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185 km sjezdových tratí • www.vars.com

55 km sjezdových tratí • www.aussois.com
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TERMÍN
Apartmán 6 Apartmán 4 Studio 2

obs. 6 os. obs. 5 os. obs. 4 os. obs. 4 os. obs. 3 os. obs. 2 os. obs. 2 os.

17. 1. – 26. 1. 10 790 11 350 11 990 11 550 12 690 14 850 13 650

 
se řadí mezi alpská střediska, nejvíce navštěvovaná českými lyžaři. 
Snowboardisty potěší jeden z největších snowparků: Surfland s U-rampou 
a vlekem, běžkaři mohou využít 35 km značených běžeckých tratí. 
Lyžařské podmínky po celou sezónu zaručuje, spolu s převážně severně 
orientovanými svahy, systém umělého zasněžování.

CENA ZAHRNUJE:
• ubytování na 7 nocí
• skipas na 6 dní na celou oblast „Forêt Blanche“
• dopravu luxusním autobusem
• pobytovou taxu
• povlečení
• delegáta 
• pojištění cestovní kanceláře proti úpadku
CENA NEZAHRNUJE:
• kauci 300 € za studio/apartmán
PŘÍPLATKY:
• celkové komplexní pojištění 380,– Kč/pobyt
• celkové komplexní pojištění dítě do 10 let 280,– Kč/pobyt
• celkové komplexní pojištění vč. přerušení cesty 420,– Kč/pobyt
• celkové komplexní poj. dítě do 10 let vč. přer. cesty 320,– Kč/pobyt
SLEVY:
• děti do 5 let, senioři nad 75 let  17. 1. 2020 – 3 600,– Kč
• vlastní doprava – 1 700,– Kč/os.

UBYTOVÁNÍ:
Ubytování je v residenci Pra St. Marie. Tato se nachází naproti lanovky 
a olympijské sjezdovky. V rezidenci je vyhřívaný bazén, fitcentrum… TV 
za příplatek.
Studio 2 – 23 m2, rozkládací pohovka pro 2, kompletně vybavený 
kuchyňský kout, myčka, lednička, sporák … koupelna, WC, ev. balkon. 
Apartmán 4 os. – 32 m2, ložnice – manželská postel, v obývacím pokoji 
rozkládací pohovka pro 2 osoby, kompletně vybavený kuchyňský kout, 
myčka, lednička, sporák … koupelna, WC, balkon. 
Apartmán 6 os. – 38–41 m2, dvě ložnice, poř. ložnice a kabina na spaní 
/manželská postel, palanda / v obývacím pokoji rozkládací pohovka 
pro 2, kompletně vybavený kuchyňský kout, myčka, lednička, sporák … 
koupelna, WC, balkon.

Lyžařská oblast pod názvem Bílý les (La Forêt Blanche) leží v srdci 
Vysokých Alp (Les Hautes Alpes), asi 40 km jižně od Brianconu. Vznikla 

spojením středisek Vars (1 650 m n. m.) a Risoul (1 850 m n. m.). 
Oblast o rozloze 600 ha nabízí asi 185 km sjezdovek a platí zde společný 
skipas. Lyžaři tu najdou krásné a dokonale upravené terény, vyhovující 
jak začátečníkům, tak i zkušeným (sjezdovka La Coni se sklonem 43°). 
Nejoblíbenější zůstává červená sjezdovka Olympique. Rozsáhlé jsou 
i možnosti lyžování ve volném terénu. Díky nadmořské výšce, třem 
stovkám slunečných dnů v roce, severním svahům a výjimečným cenám 
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500 Kč/os.

SLEVA
Platba do
30. 9. 2019
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Již řadu let oblíbené středisko hlavně díky své příjemné rodinné atmosfé-
ře. Leží při vstupu do francouzského národního parku Vanoise, jen pár 

kilometrů od italských hranic. V okolí jsou vrcholy vysoké přes 3 000 m. 
Bezprostředně nad Aussois se tyčí vrchol La Dent Parachée vysoký 3 684 m. 
Přestože se jedná o malé středisko, má i to, co jiná centra nemají – nabízí 
osobitou, pohodovou a klidnou atmosféru. Celá lyžařská oblast se rozpro-
stírá na jižních svazích. V horní část sjezdovek je na otevřených svazích, 

ve spodní části jsou sjezdovky mezi lesním porostem. Aussois je typickou sa-
vojskou vesnicí a určitě si získá i Vás jsou malebností, pohodou a vstřícností.
Během pobytu se můžete zúčastnit fakultativního výletu do nedalekého 
střediska Val Thorens. Val Thorens je součástí největší lyžařské oblasti 
na světě, která čítá 600 km sjezdovek. Val Thorens si drží i primát nejvýše 
položeného lyžařského střediska v Evropě. Leží ve výšce 2 300 m n. m. 
a lyžovat můžete do výšky 3 230 m n. m. na 150 km sjezdovek. 

CENA ZAHRNUJE:
• ubytování na 7 nocí 
• skipas na 6 dní 
• dopravu luxusním autobusem 
• pobytovou taxu 
• delegáta 
• pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
• kauci 230 € za studio/apartmán
• povlečení
• vstup do bazénu

PŘÍPLATKY:
• celkové komplexní pojištění Pojišťovna Generali (str. 12) 380,– Kč/pobyt
• celkové komplexní pojištění dítě do 10 let 280,– Kč/pobyt
• celkové komplexní pojištění vč. přerušení cesty 420,– Kč/pobyt
• celkové komplexní poj. dítě do 10 let vč. přer. cesty 320,– Kč/pobyt
• indivudiálně možnost připlatit na místě povlečení  8 €

SLEVY:

• vlastní doprava  – 1 700,– K/os.

UBYTOVÁNÍ:
Ubytování je zajištěno v rezidencích FLE a STS poblíž vleku v účelně 
vybavených studiích, apartmánech (příslušenství, kompletně vybavený 
kuchyňský kout – nádobí, příbory, lednice, trouba, sporák, event. balkon).
Studio 2lůž. (1 místnost) – v obývací části se společným kuchyňským 
koutem rozkládací gauč pro 2 osoby, koupelna s WC, event.balkon.
Studio 3lůž. (1 místnost) – v obývací části se společným kuchyňským 
koutem palanda a gauč pro 1 osobu, koupelna s WC, bez balkonu
Apartmán 4lůž. (1 místnosti) – v předsíni palanda, v obývací části se 
společným kuchyňským koutem rozkládací gauč pro 2 osoby, koupelna, 
WC, balkon.
Apartmán 5lůž. (2 místnosti) – v předsíni palanda, v obývací části se 
společným kuchyňským koutem rozkládací gauč pro 1 osoby, v oddělené 
ložnici 2 lůžka (event. palanda), WC, koupelna, balkon.
Apartmán 6lůž. (2 místnosti) – v předsíni palanda, v obývací části se 
společným kuchyňským koutem rozkládací gauč pro 2 osoby, v oddělené 
ložnici 2 lůžka (event. v otevřeném patře), WC, koupelna, balkon.

TERMÍN
Apartmán 6 Apartmán 5 Apartmán 4 Studio 3 Studio 2

obs. 6 os. obs. 5 os. obs. 4 os. obs. 5 os. obs. 4 os. obs. 3 os. obs. 4 os. obs. 3 os. obs. 2 os. obs. 3 os. obs. 2 os. obs. 2 os.

24. 1. – 2. 2. 9 550 9 790 10 250 9 690 10 090 10 750 10 050 10 350 11 590 9 990 10 990 10 750

6 28 45 6 NOVÁ ŠESTIMÍSTNÁ SEDAČKA  
GRAND JEU

SLEVY
děti do 5 let

senioři nad 75 let
děti nar. 

2008–2014
senioři nar. 
1945–1955

– 3 350,– – 550,– – 150,– 
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TERMÍN
Apartmán 8 Apartmán 6/3 P Apartmán 6 Apartman 6/3 P renovovaný

obs. 8 os. obs. 7 os. obs. 6 os. obs. 6 os. obs. 5 os. obs. 4 os. obs. 6 os. obs. 5 os. obs. 4 os. obs. 6 os. obs. 5 os. obs. 4 os.

