
 

 
 

Sierra Nevada 

Síelés Dél-Spanyolországban 

 

Sierra Nevada Európa legdélnyugatibb síparadicsoma, itt rendezték 1996 márciusában 

az Alpesi Sí Világkupát. Granadától 32 km-re, míg Madridtól 435 km-re található. A 

sípályák 2100 és 3300 m között fekszenek. A felvonók jó része üléses, pályái minden 

nehézségi fokozatban találhatók, számtalan mélyhó pálya. Sierra lejtői kiválóan 

kezeltek és szép szélesek, nagy részük fahatár felett helyezkedik el.  

A völgyben (2100 m) számtalan hotel és szórakozási lehetőség kínálkozik. Érdemes 

kipróbálni az uszodát is, ahol egyebek közt szauna, török fürdő stb. is van. Mivel 

rendkívül felkapott helynek számít (spanyolokon kívül sok portugál, dél-amerikai, angol 

és német tölti itt téli szabadságát), ezért az árak viszonylag magasak. Szép időben 

egészen a Costa de Solig, azaz a tengerpartig is el lehet látni, sőt igazán tiszta időben a 

marokkói Atlasz hegység ormait is megpillanthatjuk. 

Tovabbi információ a sítereprol: 

https://sielok.hu/siterep/sierranevada/ 

Szállás: 

A pályák lábánál helyezkedo falú, Pradollano, tele van hotelekkel és apartmanokkal.  

Mivel Sierra Nevada az egyetlen síterep Dél Spanyolországban, így mindig nagyon 

zsúfoltak a szállások és az áruk is elég borsos. A kényelemrol nem szerettem volna 

lemondani, így a sípályáktól 20km-re találtunk egy nagyszeru négy csillagos hotelt, ahol 

meg szoktunk szállni. A sípályák alatt található egy hatalmas mélygarázs, így 

konnyedén tudunk ott mindig parkolni.  

A hotel neve: 

Granada Palace Hotel 

https://granadapalace.com/es/ 

A szobák árait naponta tobbszor változtatják, mindig érdemes oket felhívni 

személyesen és tobb napon keresztul árajánlatot kérni, majd a legjobbat elfogadni. Mi 

egy szobára, hármunknak fizettunk 320 eurot reggelivel egyutt. Azonban már 

hallottam ennél jobb árat is. Lehet reggelit elofizetni, vagy félpanziót is.  

A szállodában három étterem található és egy bar: 

 Hagyományos, elegáns spanyol  

https://sielok.hu/siterep/sierranevada/
https://granadapalace.com/es/


 

 
 

 Snack bar: ezt annyira nem ajánlom. Mirelitt margarita pizzát szolgáltak fel 9 

euroért, 

 Oitalo olasz etterem: nagyon finomat ettunk itt. 

 Tapas bar 

Spa és edzoterem és hatalmas kultéri medence (csak nyári idoszakban).  

Mélygarázs plusz fizetés ellenében. 

 

Síbérletek: 

https://sierranevada.es/es/invierno/forfait/tarifas/ 

A pályák lábánál lehet megvásárolni. 

 

Óvoda kicsiknek: 

El cole de la Nieve 

4 hónapos -4 éves kor 

Rogton a nagy felvonó lábánál helyezkedik el, a fotéren.  

 

Síóvoda a nagyobbaknak: 

Dream Land 

3-7 éves kor 

https://www.sierranevadaescuela.com/dreamland 

Ebben az esetben fel kell menni a nagy buborékos felvonóval és ott található ez az 

iskola. Kulon kell venni a gyerekeknek síbérletet és egyben már be is fizethetjuk ott az 

iskolát, ha szeretnénk.  

Nyitvatartás: 10:00-16:00 óra 

Lehet egésznapra vagy csak fél napra is. 10:00-13:00 vagy 13:00-16:00 

A gyerekeket megetetik az óvodában, az ételt viszont nekunk kell leadni a gyerekekkel 

egyutt.  

Játszanak veluk bent, illetve kiviszik oket síelni 1-1,5 órára.  

https://sierranevada.es/es/invierno/forfait/tarifas/
https://www.sierranevadaescuela.com/dreamland


 

 
 

Sífelszerelésbérlés vagy síoktató: 

Surfin  

http://www.surfin.es/ 

A fotéren található az irodájuk, ott lehet felszerelést vagy oktatót bérelni.  

Mi két órára béreltunk egy nagyon kedves oktatót a gyerekeknek 60 eurot fizettunk a 

teljes felszerléssel egyutt. Amit egyébként egész nap lehet használni. (Bakancs, léc, 

bukosisak) 

Csuszda és bob park: 

Mirlo Blanco 

https://sierranevada.es/es/invierno/actividades/en-nieve/mirlo-blanco/ 

Csuszdapark: 10euro/30 perc/ fo. 

A 30 percet nem veszik szigorúan, lehet tovább is maradni.  

Bob: 5 euro/fo/csuszás. 

Jobb hétfo-csutortok kozott menni. Hétvégén és pénteken tobben vannak.  

 

 

 

http://www.surfin.es/
https://sierranevada.es/es/invierno/actividades/en-nieve/mirlo-blanco/

