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Saint Gervais/Megeve/ Les Contamines - doplňková nabídka  6. - 15. 1. 2023 
(skipas 445 km sjezdovek) 

 
www.saintgervais.com , www.ski-saintgervais.com , www.lescontamines.com , www.saintgervais.ski  

 

Ubytování: v Les Contamines, polohově v atraktivní části Hameaux du Lay. Jedná se o komplex 

několika rezidencí, naše rezidence Borgia, Brulaz, Tapia, Montseu, Combettes, Rochasset jsou vzdálené 

70 - 200 metrů od nástupu na kabinovou lanovku Montjoie, případně od dojezdové červené sjezdovky. 

 

Ubytování: ST3/4, ST4/5, AP4, AP4/5, na vyžádání typologie AP6. Jedná se o privátní studia a 

apartmány, s vybaveným kuchyňským koutem, příslušenstvím, interiér je dle vkusu soukromého 

majitele. Veškeré energie v ceně ubytování.  

Studio ST3/4, ST4/5 (1 místnost, cca 19-29 m²), v obývací části s kuchyňským a jídelním koutem 

rozkládací gauč pro 2 osoby, v předsíni či kabině spací kout s palandou, případně vysouvací 5. lůžko, 

koupelna, WC, balkon nebo terasa.  

Apartmán AP4, AP4/5 (2 místnosti, cca 25-29 m²), v obývací části s kuchyňským a jídelním koutem 

rozkládací gauč pro 2 osoby, případně 3. lůžko, ve 2. místnosti manželské dvoulůžko nebo dvě 

jednotlivá lůžka, koupelna, WC, balkon nebo terasa.  

 

Skipas:  

celý areál Evasion Mont Blanc, 

skipas  6 dní, neděle – pátek 

 

Cena:  

 

ST3/4, ST4/5  obs. 2: 15 840,- Kč 

ST3/4, ST4/5  obs. 3: 14 260,- Kč 

ST3/4, ST4/5  obs. 4: 13 460,- Kč  

ST3/4, ST4/5  obs. 5: 12 990,- Kč  

   

AP4, AP4/5  obs. 2: 16 910,- Kč 

AP4, AP4/5  obs. 3: 14 970,- Kč 

AP4, AP4/5  obs. 4: 13 990,- Kč 

AP4, AP4/5  obs. 5: 13 420,- Kč 

 

 

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem INTERTRANS Plzeň, 7 nocí v apartmánu/studiu (cena 

dle obsazenosti), 6 denní skipas Evasion Mont Blanc, 3x výlet busem do Saint Gervais (lanovka 

Bettex), povlečení, služby průvodce. 

 

Příplatek: cestovní pojištění, svozy mimo trasu Plzeň - Praha, nadlimitní zavazadlo, 7 denní skipas + 

840,- Kč/dosp. os. 

Sleva: dítě do 5 let/ nelyžař sleva 4 810,- Kč, nad 80 let skipas v EUR na místě. Sleva vlastní doprava 

– na vyžádání. 

 

Cena nezahrnuje: poplatek pobytovou taxu 6,30 EUR/dosp. os. /týden. Skládá se vratná kauce na 

ubytování ve výši 1000,-Kč/os., závěrečný úklid apartmánů vlastní nebo za poplatek v EUR. 

 

Pozn.: Výhodou v tomto termínu je menší počet lyžařů na sjezdovkách, v Contamines krásné a stále 

upravené sjezdovky (120 km), kde třeba při sjezdu ráno i odpoledne nepotkáte lyžaře. Středisko a celá 

lyžařská oblast je dlouhodobě oblíbená, má svoji kvalitu a doporučujeme jej.     

http://www.saintgervais.com/
http://www.ski-saintgervais.com/
http://www.lescontamines.com/
http://www.saintgervais.ski/

