqui.
Renovação do Mercure Arc 1800
Neste inverno, o Mercure de Arc 1800 será renovado.
Novidades : Piscina interna, sauna seca e úmida , jacuzzi, sala
fitness, gruta para crianças e muro de escalada.

A R C 1 9 5 0 Village 5 estrelas – um lugar de

conto de fadas

O setor garante serviços de alto padrão e
disponibiliza estacionamento coberto que dá
acesso direto aos apartamentos.
Estação inteiramente dedicada aos pedestres
dando-lhes acesso direto às pistas. Deixe-se levar pela magia
deste lugar.

ARC 2000

Aos pés da Aiguille Rouge

La Folie Douce :
UMA GRANDE LOUCURA CHEGA aos Arc 1800!
Este restaurante único localizado na montanha que é acessível
através da gôngola, à pé ou em esqui, convida todas as gerações
a vivenciar momentos inesquecíveis. Uma decoração e um estilo
moderno, um conceito que se adapta e dá acesso a todos os tipos
de clientela, familias, jovens e menos jovens. Seu segredo? Ele
fica aberto até às 19h00 e até mais tarde todas as quintas feiras.

Arc 2000 é o setor mais alto dos Arcs e fica na
base da Aiguille Rouge, o ponto culminante do
domínio esquiavel. Arc 2000 e Arc 1950 são ligados
por uma gôndola gratuita (aberta até às 23h todos
os dias).
• 3 restaurantes que nunca saem de moda
• Capacidade total de 1100 pessoas sentadas.
• Programação musical com Dj e performers após o esqui.
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AS ATIVIDADES
ALÉM DO ESQUI
LUGE 1800

Mario Kart made in Les Arcs

LUGE 2000

E lá vamos nós! São 900m de descida
radical com curvas elevadas e passagem
entre a floresta.
O cenário luminoso e sonoro da pista e a
chegada no túnel com a projeção de um
vídeo aumentam ainda mais as sensações
desta experiência.

3km de pura sensação em um lugar encantado.
Pista com curvas elevadas , alternância de partes rápidas e
partes para deslizar, sensações fortes garantidas.
Esta atividade é aberta à todas as pessoas que possuem um
passe de esqui válido.

O VILLAGE IGLOO DE ARC 2000

A AIGUILLE ROUGE - 3226 metros

400M² de construções insólitas e fantásticas. Acessível à pé
ou em esqui durante o dia, os curiosos poderão visitar a gruta
de gelo, admirar as monumentais esculturas ou tomar uma
bebida no Igloo Bar.

a passarela no topo do teleférico da Aiguille
Rouge permite contemplar os mais belos
cumes alpinos. Acessível à pé a partir de Arc
2000, contemple o panorama de 360° a 3226m
dos Alpes Franceses, Suissos e Italianos.

O centro aquático possui 3800 m2 e
uma vista impressionante para o Mont
Blanc: piscina coberta, hidromassagem,
cascatas e espaço bem estar para
relaxar durante o dia ou após o esqui.

PARA MENORES DE 5 ANOS, o
acesso aos teleféricos e ao centro
aquático LA PISCINE é GRATUITO.
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EUROPEAN GAY SKI WEEK
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De 21 a 28 de março de 2020

DESTAQUES
DA TEMPORADA

O festival de esporte e música LGBT.O maior e
mais espetacular evento dos Alpes.
Mais de 49 países representados.

FEEL GOOD VILLAGE LES ARCS

LES FONDUS DU SKI LES ARCS

De 15 a 16 de abril de 2020

De 14 a 15 de dezembro de 2019
Uma abertura de temporada com festa,
descontos para curtas estadias e aquilo

OPERAÇÃO NATAL LES ARCS

que é indispensável na montanha, o fondue!

24 de dezembro de 2019

Animação garantida em todos os lugares da

Uma experiência única : a entrega dos seus

estação.

presentes no seu apartamento pelo nosso
papai noel na noite de natal!

Um village situado a mais de 2000m de altitude
para fazer você descobrir experiências
sustentáveis sobre diferentes temas: moda,
outdoor, alimentação, cosméticos… E cursos
de Yoga/Pilates/Barreshape/CrossFit acima de
3226m de altitude.

Inscrições no site lesarcs.com

LES ARCS FILM FESTIVAL
De 14 a 21 de dezembro de 2019
Tema sobre a Finlândia & os países bálticos

(200 primeiros inscritos)

ELECTRONIC PEAK FESTIVAL

na 11a edição do principal evento cultural dos

De 16 a 20 de março de 2020

Arcs. Exibições exclusivas com mais de 120

É o evento do inverno para a música eletrônica.

filmes europeus, pré-estreias, presença de

Aproveite os sets de Djs de qualidade à noite e

inúmeros cineastas e atores, festas e shows.

também durante o dia na estação.