17. 1. – 26. 1. 9 650 9 890 10 190 9 850 10 190 10 790 9 790 10 090 10 590 10 250 10 650 11 350
24. 1. – 2. 2. 9 750 9 990 10 290 9 950 10 290 10 890 9 890 10 190 10 690 10 350 10 750 11 450
6. 3. – 15. 3. 10 550 10 990 11 490 11 090 11 650 12 450 10 750 11 290 12 150 11 550 12 190 13 350

TERMÍN
Studio 4 Studio 3 Studio 2

obs. 4 os. obs. 3 os. obs. 2 os. obs. 3 os. obs. 2 os. obs. 2 os.

17. 1. – 26. 1. 9 890 10 490 11 590 9 790 10 550 10 290
24. 1. – 2. 2. 9 990 10 590 11 690 9 890 10 650 10 390
6. 3. – 15. 3. 10 750 11 750 13 650 10 950 12 390 11 490

250 km sjezdových tratí • www.serre-chevalier.com

Kvalitní a rozsáhlá oblast, která se vyrovná největším savojským mega 
střediskům – dobře upravované sjezdovky mají výhodnou severovýchod-

ní orientaci, dostatek dlouhých červených a černých sjezdovek.
Lyžařská oblast se rozprostírá podél údolí Vallée de la Guisane, je 
obklopena dvěma přírodními parky „Les Ecrines“ a „Queyras“ a tvořena 
4 středisky – Briançon Serre Chevalier 1200, Chantemerle  Serre Chevalier 
1350, Villeneuve Serre Chevalier 1400 a Monetier Serre Chevalier 1500. 
Ubytování je zajištěno ve Villeneuve – Pré Long , Serre Chevalier – klidné 
pohorská vesnice s vynikající polohou v centru lyžařské oblasti. 
Sjezdovky se proplétají členitým terénem a míří do údolí z hřebene 
táhnoucího se mezi horami Prorel (2566 m n. m.) a Pic de l‘Yret 
(2830 m n. m.). Do jednotlivých středisek vedou dlouhé a poměrně strmé 
sjezdovky. Nároční lyžaři mají v oblibě černé sjezdovky Casse du Boeuf 
a Luc Alphand, dlouhé a vždy perfektně upravené. Oblast Monetier 
nabízí krásné dlouhé červené sjezdovky, bývá zde také nejméně lyžařů 
a kvalitní sníh i na konci sezóny. Ve středisku jsou k dispozici krytý 25 m 
bazén, kluziště……V Monêtier-les-Bains můžete navštívit termální lázně 
s venkovním a vnitřním bazénem či v Briançonu aquapark. Mezi všemi 
středisky jezdí během dne skibusy.

CENA ZAHRNUJE:
• ubytování na 7 nocí • skipas na 6 dní • dopravu luxusním autobusem 
• pobytovou taxu • delegáta • pojištění cestovní kanceláře proti úpadku
CENA NEZAHRNUJE:
• kauci 300 € za studio/apartmán • povlečení
PŘÍPLATKY:
• celkové komplexní pojištění 380,– Kč/pobyt
• celkové komplexní pojištění dítě do 10 let 280,– Kč/pobyt
• celkové komplexní pojištění vč. přerušení cesty 420,– Kč/pobyt
• celkové komplexní poj. dítě do 10 let vč. přer. cesty 320,– Kč/pobyt

SLEVY:
• dítě do 5 let, senior nad 75 let 3 550,– Kč/pobyt

UBYTOVÁNÍ:
Ubytování je situováno ve středisku Villeneuve Serre Chevalier 1400 
v několika rezidencích (které jsou nedaleko sedačkové nebo kabinové 
lanovky) v účelně vybavených studiích, apartmánech (příslušenství, 
kompletně vybavený kuchyňský kout – nádobí, příbory, lednice, trouba, 
sporák, event. balkon).
Studio 2lůž. (1 místnost) – v obývací části se společným kuchyňským 
koutem palanda, koupelna, WC, bez balkonu.
Studio 3lůž. (1 místnost) – v obývací části se společným kuchyňským 
koutem palanda a gauč pro 1 osobu, koupelna s WC, bez balkonu.
Studio 4lůž. (1 místnost) – v předsíni palanda, v obývací části se 
společným kuchyňským koutem rozkládací gauč pro 2 osoby, koupelna, 
WC, event. balkon.
Apartmán 6lůž. (2 místnosti) – v obývací části se společným kuchyňským 
koutem rozkládací gauč pro 2 osoby, v odděleném pokoji 2 palandy, 
koupelna, WC, event. balkon.
Apartmán 6/3lůž. (3 místnosti) – v obývací části se společným kuchyň-
ským koutem rozkládací gauč pro 2 osoby, v oddělené ložnici 2 palandy 
nebo palanda a dvoulůžko, koupelna, WC, event. balkon.
Apartmán 8lůž. (3 místnosti) – v předsíni palanda, v obývací části se 
společným kuchyňským koutem rozkládací gauč pro 2 osoby, v oddělené 
ložnici 2 palandy nebo 2 dvoulůžka, koupelna, WC, event. balkon.

500 Kč/os.

SLEVA
Platba do
30. 9. 2019
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NEW

NEW

www.2alpes.com

SERVICE DE SECOURS/SKI PATROL 
- S’adresser à la remontée mécanique la plus proche.

- For emergency, contact ski patrol or lift personnel.

Tél. 04 76 79 75 02

SIGNALISATION SUR LES PISTES
L’ensemble des pistes du domaine skiable est jalonné avec des 

piquets de la couleur de la difficulté de la piste.

RISQUES D’AVALANCHE

REMONTÉES MÉCANIQUES 
 Funiculaire  

 Téléphérique 

  Téléphérique débrayable 

    Télécabine

    Télésiège débrayable

  Télésiège fixe

Liaison 2 Alpes  

  -La Grave

PISTES
 Très facile, niveau débutant.

 Facile, niveau moyen.

 Difficile, bon niveau. 

 Très difficile, très bon niveau.  

 Piste surveillée, balisée mais non damée.

 Itinéraire hors-pistes, ou ski de montagne,
 non balisé, non surveillé, non entretenu. 
 Accés sous la responsabilité du pratiquant.

 Itinéraire de liaison, accés au domaine de la Grave.

    Balade raquette / piétons / itinéraire de ski de fond. 

    Zone de neige de culture. 

SLIDE
Du débutant freestyler au freerider confirmé,

7 parcours et plus de 35 modules pour faire

monter l’adrénaline et découvrir les pures

sensations de Gravity Sports.

Voir au dos du document.

SERVICES
 Croisière Blanche  Grotte de glace

 Restaurant
 
d’altitude  Toilettes

D.Z.  (Zone de Dépose)  Parapente

 Salle hors sac 2600 & 3200 m

  Point information, caisses remontées mécaniques

NEW Nouveaux aménagements pour la saison

Espaces Slides

  Danger 

d’avalanche limité. 

Risques 1 & 2

 Danger

d’avalanche  important. 

Risques 3 & 4

 Danger 

d’avalanche très fort. 

Risque 5

Danger Croisement Danger local Piste fermée

 

Piquets de 
bord de piste

Filet de signalisation
de danger

ZONE 
DÉBUTANT

Zone débutant

Balise de piste
(nom, couleur et numéro)

Sens interdit Danger engins Danger particulier

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
Des arrêtés municipaux réglementent la pratique des sports de 

glisse. Ils précisent notamment :

-  La définition des différentes zones et espaces du domaine 

skiable et les prescriptions les concernant.

- les mesures de sécurité

- l’organisation des secours

- les obligations du pratiquant

Ces arrêtés sont consultables à la caisse centrale des 

remontées mécaniques.

BY-LAW 
By-law regulating snowboarding/skiing.  The municipalities 

impacted by the Les 2 Alpes slopes have established a bylaw 

which specifies: 

- the definition of the various zones and spaces

- rulings which apply to these zones and spaces

- safety measures 

- the organisation of assistance

- the obligations of skiers/snowboarders.

These bylaws can be viewed at the ski lift central cash desk.

Itinéraires La Grave - La Meije
Conditions particulières d’accés aux remontées mécaniques.

Renseignements : Caisse centrale le Meijotel

Itineraries La Grave – La Meije
Special conditions for the lift access.

