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V Saint Gervais s kulisou sousedního Mont Blancu se snoubí kouzlo historického lázeňského městečka s moderním zázemím re no mované lyžařské oblasti.  
Střediskem projíždí vlak „tramway du Mont Blanc“, kterým si zkracují cestu horolezci na nejvyšší horu Evropy. Kabinovou lanovkou  

je od našeho ubytování rych lý přístup do rozsáhlé lyžařské oblasti, jejíž součástí je i proslulé středisko Megève.

NÁŠ NÁZOR...

NÁŠ TIP...

LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDING
Stihnete za týden projet všech 445 km sjezdovek, které skipas Evasion Mont Blanc zahrnu je? Pokud se 
vám to podaří jedenkrát, některým i dvakrát, poznáte celkem 6 různých lyžařských oblastí. Od rezidence 
v Saint Gervais vyjedete kabinou Bettex do stejnojmenné oblasti, kde naleznete dobře upravované sjez
dovky všech obtížností. Jedinečným zážitkem jsou výjezdy na vrcholy Mt. Joly nebo Mt. Joux, které skýtají 
krásný výhled na nejvyšší horu Evropy. Na lyžích se můžete dále vydat do oblastí Megève nebo Saint Nicolas 
de Véroce. V Megè ve doporučujeme především oblast Rochebrune s náročnými sjezdovkami, které hostí 
i závody Světové ho poháru. Saint Nicolas de Véroce nabízí pěkné modré a červené sjezdovky, ale i širo
ké možnosti pro freeride. Naším tipem je nejvzdálenější oblast La Giettaz. Určitě si nenechte ujít středisko 
a oblast Les Contamines se 120 km širokých sjezdovek a neomezenými freeridingovými terény 
– doprava autobusem Intertrans 1x v ceně, ev. skibusem, zpáteční jízdenka cca 7 €. Tato oblast zaručuje 
díky vyšší nadmořské výšce ideální sněhové podmínky. Doporučujeme výjezd na nejvyšší vrchol celé ob
lasti Aiguille Croche (2487 m), odkud se skýtá nádherný výhled na Mont Blanc a odkud také vedou krásné 
červené sjezdovky. Každá z oblastí má svůj vlastní snowpark. Snowpark Mont Joux v Saint Gervais je dobře 
udržovaný s mnoha skoky a překážkami různých obtížností včetně airbagu pro bezpečné nacvičování sko
ků. Freestylisté by určitě neměli vynechat ani snowpark v Les Contamines. Pro děti je k dispozici zábavná 
sjezdovka Charlotte Marmotte se slalomem, zvonkohrami a video zónou. 

DALŠÍ INFORMACE A MOŽNOSTI ZÁBAVY
u využívání skibusu v St Gervais zdarma u zubačka tramway du Mont Blanc u značené trasy pro pěší nebo pro 
sněžnice přístupné zdarma u v celé oblasti 28 km běžeckých tratí u paragliding u nácvik skoků na lyžích/snow-
boardu do airbagu u krytý bazén se saunou a párou (dostupné skibusem) u kryté kluziště u 3 sáňkařské dráhy 
u curling (pro 6–16 os.) u restaurace, bary, obchody u kino u savojské trhy a večeře

u  lyžování v oblastech Les Contamines a La 
Gie ttaz

VÝHODY STŘEDISKA...

u kvalitní ubytování s výhodnou polohou u la-
novky vedoucí do „srdce“ oblasti Evasion Mont 
Blanc u rozsáhlá lyžařská oblast za výhodnou 
cenu u jedno z nejlépe dostupných francouz-
ských středisek z ČR

u rozsáhlá lyžařská oblast, 5. největší ve Fran-
cii u St Gervais je příjemné lázeňské městeč-
ko s historickým centrem, kde naleznete kavár-
ny, restaurace a stylové obchůdky s místními 
specialitami 

EVASION MONTBLANC
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 REZIDENCE LE GRAND PANORAMA ***/III
Rezidence s výhodnou polohou u kabinové lanovky s rychlým přístupem do hlavní lyžařské oblasti

POLOHA
V  Saint  Gervais,  50  m  od  stanice  kabinové  lanovky 
St Gervais – Bettex, 150 m od pekařství a restaurace. 
Další obchody a restaurace najdete v centru městečka 
vzdáleném cca 800 m (možnost využít skibus zdarma). 

