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Středisko Serre Chevalier je největším lyžařským střediskem v jižních Alpách a nabízí 250 km 
lyžování na převážně severovýchodních svazích, z nichž více jak 80% leží nad 2000m. Celé dny 
můžete trávit přejížděním 4 částí střediska a klouzat v nadmořské výšce od 1200 do 2800m a když se 
příliš unavíte, můžete využít skibusu zdarma pro návrat do Brianconu. 

Skipas Grande Galaxie na 6 dní je zahrnutý v ceně zájezdu a platí i v okolních střediscích 
(Montgenèvre/Vialattea (místním busem zpáteční jízdenka cca 6 €), Les 2 Alpes, Puy Saint Vincent, 
Alpe d’Huez). V případě zájmu uspořádáme jednodenní výlet do některého z okolních středisek. 

Sjezdovky:
lehké - 70km (23 zelených, 29 modrých)
středně náročné – 130 km (35 červených)
náročné – 50km (13 černých)
BĚŽKY – 35 km (v rámci 6 denního skipasu jeden den zdarma)

Historické město Briancon, zapsané v seznamu UNESCO, leží v nadm. výšce 1326 m a je 
obehnáno hradním opevněním, které postavil Sébastian Le Prestre de Vauban pro Ludvíka XIV. 
Ideální místo pro večerní procházky i noční zábavu. 

Rezidence Signal du Prorel 

Poloha: nedávno zrekonstruovaná tříhvězdičková rezidence se nachází v bezprostřední blízkosti 
kabinové lanovky Prorel (80m). V okolí se nachází spousta restaurací, barů, obchodů a večerní 
zábavy. Historické jádro Brianconu je 15 minut chůze. 



Vybavení: recepce (v provozu jen v příjezdový a odjezdový den), malá lobby, úschovna lyží, 
místnost pro úschovu zavazadel, výtah, vyhrazené parkoviště (počet míst omezen), veřejné parkování
(ve vzdálenosti 50 m). Wifi je k dispozici zdarma. 
Mínusy: chybějící relaxační zázemí / menší, ale hezké pokoje.

Ubytování: Rezidence nám při rezervaci do konce července nabízí 10x čtyřlůžkové, 2x šestilůžkové
a 2x osmilůžkové apartmány. 

Vybavení apartmánů: studio 4 - 24 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), kabina či vstupní místnost s palandou, sociální zařízení, 
balkon 
bilo 6 - 38 m² - 1 ložnice s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky či rozkládacím gaučem pro 2 
osoby (možno i typ "šuplík") či palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), kabina či vstupní místnost s palandou, sociální zařízení, 
balkon 
trilo 8 - 60 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), kabina či vstupní místnost s palandou, 2x sociální 
zařízení (1x bez WC), balkon 

Kuchyňský kout na všech apartmánech je vybaven lednicí, sporákem, kávovarem, myčkou, 
mikrovlnkou nebo troubou a TV. 
V apartmánech není přiliš úložných prostor, doporučuji nezaplňovat apartmány plnou 
kapacitou pro váš větší komfort, abyste se zde necítili jako sardinky. 

Cena (mimo autobusovou dopravu): 
osoba v apartmánu A4 při obsazenosti 2 osob, bez stravy, skipas, 7 nocí –10 990 Kč
osoba v apartmánu A4 při obsazenosti 3 osob, bez stravy, skipas, 7 nocí – 8 790 Kč
osoba v apartmánu A4 při obsazenosti 4 osob, bez stravy, skipas, 7 nocí – 7 790 Kč

osoba v apartmánu A6 při obsazenosti 4 osob, bez stravy, skipas, 7 nocí – 8 990 Kč
osoba v apartmánu A6 při obsazenosti 5 osob, bez stravy, skipas, 7 nocí – 8 090 Kč
osoba v apartmánu A6 při obsazenosti 6 osob, bez stravy, skipas, 7 nocí – 7 490 Kč

osoba v apartmánu A8 při obsazenosti 6 osob, bez stravy, skipas, 7 nocí – 8 590 Kč
osoba v apartmánu A8 při obsazenosti 7 osob, bez stravy, skipas, 7 nocí – 7 990 Kč
osoba v apartmánu A8 při obsazenosti 8 osob, bez stravy, skipas, 7 nocí – 7 490 Kč

nelyžaři, děti do 5 let a senioři od 75 let - mínus 3 500 Kč

Cena zahrnuje: 
ubytování dle klasifikace
skipas Grande Galaxie
služby průvodce
pobytovou taxu

Cena nezahrnuje:
2300 Kč - dopravu luxusním autobusem se zvětšeným sedačkovým prostorem, polokoženými 
sedačkami a funkční toaletou (trasa Frýdlant n. O., Frýdek-Místek, Ostrava, Olomouc, Brno, Vídeň). 
Pohled do autobusu zde: https://youtu.be/1bDskDFQXVA 



Díky limitované kapacitě apartmánů bude nejprve zaplněna kapacita autobusu, 
poté se může doplňovat klienty na vlastní dopravu. 

https://youtu.be/1bDskDFQXVA
Fakultativní příplatky:
ložní prádlo (10€), dětská postýlka (30€), pobyt se psem (35€)

Cestovní pojištění: v ceně zájezdu není zahrnuto cestovní pojištění. Ve spolupráci s ERV 
pojišťovnou, a.s. nabízíme kompletní cestovní pojištění vč. pojištění zrušení účasti na 
zájezdu (tzv. "pojištěni proti stornu") za 490 Kč / 8 dní / os. - ERV Optimal, resp. 790 Kč / 8 dní / os.
- ERV Optimal plus (i mimo sjezdovky), resp. 1990 Kč / os. - celoroční MultiPackStandard, 
resp. 2890 Kč / os. - celoroční MultiPackOptimal, resp. 2990 Kč / os. -celoroční MultiPackStandard 
Rodina - platící, resp. 3990 Kč / os. - celoroční MultiPackOptimal Rodina – platící.
Více informací naleznete zde: http://www.nev-dama.cz/dulezite-informace-zima#cestovni-pojisteni 

Informace pro klienty:
Po příjezdu na místo je místními hoteliéry vybírána vratná záloha na apartmán – 300 € 

Polyžařské aktivity: 
- fantastické procházky historickým jádrem města
- koupací, sportovní a wellness centrum "Parc 1326", které má celoroční bruslařskou dráhu 
olympijské velikosti a aquapark s vnitřním bazénem,  dětský bazének, skluzavky, masážní trysky, 
solarium, saunu a parní saunu
- termální lázně v Monetier (zde uspořádáme výlet po lyžování)
- grilování na sjezdovce v nadm.výšce 2000m!

Tento zájezd pořádám ve spolupráci s ck Nev-dama, platí tedy všeobecné cestovní podmínky, viz. 
http://www.nev-dama.cz/vseobecne-podminky

Záloha 5.000 Kč / osobu je splatná do 10. 7. 2017 (číslo účtu vám pošleme ihned po potvrzení vaší 
rezervace). 

Rezervace pište na email: bujocka@gmail.com

http://www.nev-dama.cz/vseobecne-podminky
https://youtu.be/1bDskDFQXVA
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