Information: Central Ski pass Office, Le Meijotel

TERMÍN
Apartmán 6 Studio 4 Studio 3 Studio 2

obs. 6 os. obs. 5 os. obs. 4 os. obs. 4 os. obs. 3 os. obs. 2 os. obs. 3 os. obs. 2 os. obs. 2 os.

24. 1. – 2. 2. 11 390 11 990 12 850 11 250 12 190 14 590 11 790 13 490 12 790
6. 3.  – 15. 3. 12 450 13 250 14 590 11 890 13 190 15 550 12 590 14 750  13 790                                                    

225 km sjezdových tratí • www.les2alpes.com
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Les 2 Alpes je vynikající moderní středisko, které se nachází v masivu 
La Meije na úpatí největšího lyžařského ledovce v Evropě Mont de Lans 

a nabízí tak až 170 dní dlouhou lyžařskou sezónu, a to i bez započtení 
letního provozu na ledovci. Tento „celoroční“ skiareál vznikl spojením 
oblastí Mont-de-Lans a Venosc a následným vybudováním Les 2 Alpes 
v nadmořské výšce 1 650 m. Lyžování je zde možné v nadmořské výšce 
až neuvěřitelných 3 568 m, kam lyžaře vyveze důmyslný systém lanovek 
během několika desítek minut a nabídne překrásný výhled na okolní 
scenérie v čele s dominantním Pic de la Meije. Středisko nabízí upravované 
sjezdové tratě všech stupňů obtížnosti v celkové délce 225 km. Pro 
zkušené a zdatné lyžaře nebo vyznavače freeridu se zde naskýtá možnost 
neobvyklého extrémního lyžování v oblasti La Grave s úctyhodným 
převýšením 2 150 m, kde lyžujete ve volném terénu, boulích a skalními 
průrvami (areál je otevřen v závislosti na sněhových podmínkách a počasí). 
Freestylová zóna SLIDE, o rozloze 200 ha v nadmořské výšce 2600 
až 3200 m, vám zase nabídne kaňony, průrvy, římsy a další kousky 
jako stvořené pro zvednutí hladiny adrenalinu. Snowboardovým nad-
šencům se zde naskytnou asi největší možnosti provozování tohoto 
sportu ve Francii – najdou zde U – rampy, halfpipe, boardercross aj. 
Toto středisko pořádá každoročně světový šampionát ve snowboardingu 
(Mondial du Snowboard). Neobvyklou atrakcí střediska může být návštěva 
ledovcové jeskyně s nádhernými ledovými sochami. V ceně skipasu je 
dále zahrnutý vstup do vyhřívaného venkovního bazénu a na kluziště. 

CENA ZAHRNUJE:
• ubytování na 7 nocí • dopravu luxusním autobusem • skipas 
na 6 dní na celou oblast „Grande Galaxie“ (vstup do bazénu a kluziště 
zdarma) • využívání skibusu • pobytovou taxu • delegáta • pojištění 
cestovní kanceláře proti úpadku • kauci 2 € za skipas (nevratná)
V rámci skipasu je možno lyžovat 2 dny v Alpes d‘ Huez / skibus 2 x 
týdně/, 1 den Serre Chevalier nebo Puy St. Vincent – pouze vlastní 
doprava, není skibus.

CENA NEZAHRNUJE:
• kauci 300 € za studio/apartmán – výhradně kartou
• povlečení
PŘÍPLATKY:
• celkové komplexní pojištění 380,– Kč/pobyt
• celkové komplexní pojištění dítě do 10 let 280,– Kč/pobyt
• celkové komplexní pojištění vč. přerušení cesty 420,– Kč/pobyt
• celkové komplexní poj. dítě do 10 let vč. přerušení cesty 320,– Kč/pobyt
• individuálně možnost připlatit na místě povlečení   10 €
SLEVY:
• děti do 5 let, senioři nad 75 let (u všech termínů ) – 3 500,– Kč
• vlastní doprava – 1 700,– Kč/os.
UBYTOVÁNÍ:
Ubytování je situováno v několika rezidencích poblíž lanovek a vleků 
v účelně vybavených studiích a apartmánech (příslušenství, kompletně vyba-
vený kuchyňský kout – nádobí, příbory, sporák, lednice, trouba event. balkon).
Studio 2lůž. (1 místnost) – v obývací části se společným kuchyňským 
koutem rozkládací gauč, koupelna s WC, bez balkonu.
Studio 3lůž. (1 místnost) – v obývací části se společným kuchyňským 
koutem palanda a gauč pro 1 osobu, koupelna s WC, bez balkonu.
Studio 4lůž. (1 místnost) – v předsíni palanda, v obývací části se 
společným kuchyňským koutem rozkládací gauč pro 2 osoby, koupelna 
s WC (někde odděleně), balkon.
Apartmán 6lůž. (2 místnosti) – v předsíni palanda, v obývací části se 
společným kuchyňským koutem rozkládací gauč pro 2 osoby, v oddělené 
ložnici dvoulůžko, koupelna, WC, balkon.

500 Kč/os.

SLEVA
Platba do
30. 9. 2019
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Slunce jižních Alp a síla sněhu severních Alp – to je lyžařská oblast 
Valmeinier a Valloire. Středisko leží v samém srdci údolí Maurienne 

na úpatí alpských velikánů Mont Thabor (3 178 m n. m.) a Grand Galibier 
(3 228 m n. m.) a skládá se ze tří částí: tradiční vesnice Valmeinier 1500, 
moderní Valmeinier 1800, které je zajímavě postavené do tvaru podkovy 
a starodávné vesničky Valloire 1430 s kostelem ze 17. století. Na třech 
horských hřebenech budete mít možnost vyzkoušet si nepřeberné množ-
ství sjezdovek – většina z nich se rozprostírá na prosluněných západních 
svazích. K neopomenutelným kladům středisek patří dobře upravované 
sjezdovky všech stupňů obtížnosti, proto je možné doporučit jak začáteční-
kům, rodinám s dětmi i pokročilým sjezdařům. Velkou výhodou je bezpro-
střední blízkost všech ubytovacích kapacit od lanovek a vleků. Valmeinier 
a Valloire se rozprostírá nedaleko národních parků Ecrins a Vanoise, což 
jistě potěší milovníky přírodních krás. Budete překvapeni kouzelnými 
vrcholy, které Vás budou obklopovat. Ve střediscích jsou restaurace, 
bary, diskotéka, obchody, půjčovny lyží…. Ze sportovních aktivit můžete 
vyzkoušet především vyhlídkový let motorovým rogalem či paragliding. 
CENA ZAHRNUJE: 
• ubytování na 7 nocí • skipas na 6 dní • dopravu luxusním autobusem 
• pobytovou taxu • delegáta • pojištění cestovní kanceláře proti úpadku
CENA NEZAHRNUJE:
kauci 300 € za studio/apartmán • povlečení 
PŘÍPLATKY:
• indivudiálně možnost připlatit na místě povlečení   8 €
• celkové komplexní pojištění 380,– Kč/pobyt
• celkové komplexní pojištění dítě do 10 let 280,– Kč/pobyt
• celkové komplexní pojištění vč. přerušení cesty 420,– Kč/pobyt
• celkové komplexní pojištění vč. přer. cesty dítě do 10 let 320,– Kč/pobyt

• vlastní doprava   – 1 700,– Kč/os.

UBYTOVÁNÍ: 
Ubytování je situováno ve středisku Valmeinier 1800 v několika reziden-
cích poblíž sedačkové lanovky v účelně vybavených studiích, apartmánech 
(příslušenství, kompletně vybavený kuchyňský kout – nádobí, příbory, lednice, 
trouba, sporák, event. balkon).
Studio 4lůž. (1 místnost) – v předsíni palanda, v obývací části se 
společným kuchyňským koutem rozkládací gauč pro 2 osoby, koupelna, 
WC, event. balkon.
Apartmán 4lůž. (2 místnosti) – v předsíni palanda, v malé oddělené 
ložnici dvoulůžko (event. v otevřeném patře), v obývací části se společným 
kuchyňským koutem, koupelna, WC, event. balkon.
Apartmán 6lůž. (3 místnosti) – v předsíni palanda, v obývací části se 
společným kuchyňským koutem rozkládací gauč pro 2 osoby, v oddělené 
ložnici 2 samostatné lůžka, palanda, koupelna, WC, event. balkon. 