10

O APLICATIVO MÓVEL

UMA ESTAÇÃO
CONECTADA
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Evolução nas 4 temporadas de :

600 000
USUÁRIOS

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

119,000

248,655

442,439

591,332

O aplicativo Paradiski YUGE melhora e
evolui constantemente para oferecer
mais funcionalidades e transformar
a experiência do esqui : medalhas
para recuperar, mapeamento do seu
percurso, previsão meteorológica,
pontos para fotos, informações
em tempo real da frequentação
dos teleféricos, mapa interativo do
serviço gratuito de ônibus, guia da
estação…
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UMA ESTAÇÃO
SUSTENTÁVEL

PRESERVAÇÃO DO MEIO
AMBIENTE
Nos Arcs, a preocupação com a preservação
do meio ambiente e com o turismo sustentável
está entre seus valores primordiais desde
a sua fundação. Os criadores da estação
desenvolveram um projeto profundamente
ecológico e humanista, em uma época, nos
anos 70, onde questões como essas não eram
ainda levadas em consideração.

Tudo é pensado para você poder
viver ao máximo a sua estadia na
montanha e aproveitar o que há
de melhor graças a este aplicativo
exclusivo.
Para relembrar a qualquer momento
a sua estadia, Paradiski oferece aos
Yugeurs uma ferramenta mágica para
criar um vídeo único e personalizado
das suas férias.
São necessários menos de 3 minutos
no aplicativo YUGE para criar seu
vídeo, baixar e compartilhar nas redes
sociais. Uma lembrança original para
compartilhar sem moderação !

CHARLOTTE PERRIAND,
GRANDE COORDENADORA DA
CONSTRUÇÃO DOS ARCS
Ela administrou a construção da estação
para preservar ao máximo o meio ambiente.
Visando isto, nasceu a vontade de concentrar
todos os imóveis no mesmo lugar para
não « poluir » a montanha com pequenas
construções individuais. O objetivo de ocupar
o mínimo de espaço, acima de tudo para
preservar o meio ambiente da montanha, é
o que faz toda a beleza deste lugar. É uma
estação que se adapta a natureza.

UMA FILOSOFIA CONFIRMADA
AO LONGO DOS ANOS
O engajamento é confirmado por escolhas
importantes como a instalação de um funicular
que liga o vale a estação permitindo um acesso
direto de trem a partir das principais capitais
européias.
70% das emissões totais de CO2 se deve ao
deslocamento dos turistas através de veículos
automotores.
Todos os anos em junho, a estação dos Arcs
organiza «A grande limpeza», um dia dedicado à
coleta de lixo que reúne todos os funcionários e
alunos da escola da estação.

VÍDEO GRATUITO NOS SNOWPARKS :

NOTAS IOS

4.4/5
(1.7K VOTOS)

1. SALTAR, 2. VISUALIZAR, 3. BAIXAR, 4. COMPARTILHAR!

CHRONOSPEED
TESTAR / DESCOBRIR A SUA VELOCIDADE COM TODA SEGURANÇA.

AS WEBCAMS

O DOMÍNIO ESQUIÍÁVEL EM TEMPO REAL !

NOTAS ANDROID

NOSSAS REDES SOCIAIS

4.1/5
(5.9K VOTOS)

WIFI GRATUITO DISPONÍVEL NA ESTAÇÃO

E NO DOMÍNIO ESQUIÍÁVEL !
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AS FERRAMENTAS E CONTATOS
INDISPENSÁVEIS

DEPARTAMENTO COMERCIAL
B2B

Nós colocamos à sua disposição todas as informações
necessárias relativas à estação em nosso site lesarcs.com :
Informações sobre o domínio esquiável e a estação, novidades,
infraestruturas, atividades, acesso à fototeca para baixar
conteúdos (foto, vídeo, logo…), possibilidade de baixar os
mapas da estação e das pistas...

SE CONECTE !
› https://www.lesarcs.com/espace-pro.html
Contato : marketing@lesarcs.com

EDUCTOUR :
Nós elaboramos junto com você um programa sob medida
em função das necessidades da sua clientela em termos de
hospedagem e atividades durante e após o esqui.

PUJADE Kévin
+33 (0)6 16 40 05 15 • k.pujade@lesarcs.com

IMPRENSA :

DEPARTAMENTO COMERCIAL ADS - CONTRATOS TELÉRICOS &
CONDIÇÕES PARA GRUPOS B2B*

Corinne Chevance : +33 (0)4 79 04 24 59
corinne.chevance@compagniedesalpes.fr
Maryse Jovet : +33 (0)4 79 04 24 83
maryse.jovet@compagniedesalpes.fr
DEPARTAMENTO COMERCIAL LES ARCS TOUR - VENDAS DE
PACOTES B2B*

Amandine Poulain : +33 (0)4 79 04 03 67
info@lesarcstour.com

Les Arcs Tour

Para todas as solicitações de viagem para a imprensa ou
informações para um jornalista.
Cécile Romualdo et Ludivine Martin
+33 (0)4 79 07 61 16 • presse@lesarcs.com

TELEFONE: +33 4 79 04 24 26

Agência de turismo dedicada aos profissionais da área para
reservações individuais ou para grupos e responsável pela
promoção e comercialização das estações dos Arcs e Peisey
Vallandry
os pacotes incluem : hospedagem+ passe de esqui). Outros
serviços podem ser adicionados se desejados.
Uma equipe sempre disponível para organizar a estadia «all
inclusive» de seus clientes.

*B2B = Profissionais do turismo

LESARCS.COM
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INFORMAÇÕES
DOS ARCS

