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       Francie – VALMEINIER / VALLOIRE 
        Residence Grand Panorama 1 *** 

 

15. - 24. 3. 2019, autobusová doprava 

 
 

• dvě atraktivní lyžařská střediska ležící v samém srdci údolí Maurienne v jižním Savojsku na úpatí alpských 
velikánů Mont Thabor (3.178 m n. m.) a Grand Galibier (3.228 m n. m.) 

• Valmeinier a Valloire jsou propojeny lanovkami i sjezdovkami 
• velmi dobré sněhové podmínky dané polohou většiny sjezdovek v nadm. výšce více než 2.000 m 
• na 150 km dobře připravených sjezdových tratí všech stupňů obtížnosti nacházejících se na širokých pláních 

pod třemi horskými hřebeny 
• pro freestylisty je zde Snowpark du Lac de la Veille s rampou, skoky a raily různých obtížností 
• 10 km atraktivních běžeckých stop na Verney Plateau ve Valloire bohatá škála après ski  
• za příplatek cca 32€ možnost jednodenního lyžování v top středisku Val Thorens - přístup přes nedaleké 

Orelle 
• skibus pendlující mezi Valmeinier 1500 a 1800  

 
 

Residence Grand Panorama 1 *** 
 

Residence je tvořena 4 sousedícími budovami a 17 individuálními chalety. Všechny níže uvedené služby se 
nachází v centrální budově. Apartmány jsou nabízeny bez rozlišení, tedy bez konkretizace budovy, ve které 
jsou umístěny. Oblíbená moderní residence v savojském stylu z přírodního dřeva a kamenů s břidlicovými 
střechami. Ideální poloha vzhledem k lyžařskému areálu s nádherným výhledem do údolí,poměrně 
prostorné a kvalitně vybavené apartmány. Relaxační centrum včetně venkovního vyhřívaného bazénu v 
základní ceně, sauna za poplatek. Mínusem je větší vzdálenost od centra střediska.  

poloha 
Valmeinier 1800 

centrum - 850 m, skiareál Valmeinier / Valloire - 80 m 

vybavenost a služby 
recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu*, úschovna lyží, výtah, vyhrazené parkoviště (počet míst velmi 
omezen), veřejné parkování (ve vzdálenosti 100 m), garážová stání* (výška vjezdu 190 cm; počet míst 
omezen; rezervace nutná předem), půjčovna a servis lyžařského vybavení 
 
* služby za příplatek 



sport a relaxace 
venkovní vyhřívaný bazén 12 x 6 m, sauna*, biliár*  
* služby za příplatek 

popis apartmánů 

studio 4 (A4) – 23 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i 
typ "šuplík"), kabina či vstupní místnost s palandou (poschoďovou postelí), sociální zařízení, balkon či 
terasa 

bilo 6 (A6) – 35 m² - 1 ložnice s manželskou postelí šíře 140 cm či 2 samostatnými lůžky a případně 
palandou, kabina s palandou (poschoďovou postelí), obývací pokoj s kuchyňským koutem a případně 
rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či 
terasa 

vybavenost apartmánů 
TV*, myčka nádobí, trouba či mikrovlnka, kávovar, vysavač, wi-fi připojení k internetu* (2 přístroje / 
apartmán) 
 
* služby za příplatek  
 
povinné příplatky 
vratná kauce (platba též platební kartou): 300 € 
  
fakultativní příplatky:  
koupelnové prádlo: 8 € / os.; pobyt se psem: 50 € / týden (je třeba předem ověřit v CK); garážové stání: 40 
€ / týden (je třeba předem ověřit v CK); WiFi připojení: za poplatek v místě 
 
V apartmánech není příliš úložného prostoru, doporučuji nezaplňovat apartmány plnou kapacitou pro 
váš větší komfort, abyste se zde necítili jako sardinky.  
 

skipas 

Galibier Thabor 

Platí pro skiareály Valmeinier / Valloire. V rámci 6 denního skipasu možnost lyžování 1 den zdarma v Les 
Sybelles či Saint François Longchamp (vypravíme se na výlet).  

Za příplatek cca 32€ výlet do slavného střediska Val Thorens.  
 
slevy a příplatky v rámci skipasů 
nelyžaři, děti do 4 let a senioři od 75 let - mínus 3 500 Kč 
dítě od 5-12 let a senioři od 65-74 let - mínus 350 Kč 
 

 
cena (mimo autobusovou dopravu) 
osoba v apartmánu A4 při obsazenosti 2 osob, bez stravy, skipas, 7 nocí – 8 390 Kč 
osoba v apartmánu A4 při obsazenosti 3 osob, bez stravy, skipas, 7 nocí – 7 190 Kč 
osoba v apartmánu A4 při obsazenosti 4 osob, bez stravy, skipas, 7 nocí – 6 690 Kč 
 
osoba v apartmánu A6 při obsazenosti 4 osob, bez stravy, skipas, 7 nocí – 6 890 Kč 
osoba v apartmánu A6 při obsazenosti 5 osob, bez stravy, skipas, 7 nocí – 6 790 Kč 
osoba v apartmánu A6 při obsazenosti 6 osob, bez stravy, skipas, 7 nocí – 6 490 Kč 
 



Cena zahrnuje:  
ubytování dle klasifikace na 7 nocí 
skipas Galibier Thabor na 6 dní 
služby průvodce 
pobytovou taxu 
ložní prádlo 
 
Cena nezahrnuje: 
2500 Kč - dopravu luxusním autobusem se zvětšeným sedačkovým prostorem, polokoženými sedačkami, 
funkční toaletou a skvělými řidiči (trasa Frýdlant n. O., Frýdek-Místek, Ostrava, Olomouc, Brno, Praha, 
Plzeň, Mnichov, Albertville). Z Frýdlantu nad Ostravicí se vyjíždí v pátek okolo 18 hodiny. 
Pohled do autobusu zde: https://youtu.be/1bDskDFQXVA   
 
Kvůli limitované kapacitě apartmánů bude nejprve zaplněna kapacita autobusu, poté se 
může doplňovat klienty na vlastní dopravu.  
 
 
Cestovní pojištění: V ceně zájezdu není cestovní pojištění. Ve spolupráci s ERV pojišťovnou, 
a.s. nabízíme kompletní cestovní pojištění vč. pojištění zrušení účasti na zájezdu (tzv. "pojištěni proti 
stornu") za 440 Kč / 8 dní / os. - ERV Optimal bez storna, resp. 490 Kč / 8 dní / os. - ERV Optimal, resp. 710 
Kč / 8 dní / os. - ERV Optimal plus bez storna, 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/cestovni-pojisteni  

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 20. 7. 2018 na číslo účtu: 
  
Rezervace pište na email: bujocka@gmail.com  
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