160 km sjezdových tratí • www.valmeinier.com

TERMÍN
VALMEINIER

Apartmán 5/6  Apartmán 6 Apartmán 4/5 Studio 4

obs. 6 os. obs. 5 os. obs. 4 os. obs. 6 os. obs. 5 os. obs. 4 os. obs. 5 os. obs. 4 os. obs. 3 os. obs. 4 os. obs. 3 os. obs. 2 os.

17. 1. – 26. 1. 9 890 10 250 10 690 9 990 10 390 10 990 9 850 10 250 10 990 10 150 10 790 11 990
24. 1. – 2. 2. 10 190 10 590 11 190 10 290 10 690 11 290 10 190 10 690 11 590 10 450 11 190 12 650
6. 3. – 15. 3. 11 290 11 790 12 490 11 450 11 890 12 590 11 250 11 850 12 890 11 490 12 390 13 890

RESIDENCE ST. BERNARD • AVENIR I • AVENIR II • CAMILLE … 

2

932

11

28

19

20

RESIDENCE CARIBOU • RENNE • PLAN DU BOIS …na vyžádání v CK !
U apartmánu 6 je někde možné ÷ 7 lůžko, stejně tak u apartmánu 4 ÷ 5 lůžko. Ceny a informace v CK.  
Apartmán 8 a 8/9 na vyžádání v CK!!

SLEVY Dítě do 5 let,
senior nad 75 let

Dítě 
5 –12 let

Senior 
65–74 let

17. 1. – 26. 1. 3 550,- 550,- 350,-

24. 1. – 2. 2. 3 550,- 550,- 350,-

6. 3. – 15. 3. 4 450,- 690,- 450,-

500 Kč/os.

SLEVA
Platba do
30. 9. 2019

NOVĚ 10 KM  ČERVENÝCH SJEZDOVEK
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RÉSIDENCE LES ALPAGES DU CORBIER
U residence je vyhřívaný venkovní bazén Le Corbier je součástí páté největší lyžařské oblasti francouzských Alp – Les 

Sybelles. Les Sybelles dále zahrnuje 5 následujících středisek: St Sorlin 
d´Arves, St Jean d´Arves, La Toussuire, Les Bottieres a St Colomban des 
Villards a čítá 310 km sjezdových tratí. Všechna střediska jsou propojena 
systémem lanovek a vleků. 
Le Corbier se rozprostírá v údolí Maurienne a je moderním, rodinným 
střediskem nabízející veškeré pohodlí. Vleky a sedačky začínají přímo 
u ubytovacích objektů.

CENA ZAHRNUJE:
• ubytování na 7 nocí 
• skipas na 6 dní na celou oblast „Les Sybelles“
• dopravu luxusním autobusem
• pobytovou taxu
• delegáta
• pojištění cestovní kanceláře proti úpadku 
• povlečení
• vstup do bazénu

CENA NEZAHRNUJE:
• kauci 300 € za studio/apartmán

PŘÍPLATKY:
• celkové komplexní pojištění 380,– Kč/pobyt
• celkové komplexní pojištění dítě do 10 let 280,– Kč/pobyt
• celkové komplexní pojištění vč. přerušení cesty 420,– Kč/pobyt
• celkové komplexní poj. dítě do 10 let vč. přer. cesty 320,– Kč/pobyt
• individuálně možnost připlatit na místě povlečení      5,50 €                                                                  

SLEVY:
• děti do 4 let, senioři nad 75 let (17. 1. – 26. 1. a 24. 1. – 2. 2)  4 200,– Kč
• děti 5 – 12 let, senioři + 65 let   650,– Kč
• děti do 4 let, senioři nad 75 let (6.3. – 15.3.)  5 100,– Kč
• děti 5 – 12 let, senioři + 65 let      750,–Kč                                                                                 

UBYTOVÁNÍ:
Ubytování je situováno poblíž lanovek a vleků účelně vybavených studiích, 
apartmánech (příslušenství, kompletně vybavený kuchyňský kout – 
nádobí, příbory, lednice, trouba, sporák, event. balkon).
Studio 2lůž. (1 místnost) – v obývací části se společným kuchyňským 
koutem rozkládací gauč pro 2 osoby, koupelna s WC, myčka, mikrovlnka, 
bez balkonu.
Studio 4 lůž. kabina (1 místnost + kabina) – v obývací části 
se společným kuchyňským koutem rozkládací gauč pro 2 osoby, 
v uzavíratelné kabině (bez okna) s palandou, koupelna, myčka, 
mikrovlnka WC, event. balkon.
Apartmán 4 – v obývacím pokoji kanape pro 1 osobu, postel gigogne 
– vytahovací pro 1 osobu, v pokoji postel pro 2 osoby nebo palanda pro 
2 osoby, koupelna s vanou nebo se sprchou, myčka, myčka mikrovlnka
Apartmán 4/5 – v obývacím pokoji 3 postele a pokoj - 2 postele nebo 
palanda pro 2, koupelna sprcha nebo vana, myčka, mikrovlnka.
Apartmán 6 lůž. (3 místnosti ) – v obývacím pokoji kanape pro 1 osobu, 
postel gigogne – vytahovací pro 1 osobu, ,pokoj s postelí pro 2, pokoj 
s palandou pro 2, koupelna s vanou nebo se sprchou, kopelna se sprchou, 
WC zvlášť, myčka, mikrovlnka.

310 km sjezdových tratí • www.le-corbier.com

TERMÍN
Apartmán 6 Apartmán 4/5 Apartmán 4 Studio 4 Studio 2

obs. 6 os. obs. 5 os. obs. 4 os. obs. 5 os. obs. 4 os. obs. 3 os. obs. 4 os. obs. 3 os. obs. 2 os. obs. 4 os. obs. 3 os. obs. 2 os. obs. 2 os.

17. 1. – 26. 1. 11 190 11 590 12 290 11 150 11 690 12 650 11 490 12 390 14 150 11 350 12 090 13 690 12 990
24. 1. – 2. 2. 11 590 12 090 12 890 11 590 12 290 13 390 11 950 12 990 14 990 11 650 12 590 14 390 13 390
6. 3. – 15. 3. 12 550 12 990 13 890 12 550 13 090 14 250 12 890 13 890 15 990 12 690 13 590 15 390 14 450

500 Kč/os.

SLEVA
Platba do
30. 9. 2019

37 59 6 27 3641
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UBYTOVÁNÍ:
Ubytování je situováno v části Les Arcs 1800 v účelně vybavených studiích, 
apartmánech (příslušenství, kompletně vybavený kuchyňský kout – nádo-
bí, příbory, lednice, trouba, sporák, event. balkon).
Studio 2lůž. (1 místnost) – v obývací části se společným kuchyňským 
koutem rozkládací gauč pro 2 osoby, koupelna s WC, bez balkonu.
Studio 3lůž. (1 místnost) – v obývací části se společným kuchyňským 
koutem palanda a gauč pro 1 osobu, koupelna s WC, bez balkonu.
Studio 4lůž. (1 místnost) – v obývací části se společným kuchyňským 
koutem palanda a rozkládací gauč pro 2 osoby, koupelna, WC, event. 
balkon.
Studio 5 lůž. (1 místnost) – v obývací části se společným kuchyňským 
koutem rozkládací gauč pro 2 osoby + 1 sam. postel, palanda na chodbě, 
koupelna, WC, event. balkon.
Apartmán 5lůž. (2 místnosti) – v obývací části se společným kuchyň-
ským koutem 3 lůžka, v odděleném pokoji dvoulůžko nebo palanda, 
koupelna, WC, event. balkon.
Apartmán 6lůž. (2 – 3 místnosti) – v předsíni palanda, v obývací části se 
společným kuchyňským koutem rozkládací gauč pro 2 osoby, v oddělené 
ložnici dvoulůžko, koupelna, WC, balkon.

