OFERTY LAST MINUTE w ALPE D’HUEZ (marzec – kwiecień 2010)
• Dlaczego Alpe d’Huez?
Alpe d’Huez to same superlatywy: najdłuŜsza na świecie trasa, 4 trasy o dwukilometrowej róŜnicy
wysokości, wyjątkowy mikroklimat (szczegóły patrz miejsca zimowe/Alpe d’Huez)
• Dlaczego koniec sezonu?
Alpe d’Huez jest jednym z najwyŜej połoŜonych ośrodków narciarskich w całych Alpach, więc
warunki śniegowe w marcu i na początku kwietnia pozostają bardzo dobre, a jest sporo cieplej,
luźniej na stokach i taniej niŜ w okresie francuskich ferii zimowych.
• Co proponujemy?
Proponujemy pakiety typu zakwaterowanie + skipass (+ opcjonalnie transport z lotniska,
wypoŜyczenie sprzętu, kurs narciarski i/lub dodatkowe aktywności sportowe)
• Przykładowe ceny pakietów (zakwaterowanie + skipass dla os./tydzień)
RODZAJ

MIEJSCOWOŚCI

CENA

• Studio (3-4 os.)
Alpe d’Huez
Oz-en-Oisans
Auris-en-Oisans
Vaujany
Villard-Reculas

od 199 EUR/os. (marzec)

Alpe d’Huez
Oz-en-Oisans
Auris-en-Oisans
Vaujany

od 189 EUR/os. (marzec)

Alpe d’Huez
Oz-en-Oisans
Vaujany

od 219 EUR/os (marzec)

od 179 EUR/os. (kwiec.)

• Apartament (4-6 os.)
od 179 EUR/os. (kwiec.)

• Apartament (5-7 os.)
od 189 EUR/os (kwiec.)

• Chalet (do 10 os.)
Alpe d’Huez
Oz-en-Oisans
Villard-Reculas

od 269 EUR/os (marzec)

Alpe d’Huez
Vaujany

od 259 EUR/os (marzec)

od 249 EUR/os (kwiec.)

• Chalet (do 12 os.)
od 239 EUR/os (kwiec.)

• Chalet (do 16 os.)
Alpe d’Huez
Oz-en-Oisans
Vaujany

od 249 EUR/os (marzec)
od 239 EUR/os (kwiec.)

• Dodatkowe atrakcje narciarskie
Oświetlony stok, snowpark, liczne moŜliwości jazdy poza trasami, nocny zjazd z najdłuŜszej trasy
na świecie, moŜliwośc wykorzystania 2 dni ze skipassu w Les 2 Alpes
• Inne sporty outdoorowe
Narty tourowe, narty biegowe, alpinizm, wspinaczka lodowa, rakiety śnieŜne, psie zaprzęgi,
paralotnie, sanki, itd.

● Inne sporty indoorowe
Lodowisko, ścianka wspinaczkowa, korty tenisowe, squash, pingpong, badminton, siłownia, aerobik,
koszykówka, siatkówka i inne (większość wliczona w cenę skipassu)

● Co oprócz sportów?
W Alpe d’Huez jest teŜ basen, sauna, kino oraz bardzo duŜy wybór restauracji, pubów i klubów –
Ŝycie więc tam nie zamiera wraz z zamknięciem ostatniego wyciągu.

● Mapa tras i miejscowości
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