
l y ž o v a č k a   v e 

FRANCII
oblast Puy St. Vincent

 20. - 29. 1. 2012 
Oblast  Puy St.  Vincent - leží  cca 35 km západně od horského  
městečka Briançon, obklopen  vrcholky hor dosahují nadmořské 
výšky  až  4100  m.n.m.  a  tím  vytvářejí  dokonalou  atmosféru  
vysokohorského  střediska. Velkým  lákadlem  pro  náročnější  a  
zkušené  lyžaře  jsou  severní  svahy  v  údolí  Narreyroux,  které  
nabízejí  lyžování  v  hlubokém  prachovém  sněhu.  Tuto  lokalitu  
doporučujeme  rodinám  s  dětmi  a  klientům,  kteří  touží  po 
pohodové a klidné dovolené. 

středisko Puy St. Vincent /Parc Aux Etoiles a Dame Blanche/ - 
je  příjemné  rodinné  středisko  tvořené  původními  vesničkami  a  moderní  částí  ve  výšce  1600  –  1800  m.n.m. K 
dispozici je zde 40 km běžeckých tratí  a 78 km sjezdových tratí a na snowboardisty čeká osvětlený snowpark mezi 
sjezdovkami  Rhodos  a  Combes  s  half-pipe,  boardercross,  jumps  a  mnoho  dalšího. Tuto  lokalitu  doporučujeme 
rodinám s dětmi a klientům, kteří touží po pohodové a klidné dovolené. Večerní vyžití není sice tak pestré jako v 
ostatních střediscích, kompenzuje to však výhodná cena a přátelská atmosféra tohoto lyžařského resortu.

Vybavení  střediska:  informační  centrum,  lyžařská  škola,  nákupní  centrum,  lékárna,  lékař,  prodejny  a  půjčovny 
sportovních potřeb, restaurace, bary, kino, kluziště, parkoviště, skibus (zdarma). 

Ubytování: nachází se v 1800 m.n.m. v blízkosti sjezdovek, 800 m od obchodů a služeb; všechny apartmány (pro 4, 6 
a  8  osob)  jsou účelně  vybaveny (kuchyň s  myčkou,  koupelna,  WC) + balkon a  TV,  venkovní  vyhřívaný bazén 
(zdarma), sauna (za poplatek 7 € / 1 vstup), garáže (50 € / týden).

Apartmán 4 Apartmán 6 Apartmán 8

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

7700 8250 9300 7700 8100 8650 7700 7950 8400

Uvedené ceny jsou v Kč za 1 dospělou osobu

Cena zahrnuje:  dopravu autobusem (video, kávovar, lednice), ubytování, šestidenní permanentku pro celou oblast, 
povlečení, poplatky za vodu a elektřinu, vysokohorský poplatek. 

Cena nezahrnuje: stravu, průběžný a závěrečný úklid, toaletní potřeby, mycí prostředky, cestovní pojištění. 

Příplatky: 7. den lyžování + 400 Kč / osoba.

Slevy:  Děti do 5 let a senioři nad 75 let /- 1.950 Kč/

Nástupní místa: Polička, Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, HK, Praha. Brno za příplatek 380Kč/os při 6os.


