
 

Francie 

PUY SAINT VINCENT 

 

22. 1. 2021 (odjezd večer) - 31. 1. 2021 (příjezd ráno) 
7 nocí, 6 dní skipas, autobusová i vlastní doprava 

 

MOŽNOST STORNA PŘI OPATŘENÍCH NA COVID 

 

 
 

Současná situace mi neumožňuje uspořádat vlastní zájezd, proto jsem se letos rozhodla nabídnout vám zájezd 
přes CK NEV-DAMA, obchodní značka Cestovní kanceláře FISCHER a.s. - člen FISCHER GROUP. V případě, že jste od 
skupiny Fischer group obdrželi letos voucher za neuskutečněný zájezd, je možné jej na tento zájezd uplatnit.  
Samozřejmě se můžete spolehnout na mé delegátské služby a bohužel bude omezený animační program. Pro 
tento zájezd bychom využili i dopravce od CK NEV-DAMA. Cestovní kancelář nabízí letos podmínky, které byste 
ode mě nebyli schopni dostat a navíc garance proti různorodým opatřením Covidu, což je v dnešním zblblém světě 
nyní velmi důležité a doporučuji na tomto nešetřit. Tyto podmínky platí na všechny osoby uvedené na jedné 
smlouvě – a toto je další důvod, proč bude mít letos každý vlastní smlouvu a nepůjde to přese mě. Bližší informace 

naleznete níže. 
 

Poloha: Středisko Puy St. Vincent leží západně od Briançonu v blízkosti národního parku Les Ecrins, jeho 

lanovky začínají v 1400 m a vedou až do 2700 m. Okolní vrcholky hor dosahují nadmořské výšky až 4100 m a 

vytvářejí tak dokonalou atmosféru vysokohorského střediska. Těsná blízkost vysokého masivu Bar des Ecrins a 

převážně severní svahy střediska zaručují dobrou kvalitu sněhu.  

Sjezdové tratě, vedoucí průseky v modřínových lesích, na otevřených loukách i mezi skalnatými výběžky, mají 

celkovou délku 78 km a nabízejí především středně náročné lyžování. Extrémní jezdce bude lákat sjezd prašanem 

v údolí Narreyroux. Skipas navíc platí i v sousedním středisku Pelvoux (34 km sjezdovek, skibus za 1€).  

Za zvýhodněnou cenu můžete lyžovat také v dalších střediscích. Pro běžkaře bývá v okolí upraveno více než 40 

km tratí (jeden den zdarma, 34€/os/týden).  

 

Ubytování: Rezidence i chalety DAME BLANCHE jsou umístěny v nadmořské výšce 1800 m přímo na 

sjezdovce. Nachází se zde také snack-bar s pekárnou a barem, otevřen od 7:30 – 19:00.  

Je zde k dispozici sauna (10€/30 minut) a zdarma wifi.  

https://www.fischergroup.cz/


 

 

Pokoje se jeden od druhého trochu liší, některé mají samostatná lůžka, některé poschoďové postele. Jsou 

přidělovány recepcí podle toho, jakou kategorii apartmánu si vyberete, a na jejich rozdělení nemám bohužel už 

žádný vliv.  

 

Přibližná klasifikace pokojů: 

 

bilo 4 – 25 m² - 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky oddělená zašupovací stěnou, obývací pokoj s kuchyňským 

koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či 

terasa 

bilo 6 typ A – 33 m² - 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky oddělená zašupovací stěnou, obývací pokoj s 

kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), neuzavřená vstupní místnost se 2 

samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa 

bilo 6 typ B – 35 m² - 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky oddělená zašupovací stěnou, kabina se 2 samostatnými 

lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), sociální 

zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa 

trilo 8 – 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky oddělená zašupovací stěnou, 

kabina se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno 

i typ "šuplík"), sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa 

chalet 6 – apartmány v chatě pod rezidencí, která je rovněž umístěná přímo na sjezdovce. 35 m² - 1 ložnice s 

manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky oddělená zašupovací stěnou, obývací pokoj s kuchyňským 

koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), 2x sociální zařízení se sprchou či vanou (1x bez 

WC), balkon či terasa 

 

Autobusová doprava – bude organizovaná také přes CK Nev-Dama. Případně můžete jet po vlastní ose. Doprava 

stojí 2650 Kč, příplatek za odjezd z Ostravy je 300 Kč.  

 

Speciální podmínky a pojištění 

Nad rámec cestovního pojištění a obvyklých storno podmínek vám pod značkou NEV-DAMA SKI PARTNER 

SILVER nabízíme lyžařskou dovolenou s jistotou, že o vaše finanční prostředky nepřijdete ani v případě 

uzavření hranic (včetně tranzitu) či nutnosti karantény při příjezdu z/do destinace nebo tranzitních zemí 

vyhlášená státním orgánem (nikoliv zaměstnavatelem či třetí osobou).                                                        

Peníze za případné storno od nás dostanete zpět na účet do 14 dnů. 

Zrušení zájezdu bez stornopoplatků je možné nejdříve 4 a nejpozději 2 dny před prvním dnem pobytu 

(podmínkou je storno všech osob v rámci jedné ubytovací jednotky - apartmánu či pokoje). Rozhodným 

dnem pro uplatnění benefitu je první den pobytu. 

 

Pojištění C+  

V případě onemocnění (vč. COVID-19) na dovolené vám pokryje léčebné výlohy až do výše 6 milionů Kč. Na 

rozdíl od standardního pojištění Optimal kryje rozšířené pojištění na variantu C+ navíc léčebné výlohy spojené s 

léčbou onemocnění COVID-19 i případné zrušení zájezdu z důvodu vašeho onemocnění COVID-19 před 

dovolenou a nesplnění zdravotních podmínek pro vycestování. Poskytne vám tedy nadstandardní ochranu zdraví 

nejenom v průběhu vaší dovolené, ale i před jejím nastoupením.  

https://www.nev-dama.cz/dulezite-informace/cestovni-pojisteni-covid-zima 

 

 

 

 

 

 

https://www.nev-dama.cz/dulezite-informace/cestovni-pojisteni-zima


 

Cena:                                                                               počet osob                                                                                                                      

 
 

 
 

Slevy: 
dítě od 5 do 11 let – mínus 450 Kč 

neobsazené lůžko / osoba bez skipasu / osoba do 5 let nebo starší 75 let – mínus 2400 Kč 

 

Cena zahrnuje:  
ubytování na 7 nocí 

skipas na 6 dní  

všechny spotřeby 

pobytová taxa 

služby průvodce 

 

Cena nezahrnuje:  
autobusovou dopravu (2650 Kč nebo 2950 Kč (Ostrava) 

stravování 

povlečení (ideální vzít si vlastní) 

cestovní pojištění 

 

Rezervace 

Tento zájezd je organizován CK NEV-DAMA, obchodní značka Cestovní kanceláře FISCHER a.s. - 

člen FISCHER GROUP a platí na něj všeobecné podmínky, viz. https://www.nev-dama.cz/vseobecne-podminky 

 

Rezervace pište na email, který jsem vyhradila speciálně pro lyžařské zájezdy Bujočky: skibujocka@seznam.cz 
 
CK NEV-DAMA vás bude časem kontaktovat s uzavřením smlouvy a žádostí o platbu.  
 

Tak snad nám to v novém roce na ty ski vyjde! Nezbývá, než doufat. SKOL, PETRA 

https://www.fischergroup.cz/
https://www.nev-dama.cz/vseobecne-podminky
mailto:skibujocka@seznam.cz