    

Středisko Les Arcs tvoří společně se střediskem La Plagne jednu 
z nejrozsáhlejších lyžařských oblastí Francie Paradiski. Obě střediska 

byla propojena v roce 2003 supermoderní dvoupatrovou kabinovou 
lanovkou „Vanoise Express“a tím vznikla oblast se 425 km upravovaných 
sjezdovek. Les Arcs je moderní a dynamické lyžařské středisko, které 
leží v nadmořských výškách 1600m, 1800 m, 1950 m a 2000 m. Díky 
severně orientovaným svahům nabízí středisko mimořádnou sněhovou 
jistotu i pro jarní lyžování. Atrakcí svahů Aiguille Rouge je speciální trať 
pro rychlostní sjezdové závody (letmý kilometr – délka trati 1,7 km), na 
které se dosahuje rychlosti přes 200 km/hod. (světový rekord na lyžích je 
250,6 km/hod. A na kole 222 km/hod.). Letmý kilometr je v provozu za 
příznivých sněhových podmínek. Další atrakcí je černá sejzdovka z vrcholu 
Aiguille Rouge do Villaroger s největším převýšením v Evropě (převýšení 
2026 m a délka 7 km). Pro příznivce snowboardu je připraven snowpark 
„Apocalypse Park“ u sedačkové lanovky Clair Blanc. Jízda ve volném 
terénu z ledovce Aigulle Rouge či z Grand Col dozjista osloví nejednoho 
milovníka freeridu. Ubytování je zajištěno v rezidencích ve výšce 1800 m 
n.m., což je ideálním výchozí místo pro celou oblast.
CENA ZAHRNUJE:
• ubytování na 7 nocí – residence No Name  2 ** • skipas na 6 dní pro 
celou oblast Les Arcs / Peisey Vallandry • dopravu luxusním autobusem • 
pobytovou taxu • delegáta • pojištění cestovní kanceláře proti úpadku
CENA NEZAHRNUJE:
• kauci 305 € za studio/apartmán
•kauci skipas 3 €
•povlečení 

PŘÍPLATKY:
• celkové komplexní pojištění 380,– Kč/os./pobyt
• celkové komplexní pojištění dítě do 10 let 280,– Kč/os./pobyt
• celkové komplexní pojištění vč. přerušení cesty 420,– Kč/os./pobyt
• celkové komplex. poj. dítě do 10 let vč. přerušení cesty 320,– Kč/os./pobyt

SLEVY:
• senioři nad 75 let, děti do 5 let – 4 600,– Kč 
• vlastní doprava  – 1 700,– Kč/os.

200 (435) km sjezdových tratí •  www.lesarcs.com 

500 Kč/os.

SLEVA
Platba do
30. 9. 2019

1 (10)  54 (120)  18 (37) 33 (65) 

29 (63) 18 (52) 5 (16)  

w
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Paradiski 6 dní Paradiski
senioři nad 75 let

800,– Kč 10 €

TERMÍN
LES ARCS

Apartmán 6 Apartmán 5 Studio 5 Studio 4 Studio 3 Studio 2
obs. 6 os. obs. 5 os. obs. 4 os. obs. 5 os. obs. 4 os. obs. 3 os. obs. 5 os. obs. 4 os. obs. 3 os. obs. 4 os. obs. 3 os. obs. 2 os. obs. 3 os. obs. 2 os. obs. 2 os.

24.1 . –  2. 2. 12 450 13 350 14 990 12 590 13 850 15 990 12 190 13 390 15 450 12 590 14 250 17 590 12 590 14 990 13 990
13. 3. – 22. 3. 12 590 13 590 14 990 12 790 13 990 15 990 12 190 13 390 15 450 12 590 14 250 17 590 12 790 15 350 14 390
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TERMÍN
Apartmán 8 Apartmán 6 Apartmán 5 Apartmán 4

obs. 8 os. obs. 7 os. obs. 6 os. obs. 6 os. obs. 5 os. obs. 4 os. obs. 5 os. obs. 4 os. obs. 3 os. obs. 4 os. obs. 3 os. obs. 2 os.

24. 1. – 2. 2. 9 450 9 750 10 190 9 550 9 950 10 550 9 690 10 290 11 150 10 150 11 090 12 790
6. 3. – 15. 3. 11 150 11 550 11 990 11 290 11 790 12 650 11 350 12 250 13 390 11 850 12 950 14 950

500 Kč/os.

SLEVA
Platba do
30. 9. 2019

Malebné středisko Val Cenis najdete v horní části údolí Maurienne 
v těsné blízkosti národního parku La Vanoise a poblíž italských 

hranic. Celá lyžařská oblast je  tvořena dvěmi vesnicemi – Lanslebourg 
a Lanslevillard, které jsou spojeny bezplatnou dopravou skibusem. Val 
Cenis je spojeno lanovkami  s nedalekým střediskem Termignon. Převážně 
severní svahy, nadmořská výška až 2800 m a blízkost ledovců zaručují 
kvalitní sněhové podmínky v průběhu celé sezóny. Sjezdovky s převýšením 
až 1400 m v ideálním sklonu uspokojí i ty nejnáročnější lyžaře.
Kromě lyžování středisko nabízí řadu dalších sportovních aktivit. Jsou to 
především turnaje ve stolním tenise, volejbale, fotbale, přírodní kluziště, 
krytý bazén, lezecká stěna… K zajímavostem jistě patří barokní kostel 
a továrnička na výrobu sýru Beaufort.
Residence Bonheur des Pistes – 30 metrů od kabinové lanovky Vieux 
Moulin.

CENA ZAHRNUJE:
• ubytování na 7 nocí, WIFI zdarma
• skipas na 6 dní 
• dopravu luxusním autobusem 
• pobytovou taxu
• delegáta
• pojištění cestovní kanceláře proti úpadku
• povlečení
• 1x vstup do bazénu
CENA NEZAHRNUJE:
• kauci 300 Ð za studio/apartmán – platba kartou
PŘÍPLATKY:
• celkové komplexní pojištění 380,- Kč/os./pobyt
• celkové komplexní pojištění dítě do 10 let 280,- Kč/os./pobyt
• celkové komplexní pojištění vč. přer. cesty 420,- Kč/os/pobyt
• celkové komplexní poj. vč. přer. cesty dítě do 10 let 320,- Kč/os./pobyt
• indivudiálně možnost připlatit na místě povlečení € 5,50                              

• vlastní doprava – 1 700,- Kč/os.

UBYTOVÁNÍ:
Ubytování ve středisku Lanlevillard účelně vybavených apartmánech (příslu-
šenství,  kompletně vybavený kuchyňský kout – nádobí, příbory, lednice...)
Apartmán 4lůž. (30 m2) v obývacím pokoji postel gigogne – 2 sam. po-
stele – z toho jedna vytahovací. Pokoj s manželskou postelí nebo palanda, 
WC zvlášť, koupelna s vanou nebo sprcha. Kuchyňský kout, mikrovlnka, 
4plotýnková el. deska, myčka, gril, lednička, TV, balkon nebo  terasa.
Apartmán 5lůž. (35–40 m2) – 2 pokoje v obývacím pokoji kuchyňský 
kout, postel gigogne a jedna pohovka, pokoj s manželkou postelí, 
kuchyňský kout, mikrovlnka, 4 plotýnková el. deska, myčka, gril, lednička, 
TV, balkon nebo terasa. WC zvlášť, koupelna s vanou nebo sprchou. 
Apartmán 6lůž. (40 m2) – 3 pokoje v obývacím pokoji kuchyňský kout, 
postel gigogne , pokoj s manželkou postelí, pokoj se 2 postelemi nebo 
palanda, kuchyňský kout, mikrovlnka, 4 plotýnková el. deska, myčka, 
gril, lednička, TV, balkon nebo terasa. WC zvlášť, koupelna s vanou 
nebo sprchou. 
Apartmán 8 lůž. – 3 místnosti a mezzanine, 50 m2 – v obývacím 
pokoji postel gigogne, mezzanine s postelí gigogne, pokoj s manželskou 
postelí, pokoj s plandou nebo 2 sam. postele, 2 koupelny s s vanou nebo 
sprchou, zvlášť 2 WC, balkon nebo terasa. Kuchyňský kout, mikrovlnka, 
4plotýnková deska, myčka, gril, lednička, TV.

