Bujočka.cz a CK TALPA
Francie – AVORIAZ
Les Portes du Soleil
Residence du Téléphérique** MORZINE
17. - 26. 3. 2023, autobusová i vlastní doprava








největší mezinárodní lyžařská oblast Les Portes du Soleil (v českém překladu “ Brána Slunce”) se rozkládá na
pomezí Francie a Švýcarska, přímo mezi Ženevským jezerem a Mont Blancem
Les Portes du Soleil nabízí 600 km sjezdovek v nadmořské výšce od 1.200 m n. m. – 2.466 m n. m.
na své si přijdou jak milovníci upravených sjezdovek, tak vyznavači freeridů
s jedinou permanentkou si můžete zalyžovat až ve 14 střediscích oblasti Les Portes du Soleil a navštívit tak
šest švýcarských a osm francouzských středisek v rámci jedné dovolené
pro freestylisty je zde unikátní biologický snowpark, postavený z 80 překážek, vyrobených ze dřeva a sněhu
středisko Avoriaz je charakteristické svou jedinečnou atmosférou díky hluboké historii městečka (pohyb po
středisku pouze pěšky nebo na saních tažených koňmi vás pozve zpět do minulosti)
skibus do centra Morzine (3 km) jezdí denně až do 21 hodin

Residence du Téléphérique **
Residence se nachází v nadmořské výšce 1800m v blízkosti nástupu na lanovku – do lyžařského střediska
Avoriaz/ Portes du Soleil vede kabina Prodains Express, která se nachází pouze 50 m od ubytování. Pro
zjednodušení přístupu je možnost využití malého vleku naproti residence. Všechny apartmány jsou vybaveny
TV, myčkou na nádobí (s výjimkou bilo 4), troubou či mikrovlnkou. Výhodou je bar a restaurace přímo
v residenci. Možnost využití sauny a vířivky za poplatek. Skibus do centra Morzine jezdí až do večerních hodin
a zastavuje 100 m od ubytování. Residence du Téléphérique je hodnocena jako velmi zajímavá varianta
ubytování v top lyžařské oblasti, nicméně je třeba počítat s horší kvalitou pokojů, než na co jste zvyklí
v menších střediscích. Kvalitnější ubytování se v tomto středisku pohybuje v úplně jiných cenových dimenzích.
vybavenost a služby
recepce / bar / restaurace / wi-fi připojení k internetu / výtah / místnost pro úschovu zavazadel / úschovna
lyží / vyhrazené parkování / garážová stání (80€ / týden – je třeba nahlásit předem!) / veřejné parkování * (ve
vzdálenosti 200 m; 63€ / týden – doporučeno rezervovat předem na http://parkingmorzine.com/reservationparking-prodains.php ) / veřejné parkování (zdarma, ve vzdálenosti 1,5 km směr Morzine; možnost návratu
skibusem), pračka * / ranní donáška čerstvého pečiva *
sport a relaxace: sauna/ vířivka (8€ / hod., otevřeno 16.00 – 20.00 hod., rezervace na recepci)
(*služby za příplatek)

popis apartmánů
bilo 4 (AP 4) – 26 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální zařízení s vanou, balkon či terasa
trilo 6 (AP 6) – 37 m² - varianta s mezaninem: ložnice s palandou, v mezaninu manželská postel a 1
samostatné lůžko, obývací pokoj s kuchyňským koutem a 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení se sprchou,
sociální zařízení s vanou (bez WC), balkon či terasa
trilo 6 (AP 6) – 37m2 – varianta bez mezaninu: ložnice s manželskou postelí, ložnice s palandou, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení s vanou, balkon či terasa
quadrilo 8 (AP 8) – 54m2 – varianta s mezaninem: 2 ložnice s palandou, v mezaninu ložnice s manželskou
postelí a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem a 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení
se sprchou, sociální zařízení s vanou (bez WC), balkon či terasa
quadrilo 8 (AP 8) – 54m2 – varianta bez mezaninu: 2 ložnice s manželskou postelí, ložnice s palandou, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, sociální zařízení s vanou,
balkon či terasa
POZOR!!! Apartmány jsou nabízeny bez rozlišení s mezaninem / bez mezaninu, tedy pouze podle typologií
bilo 4, trilo 6, či quadrilo 8. Pokoje rozděluje recepce, napište si vaše preference, ale NEBUDOU
GARANTOVÁNY!
skipas
Portes du Soleil - platí na celou lyžařskou oblast – (600 km sjezdovek)
slevy a příplatky v rámci skipasů (na tyto informace zatím čekáme)

cena (mimo autobusovou dopravu)
osoba v apartmánu A4 při obsazenosti 2 osob, bez stravy, skipas, 7 nocí – 13.290 Kč
osoba v apartmánu A4 při obsazenosti 3 osob, bez stravy, skipas, 7 nocí – 12.090 Kč
osoba v apartmánu A4 při obsazenosti 4 osob, bez stravy, skipas, 7 nocí – 11.490 Kč
osoba v apartmánu A6 při obsazenosti 4 osob, bez stravy, skipas, 7 nocí – 12.290 Kč
osoba v apartmánu A6 při obsazenosti 5 osob, bez stravy, skipas, 7 nocí – 11.790 Kč
osoba v apartmánu A6 při obsazenosti 6 osob, bez stravy, skipas, 7 nocí – 11.490 Kč
osoba v apartmánu A8 při obsazenosti 6 osob, bez stravy, skipas, 7 nocí – 12.090 Kč
osoba v apartmánu A8 při obsazenosti 7 osob, bez stravy, skipas, 7 nocí – 11.790 Kč
osoba v apartmánu A8 při obsazenosti 8 osob, bez stravy, skipas, 7 nocí – 11.490 Kč
Kvůli limitované kapacitě apartmánů bude nejprve zaplněna kapacita autobusu, poté se může
doplňovat klienty na vlastní dopravu.
cena zahrnuje:
ubytování dle klasifikace na 7 nocí
skipas Portes du Soleil na 6 dní
kauci za skipas
všechny spotřeby
služby průvodce

cena nezahrnuje:
pobytovou taxu 1€/os/den
vratnou kauci 200€
ložní prádlo – 9 €
3.850 Kč – autobusovou dopravu (trasa Frýdlant n. O., Frýdek-Místek, Ostrava, Olomouc, Brno, Praha, Plzeň,
Basel, Morzine). Z Frýdlantu nad Ostravicí se vyjíždí v pátek okolo 18 hodiny.
cestovní pojištění: bude upřesněno později
Tento zájezd pořádám ve spolupráci s CK TALPA, platí tedy všeobecné cestovní podmínky, viz
https://www.talpa.cz/dokumenty/

Rezervace pište na email: skibujocka@seznam.cz
Záloha 10.000 Kč / osobu je splatná do 26. 9. 2023 na číslo účtu (anebo v hotovosti):
2500518585/2010, variabilní symbol 321.
DŮLEŽITÉ – DO POZNÁMKY UVEĎTE VAŠE JMÉNO!

Residence du Téléphérique **

Residence du
Télépherique
VÍCE O STŘEDISKU: https://en.morzine-avoriaz.com/portes-du-soleil-ski-resort.html