POPIS UBYTOVÁNÍ
Apartmán AP4***  (2  místnosti,  30–32  m2),  v  obývací 
části s kuchyňským a jídelním koutem rozkládací gauč 
pro 2 osoby, oddělená ložnice s 2 samostatnými lůžky, 
koupelna, WC většinou oddělené. 
Apartmán AP5/6*** (2 místnosti, 38–45 m2), v obývací 
části s kuchyňským a jídelním koutem rozkládací gauč 
pro 2 osoby, oddělená ložnice s dvoulůžkem nebo dvě-
ma samostatnými lůžky, v kabině nebo v předsíni palan-
da, koupelna s vanou, WC většinou oddělené. 
Apartmán AP6***  (3  místnosti,  42–47  m2),  v  obývací 
části s kuchyňským a jídelním koutem rozkládací gauč 
pro 2 osoby, 2 oddělené dvoulůžkové ložnice (dvoulůž-
ko, samostatné postele, nebo palanda), 2 koupelny, WC 
většinou oddělené. 

VYBAVENOST A SLUŽBY
Apartmán:  vybavený kuchyňský kout  (nádobí,  lednice, 
sklokeramická varná deska, mikrovlnná trouba s grilem, 
myčka nádobí), televize, balkon nebo terasa. 
Rezidence: vstupní hala, výtahy, lyžárna, 
za příplatek: WiFi. 

SAINT GERVAIS – REZIDENCE LE GRAND PANORAMA
Termín  
(od – do)

Doprava
AP4*** při obsazení AP5/6*** při obsazení AP6*** při obsazení

Č. zájezdu
4 os. 3 os. 2 os. 6 os. 5 os. 4 os. 3 os. 2 os. 6 os. 5 os. 4 os.

06.01.–15.01. BUS 13690 14600 16420 13360 13840 14560 15750 18140 13790 14350 15200 23ZGER01
Apartmány AP8 na vyžádání, jiné rezidence na vyžádání.

Cena za os. zahrnuje: dopravu luxusním autobusem INTERTRANS Plzeň, 1x výlet autobusem do Les Contamines, ubytování na 
7 nocí, povlečení, 6denní skipas pro oblast Evasion Mont Blanc (veřejná cena skipasu 280 €), služby delegáta. Cena nezahrnuje: 
závěrečný úklid (vlastní nebo za příplatek až 145 €/AP), vratnou kauci 1000,- Kč/os., pobytovou taxu cca 6,30 €/dosp. os./týden.

1

PŘÍPLATKY
– nadlimitní/další zavazadlo + 300,- Kč
– cestovní pojištění + 520,- Kč/os. (do 70 let)
– cestovní pojištění nad 70 let – na vyžádání 
– rozšíření na 7denní skipas za příplatek + 840,- Kč
– individuální klient za příplatek + 1000,- Kč, jen 

v AP5/6*** obs. 4 os.

SLEVY 
– dítě do 5 let, nelyžař – sleva 4810,- Kč/os. 
– dospělý nad 80 let – sleva nelyžař + zvýhodněný 

skipas k zakoupení na místě za 142 €
– vlastní doprava – sleva na vyžádání

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den: odjezd z Prahy (Plzně) ve večerních hod.
2. den: zastávka v supermarketu, ubytování.
3.–8. den: lyžování, snowboarding (neděle – pátek)
9. den: volný program, ev. 7. den lyžování, vpodvečer 

zastávka v supermarketu.
10. den: příjezd do Plzně (Prahy) do 7.00 hod.

LES CONTAMINES
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