125 km sjezdových tratí • www.valcenis.com

15 19

521

13

13 2

 

SLEVY Dítě do 5 let,
senior nad 75 let

Dítě 
5 –11 let

Senior 
65–74 let

24. 1. – 2. 2. 2 850,– 450,– 250,–

6. 3. – 15. 3 3 850,– 600,– 300,–
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TERMÍN
Apartmán 6 Apartmán 5 Apartmán 4 Studio 4 Studio 3

obs. 6 os. obs. 5 os. obs. 4 os. obs. 5 os. obs. 4 os. obs. 3 os. obs. 4 os. obs. 3 os. obs. 2 os. obs. 4 os. obs. 3 os. obs. 2 os. obs. 3 os. obs. 2 os.

17. 1. – 26. 1. 11 890 12 550 13 350 11 990 12 790 13 990 12 390 13 590 15 750 12 290 13 290,- 15 350,- 12 790,- 14 490,-
24. 1. – 2. 2. 12 350 12 990 13 950 12 590 13 450 14 890 12 950 14 150 16 590 12 590 13 750 16 190 13 350 15 450

13. 3. – 22. 3. 13 150 13 890 14 790 13 350 14 290 15 750 13 390 14 590 16 890 13 090 14 190 16 290 13 550 15 350

160 (600) km sjezdových tratí • www.les-menuires.net

UBYTOVÁNÍ:
Ubytování je situováno poblíž sjezdovek v rozměrově menších účelně vyba-
vených studiích, apartmánech (příslušenství, kompletně vybavený kuchyňský 
kout – nádobí, příbory, lednice).
Studio 3 lůž. ( 1 místnost 19 m2) – rozkládací postel pro 2 osoby nebo 
palanda + sam. lůžko, kuchyňský kout, koupelna + WC
Studio 4 lůž. (1 místnost, 20 m2 ) – v předsíni palanda, v obývací části s ku-
chyňským koutem rozkládací gauč pro 2 osoby, koupelna + WC, event. balkon.
Apartmán 4 lůž. (2 místnosti, 21–23 m2 ) – v obývací části s kuchyňským 
koutem rozkládací gauč pro 2 osoby, v oddělené ložnici palanda, event. 
manželská postel, koupelna, WC, event. balkon.
Apartmán 5 lůž. ( 2 místnosti 23–25 m2) – v obývací části s kuchyňským  
koutem rozkládací gauč pro 2 osoby, v oddělené ložnici palanda, event. 
manželská postel, sam. postel, koupelna, WC, event. balkon.
Apartmán 6 lůž. (2 místnosti, 29 m2) – v předsíni palanda, v obývací části 
se společným kuchyňským koutem rozkládací gauč pro 2 osoby, v odděle-
né ložnici palanda nebo manželská postel, koupelna, WC, event. balkon.

Les Menuires patří bezesporu mezi nejvyhledávanější zimní stře-
diska ve Francii. Leží v údolí Belleville v srdci největší lyžařské 

oblasti světa „Tři údolí“ stejně jako nejvýše položené středis-
ko Evropy Val Thorens. Les Menuires nabízí 160 km sjezdovek, 
ale po zakoupení rozšířeného skipasu pro celou oblast Tří údolí 
(Val Thorens, Meribel, Mottaret, Corchevel a Orelle) můžete lyžovat 
na 600 km sjezdových tratí. Vše je propojeno vleky a lanovkami. 
Mezi trumfy Les Menuires patří geografická orientace – síť sjezdovek se 
rozkládá na západních a východních svazích, a tak je možné sledovat celý 
den sluneční paprsky – a pak tvářnost krajiny a reliéfu. Ne náhodou se 
zde v roce 1992 konal olympijský závod ve slalomu mužů, z čehož se dá 
usoudit vysoká kvalita sjezdových tratí. Sněhovou pokrývku během celé 
sezóny garantuje kromě nadmořské výšky a polohy i rozsáhlý systém 
umělého zasněžení. Les Menuires se skládá z 8 dílčích středisek, která 
jsou vzájemně propojena sjezdovkami, cestami pro pěší nebo lanovkami. 
K ve střediscích jsou k dispozici venkovní vyhřívaný bazén, kluziště, 
obchodní centrum, restaurace, bary, diskotéky, pro návštěvníky se zde 
pořádají koncerty vážné hudby v kostele, dále pak sportovní soutěže, 
jako např. výlety na sněžnicích, turnaje na kluzišti, z dalších sportovních 
aktivit jsou to např. půjčování sněžných skútrů, jízdy s instrukto-
rem mimo sjezdovky, večerní lyžování, jízda na nafukovacích duších.

CENA ZAHRNUJE:
• ubytování na 7 nocí • skipas na 6 dní pro oblast Les Menuires 
(160 km sjezdovek) • dopravu luxusním autobusem • pobytovou taxu 
• delegáta • pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
• kauci 300 € za studio/apartmán – platba výhradně kartou • povlečení

PŘÍPLATKY:
• rozšířený skipas na 6 dní pro oblast „Tři údolí“ (17. 1.– 26. 1.)   1 000,– Kč 
• rozšířený skipas na 6 dní pro oblast „Tři údolí“ (24. 1. – 2. 2.)   1 000,– Kč 
• rozšířený skipas na 6 dní pro oblast „Tři údolí“ (13. 3. – 22. 3.)   1 150,– Kč
• rozšířený skipas na 1 den pro oblast „Tři údolí“  v €
 (platí si každý sám na místě)   
• celkové komplexní pojištění 380,– Kč/os./pobyt
• celkové komplexní pojištění dítě do 10 let 280,– Kč/os./pobyt
• celkové komplexní pojištění vč. přerušení cesty 420,– Kč/os./pobyt
•  celkové komplexní pojištění dítě do 10 let 
  vč. přerušení cesty 320,– Kč/os./pobyt 

SLEVY:
• děti do 5 let, senioři nad 75 let – Tři údolí (17. 1. – 26. 1.)  5 500,– Kč
• děti do 5 let, senioři nad 75 let – Tři údolí (24. 1. – 2. 2.)        5 500,– Kč
• děti do 5 let, senioři nad 75 let – Tři údolí (13. 3. – 22. 3.)  6 200,– Kč
• vlastní doprava  – 1 700,– Kč/os.

500 Kč/os.

SLEVA
Platba do
30. 9. 2019

8 (32)12 (51) 23 (106)

14 (63) 6 (44) 

37 (132) 

8 (39)

REZIDENCE CARLINE • SKI SOLEIL • BIELLAZ • LES BRUYERES/LES BOUQUETINS

Rezidence Les Valmonts a Hameau de La Sapiniere **** na vyžádání v CK.
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Mont Valaisan

   NOUVEAU TÉLÉSIÈGE 

DÉBRAYABLE 6 PLACES

MOULINS EXPRESS

Alt. Départ : 1935 m 
Alt. Arrivée : 2450 m 
Débit horaire : 2800 sk/h 

MONT VALAISAN EXPRESS

   NOUVEAU TÉLÉSIÈGE

DÉBRAYABLE 6 PLACES

Alt. Départ : 2450 m 
Alt. Arrivée : 2800 m 

Débit horaire : 2400 sk/h 

NOUVEAU POINT CULMINANT
DE L’ESPACE SAN BERNARDO 

2800 m

NOUVEAU SECTEUR
MONT VALAISAN

5 NOUVELLES PISTES ROUGES
et un domaine hors-piste  d’exception     

OUVERTURE : DÉCEMBRE 2018

6 51

1470

20

19

1

500 Kč/os.

SLEVA
Platba do
30. 9. 2019

Sedačka La Pland u Repos-Le Roc Noir 2 330
Od prosince 2019 nově Mont – Valaisan – 5 nových sjezdovek, 2 sedačkové lanovky

 

Jediné středisko savojských Alp nabízející mezinárodní lyžařskou doménu 
spojující střediska La Rosi re na straně francouzské a La Thuile na straně 

italské aneb lyžování bez hranic zde platí opravdu doslova. Středisko 
s opravdu nádhernou okolní přírodou nacházející se v těsné blízkosti 
nejvyšší hory Evropy Mont Blanc (4 810 m n. m.), národního parku La 
Vanoise a průsmyku Petit Saint Bernard. Relativně vysoká nadmořská 
výška, dobrý systém umělého zasněžování a příznivý vliv masivu Mont 
Blanc jen umocňují výborné sněhové podmínky po celou zimní sezónu, 
které patří již dlouhou dobu mezi nejlepší v celé Francii a umožňují tak 
lyžování až do konce dubna. Pro lyžaře „extremisty“ je výzvou stále 
oblíbenější heliskiing z vrcholů Mont Miravidi (3 068 m n. m.) či Tête du 
Rutor (3 485 m n. m.). Samotné středisko La Rosière leží v nadmořské 
výšce 1850 m a má charakter příjemné horské vesnice, kde panuje milá 
atmosféra. Najdete zde nákupní centrum, půjčovny lyží a snowboardů, 
bary, restaurace, kino, banku…

CENA ZAHRNUJE:
• ubytování na 7 nocí • skipas na 6 dní pro oblast La Rosière 
+ La Thuile – oblast San Berdardo • dopravu luxusním autobusem • 
pobytovou taxu • kauci za skipas 2 €• delegáta • pojištění cestovní 
kanceláře proti úpadku
CENA NEZAHRNUJE: • kauci 150 € • povlečení
PŘÍPLATKY:
• povlečení, ručník  20 €/os.
• celkové komplexní pojištění  380,– Kč/pobyt
• celkové komplexní pojištění dítě do 10 let  280,– Kč/pobyt
• celkové komplexní pojištění vč. přerušení cesty  420,– Kč/pobyt
• celkové komplexní pojištění dítě do 10 let vč. přerušení cesty  320,– Kč/pobyt

•vlastní doprava         – 1 700,– Kč/os.

UBYTOVÁNÍ:
Ubytování je situováno v několika rezidencích poblíž vleků v účelně 
vybavených studiích, apartmánech (příslušenství, kompletně vybavený 
kuchyňský kout – nádobí, příbory, lednice, trouba, sporák).
Studio 4 lůž. (1 místnost – 21–25 m2) – v předsíni palanda, v obývací 
části se společným kuchyňským koutem rozkládací gauč pro 2 osoby 
nebo palanda a rozkládací gauč v obývací části se společným kuchyňským 
koutem, koupelna, WC, event. balkon.
Studio 6 lůž. /kabina nebo mezzanine/ (2 místnosti – 30 m2) – 
v předsíni palanda, v obývací části se společným kuchyňským koutem 
rozkládací gauč pro 2 osoby a v uzavíratelné kabině (bez okna) palanda 
nebo v obývací části se společným kuchyňským koutem 2 rozkládací gauče 
pro 2 osoby, v uzavíratelné kabině (bez okna) palanda nebo 2 lůžka, 
koupelna s WC, event. balkon.
Apartmán 5 lůž.  (30 m2) sofa obývací pokoj  spojený s kuchyní, ložnice 
palanda  a sam. postel.
Apartmán 6 lůž.  (32–42 m2) – stejně jako u studia 4 + jeden pokoj 
s 2 postelemi.

Attention :  Retour station avant 16 heures
Be Careful : Return to the resort before 4.00 pm

Téléphérique
Cable car

Télésièges
Chair lift

Téléski
Drag lift

Ski de fond
Cross country skiing

Poste de Secours
First aid post

Neige de culture
Snow making equipment

Navette
Free bus

Point information
Information

Frontière Italienne
Italian border

Snowzone
Snowzone snowpark 

Jardin d’enfants
Kindergarden

Office de Tourisme
Tourism office

Point de vue
Panoramic view

Restaurant
Restaurant

Accès Piétons
Pedestrians

Toilettes
Toilets

Héliski
Heliski

Décollage parapente
Takeoff paragliding

caisse
Selling point

Piste de luge
Toboggan slope

Camping
Camping

Très difficile / Very difficult

Difficile / Difficult

Moyenne / Medium

Facile / Easy
 

Piste ouverte / Opened slope

Piste fermée/ Closed slope

Balise de la couleur de la 
Piste. En France Numéro
décroissant vers l’aval
Color signal for the trail marker. 
In France, decreasing numbers
when descending the slopes

Pistes - Slopes Niveau risque d’avalanche
Level Risk of  avalanche

Danger d’avalanche limité
Limited danger of avalanche

Danger d’avalanche localisé
Danger of localised avalanche

Danger d’avalanche généralisé
Widespread avalanche risk

1 à 2

3 à 4

5

Balisage Snowzone

Module ouvert
Opened 

Module fermé
Closed 

ou

ou

8
Perdrix

152 km sjezdových tratí • www.larosiere.net

TERMÍN
Studio 6 Studio 4 Apartmán 6 Apartmán 5

obs. 6 os. obs. 5 os. obs. 4 os. obs. 4 os. obs. 3 os. obs. 2 os. obs. 6 os. obs. 5 os. obs. 4 os. obs. 5 os. obs. 4 os. obs. 3 os.

17.1. – 26.1. 10 790 11 150 11 750 11 550 12 250 13 850 11 490 11 950 12 750 11 550 12 790 13 250
24. 1. – 2. 2.
6. 3. – 15. 3. 11 790 12 250 12 950 12 590 13 550 15 590 12 590 13 250 14 150 12 750 13 550 14 850

SLEVY Dítě do 5 let,
senior nad 75 let

Děti
5–12 let

Senioři
65–74 let

17. 1. – 26. 1. 4 200 1 050 650

24. 1. – 2. 2.
6. 3. – 15. 3. 4 850 1 250 750

w
w

w
.g
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.c
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TERMÍN
Apartmán 8 Apartmán 6 Studio grand 4 Studio 4 Studio 2

obs. 8 os. obs. 7 os. obs. 6 os. obs. 6 os. obs. 5 os. obs. 4 os. obs. 4 os. obs. 3 os. obs. 4 os. obs. 3 os. obs. 2 os. obs. 2 os.

17. 1. – 26. 1. 15 490 15 990 16 750 15 550 16 350 17 490 15 650 16 890 15 250 16 490 18 890 16 990
20. 3. – 29. 3. 15 490 15 990 16 750 15 550 16 350 17 490 15 650 16 890 15 250 16 490 18 890 16 990

Olympijské středisko Tignes leží v nadmořské výšce 2100 m v srdci 
nejkvalitnějších lyžařských terénů světa „Espace Killy“. Lyžařská oblast 

Tignes je spojena s jedním z nejstarších a nejznámějších center ve Francii 
i ve světě – slavným Val d´Isere. Tignes je typickým příkladem moder-
ního střediska zimních sportů. Je vybaveno moderními, výkonnými vleky 
a 3,5 km dlouhou podzemní lanovkou na horu Grande Motte (převýšení 
932 m). Snowboardistům je kromě jízdy ve volném terénu k dispozici 
snowpark. Každoročně se zde konají závody světového poháru v lyžařské 
akrobacii, jízdě v boulích a na snowboardu. Středisko nabízí i bohaté spor-
tovní vyžití po lyžování – aquapark (bazén, sauna, vířivka...), bowling, 
bruslení, fitness centrum...

CENA ZAHRNUJE:
• ubytování na 7 nocí  
• skipas na 6 dní pro celou oblast Tignes  –  Val d´Isere  
• dopravu luxusním autobusem  
• pobytovou taxu  
• delegáta  
• pojištění cestovní kanceláře proti úpadku 

CENA NEZAHRNUJE:
• kauci 200 – 350 € za studio/apartmán
• povlečení

PŘÍPLATKY:
• celkové komplexní pojištění  380,– Kč/pobyt
• celkové komplexní pojištění dítě do 10 let  280,– Kč/pobyt
• celkové komplexní pojištění vč. přerušení cesty 420,– Kč/pobyt
• celkové komplexní pojištění vč. přerušení cesty dítě do 10 let 320,– Kč/pobyt

• vlastní doprava – 1 700,– Kč/os.

UBYTOVÁNÍ:
Ubytování je situováno v několika rezidencích v Tignes Le Lac, Lavachet, 
Val Claret poblíž lanovek a vleků v účelně vybavených studiích a apartmá-
nech (příslušenství, kompletně vybavený kuchyňský kout – nádobí, příbory, 
sporák, lednice, trouba event. balkon).
Studio 2lůž. (1 místnost) – v obývací části se společným kuchyňským 
koutem rozkládací gauč, koupelna s WC, bez balkonu.
Studio 4lůž. (1 místnost) – v předsíni palanda, v obývací části se společ-
ným kuchyňským koutem rozkládací gauč pro 2 osoby, koupelna s WC 
(někde odděleně), event. balkon.
Grand studio 4lůž. (1 místnost) – stejné jako studio 4lůž., ale větší – 
v předsíni palanda, v obývací části se společným kuchyňským koutem 
rozkládací gauč pro 2 osoby, event. 2 samostatné postele, koupelna s WC 
(někde odděleně), event. balkon.
Apartmán 6lůž. (2 místnosti) – v předsíni palanda, v obývací části se 
společným kuchyňským koutem rozkládací gauč pro 2 osoby, v oddělené 
ložnici dvoulůžko, koupelna, WC, event. balkon.
Apartmán 8lůž. (3 místnosti) – v předsíni palanda, v obývací části se 
společným kuchyňským koutem rozkládací gauč pro 2 osoby, v 1. ložnici 
dvoulůžko, ve 2. ložnici palanda, event. 2 palandy v jednom pokoji, 
koupelna, WC, event. balkon.

2543

23 69 2342

2

5 4

500 Kč/os.

SLEVA
Platba do
30. 9. 2019
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MEAN MARTIN
3330

POINTE DE LA SANA
3436 

LA GRANDE MOTTE
3656 

LA GRANDE CASSE
3852

LE DÔME DE PRAMECOU

COL DES VES

AIGUILLE NOIRE DE PRAMECOU

snowpark

AIGUILLE DU CHARDONNET

  AIGUILLE PERCÉE
2748

COL DE LA SACHETTE

COL DU PALET

LOGNAN

TIGNES 1800

TIGNES 2100

LE CRÊT

CIRCUIT DE GLACE

PORTILLO

LA DAILLE 1785
FUNIVAL

LA RECULAZ
LE VILLARET DU NIALLE FRANCHET

LAC DU CHEVRIL

TIGNES LE LAC

VAL CLARET

i

TOVIÈRE
2704

3456

ROCHER DE 
BELLEVARDE

2827

LA SPATULE

CAIRN

VALLÉE PERDUE

chartreux

BANANE

ROCHER DU CHARVET

COL DE FRESSE

COL DE LA LEISSE

LES BOISSES

TIGNES 1550 LES B

BALISE RADIO

VALLON DE LA SACHETTE

VALLON DE LA SACHE

GLATTIER
PAS DE LA TOVIÈRE

Lac

LE LAVACHET

LE CHEVRIL

Les chiffres clés / Key figures Le saviez-vous ? / Did you knoLégendes / Key300 km sjezdových tratí • www.tignes.net
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 volný vstup do bazénu

SLEVY Dítě do 5 let,
senior nad 75 let

Dítě 5 –13 let,
senior 65–74 let

U všech termínů 6 650,– 1260,-
450,–

22 km



Autorizovaný prodejce:

POUŽITÉ PIKTOGRAMY
(druhy a počty sjezdovek, vybavení a služby)

podzemní 
dráha

pro 
začátečníky

pro mírně 
pokročilé

pro dobré 
lyžaře

náročné 
tratě

běžecké 
tratě (km)

sedačková 
lanovka

kabinová 
lanovka 

velká

kabinová 
lanovka 

malá

POMA krytý 
bazén

kluziště

V YS V Ě T L I V K Y
Doprava:
• luxusním busem s videem, klimatizací, nápojovým servisem …

NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Zlín, Uh. Hradiště, Veselí nad Moravou, Hodonín, Břeclav, Brno, Kroměříž (na dotaz)

SLEVY:
•  účastníci lyžařských zájezdů pořádajících CK z minulých let: – 250,– Kč/týden
•  vlastní doprava: –1 700,– Kč/osoba
•  při úhradě celé částky za zájezd do 30. 9. 2019: – 500,– Kč/osoba
Nelze sčítat s věrnostní slevou.

CENA NEZAHRNUJE: (pokud není uvedeno jinak)
• stravu • povlečení • průběžný a závěrečný úklid • ručníky, mycí a hygienické prostředky

Všeobecné smluvní podmínky jsou součástí Cestovní smlouvy a jsou uvedeny na www.globecz.cz nebo přímo v CK.

UBYTOVÁNÍ:
•studia a apartmány jsou účelně vybavené. Někdy jsou ale velmi skromných rozměrů. Patrová palanda nebo výsuvné rozkládací lůžko jsou považovány za plnohodnotné postele. 
CK si vyhrazuje právo na spojení dopravy do více středisek nebo sloučením se zájezdem jiné CK.
Všichni účastníci zájezdu jsou povinni uzavřít komplexní pojištění a to buď vlastní nebo pojištění, které pořadatel zájezdu smluvně zajišťuje. 
Ceny v katalogu jsou platné od 10. 8. 2019.
CK si vyhrazuje právo změny ceny v případě zvýšení ceny kurzu € vůči Kč a zvýšení cen PHM o 10 % a ZVÝŠENÍ SAZBY DPH oproti skutečnosti ze srpna 2019.
Cestovní kancelář GLOBE CZ je pojištěna proti úpadku u Generali, Pojišťovna a.s.  číslo smlouvy 1710190122. 

 Cestovní kanceláři
GLOBE CZ, Zarámí 4077, 760 01 ZLÍN

UNIVERSAL – Evropa – se sportovním pojištěním a pojištěním pro případ zrušení cesty 

Název pojištění Rozsah pojištění
Pojistná částka (PČ)

Limit pojistného plnění 
(LPP)

Pojištění léčebných výloh v zahraničí a pro 
případ repatriace

Léčebné výlohy v zahraničí včetně repatriace LPP 3 000 000 Kč
Akutní zubní ošetření LPP 10 000 Kč

Pojištění pro případ přivolání opatrovníka Přivolání opatrovníka LPP 50 000 Kč

Úrazové pojištění
Trvalé následky úrazu PČ 500 000 Kč
Smrt následkem úrazu PČ 500 000 Kč

Pojištění osobních věcí a zavazadel
Osobní věci a zavazadla LPP 30 000 Kč
Zpoždění, poškození a ztráta při přepravě LPP 5 000 Kč

Připojištění odpovědnosti za škodu
Odpovědnost za škodu na zdraví jiné osoby LPP 1 000 000 Kč
Odpovědnost za škodu na majetku jiné osoby LPP 1 000 000 Kč
Odpovědnost za ušlý zisk jiné osoby LPP 50 000 Kč

Pojištění pro případ zrušení cesty Storno cesty před jejím počátkem LPP 80% nákladů, max. 12 000 Kč
Pojištění sportovní činnosti Rozšiřuje rizika krytá léčebnými výlohami o výkon sportovní činnost pojištěného

UNIVERSAL – Evropa – se sportovním pojištěním, pojištěním pro případ zrušení cesty 
a pojištěním pro případ přerušení cesty

Název pojištění Rozsah pojištění
Pojistná částka (PČ)

Limit pojistného plnění 
(LPP)

Pojištění léčebných výloh v zahraničí a pro 
případ repatriace

Léčebné výlohy v zahraničí včetně repatriace LPP 3 000 000 Kč
Akutní zubní ošetření LPP 10 000 Kč

Pojištění pro případ přivolání opatrovníka Přivolání opatrovníka LPP 50 000 Kč

Úrazové pojištění
Trvalé následky úrazu PČ 500 000 Kč
Smrt následkem úrazu PČ 500 000 Kč

Pojištění osobních věcí a zavazadel
Osobní věci a zavazadla LPP 30 000 Kč
Zpoždění, poškození a ztráta při přepravě LPP 5 000 Kč

Připojištění odpovědnosti za škodu
Odpovědnost za škodu na zdraví jiné osoby LPP 1 000 000 Kč
Odpovědnost za škodu na majetku jiné osoby LPP 1 000 000 Kč
Odpovědnost za ušlý zisk jiné osoby LPP 50 000 Kč

Pojištění pro případ zrušení cesty Storno cesty před jejím počátkem LPP 80% nákladů, max. 12 000 Kč
Pojištění pro případ přerušení cesty Předčasné ukončení již nastoupené cesty LPP 80% nákladů, max. 10 000 Kč
Pojištění sportovní činnosti Rozšiřuje rizika krytá léčebnými výlohami o výkon sportovní činnost pojištěného


