
RISQUES D’AVALANCHE

Connaître la signification de l’échelle 
européenne du risque, affichée au dé-
part des principales remontées mé-
caniques. Attention : le risque zéro 
n’existe pas : la pratique du ski hors-
piste peut mettre en danger votre vie 
mais également celle d’autrui.

European risk scale signs, which are dis-
played at the departure of main ski lifts. 
Bear in mind that skiing off-piste may cost 
your life as well as others.

AVALANCHE RISKS

Plan non contractuel

HORAIRES DU DOMAINE SKIABLE

Du début de saison jusqu’au vacances de février : 
de 09h00 à 16h30
Des vacances de février à la fin de la saison : 
de 09h00 à 17h00

36  : 10 vertes, 4 bleues, 18 rouges et 4 noires

NOMBRE DE PISTES

MERCI À NOS PARTENAIRES

4 : fort
4 : high risk

3 : marqué
3 : considerable

2 : limité
2 : moderate

1 : faible
1 : low

5 : très fort
5 : very high risk

Risque (Risk)

NOM DES 
APPAREILS

NB
PLACES

OUVERTURE

PRÉLONGIS

DÉBUT DE SAISON 
> DÉBUT VAC FÉVRIER

FERMETURE
DÉBUT VAC FÉVRIER

> FIN DE SAISON

X6 9H00 16H30 17H00

PIC VERT X6 9H00 16H30 17H00

POUSTERLE X6 9H05 16H15 16H45

FONTAINES X6 9H05 16H15 16H45

CHAMP-LACAS X4 9H00 16H30 17H00

CRÊTES X4 9H30 16H10 16H30

PRAMOUTON X1 9H00 16H30 17H00

PRÉVIEUX X1 9H00 16H30 17H00

PORTETTE X1 9H30 16H15 16H45

RIOU SEC X1 9H00 16H30 17H00

STADE X1 9H05 16H30 17H00

GALOPINS 1 X1 9H00 16H30 17H00

GALOPINS 2 X1 9H00 16H30 17H00

GENEPI X1 9H30 16H15 16H45

PRÉBOIS X6 9H00 16H30 17H00

BOIS MÉAN X1 9H00 16H30 17H00

PRÉCLAUX X1 9H00 16H30 17H00

horaires non contractuels, 
susceptibles de modifications 
selon les conditions météo 
et d’enneigement / Opening 
depending on weather and snow 
conditions and subject to changes 
without notice  

Accès PMR : l’accès aux 
remontées mécaniques, y 
compris marquées d’un       peut 
varier selon le type de maétriel 
utilisé / Access for person with 
reduced mobility: acces to lifts may 
vary depending on the equipment 
being used.

accueil secours 
first aid point

Office de tourisme &  point infos
tourist office 

caisse vente de forfaits
ticket office

distributeur automatique forfaits
automatic skipass dispenser

parking payant
paid parking                                                                                                                          

espace luge
sledge area

patinoire
ice skating ring

chiens de traîneau
sledge dogs

décollage parapente
paragliding

jardin d’enfants - garderie
kids garden

restaurant d’altitude
restaurant of  altitude

accès handicapés
handicaps access

toilettes
toilets
falaises
cliffs

passage étroit 
narrow way

remontée mécanique
ski lift

téléski difficile
difficult drag lift

chemin piétonnier
pedestrian way

Orrian express : luge sur rail
Orrian express : mountain coaster

domaine premières traces
first footsteps area

zone réservée à l’initiation
first footsteps area

snowpark
snowpark

itinéraires raquette  
snowshoe trails

itinéraire ski de randonnée: difficile      
ski touring: difficult

itinéraire ski de randonnée: moyen      
ski touring: medium 

salle hors-sac
meeting point

espace rencontre et culture
espace rencontre et culture

parking 
parking                                                                                                                          

piste verte : facile
green trail : easy

piste bleue : moyen
blue trail : medium

piste rouge : difficile
red trail : difficult

piste noire: très difficile
black trail : very difficult

liaison
connection

navette gratuite
free ski bus

point de vue - panorama
panoramic viewpoint

spot photo automatique
automatic photo spot

Tyrolienne
zipline
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Les Orres 1550–2720 m

NÁŠ NÁZOR...

TIP INTERTRANSU...

LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDING
Středisko Les Orres má většinu svahů orientovaných na severozápad s převahou širokých červených 
sjezdovek. Lyžařská oblast je v případě potřeby z 55 % uměle vysněžována. Zalesněné dolní partie jsou 
ideální pro začátečníky a mírně pokročilé, kteří jistě ocení i 8 km dlouhý sjezd po modré Crêtes a zele-
ných Edelweiss 2 a 1. V horních polohách se nachází náročnější terény, a to jak upravované prudší sjez-
dovky (např. černá Pousterle, která svými parametry splňuje kritéria pro mezinárodní závody), tak volný 
terén pro vyznavače freerideru. Krásné výhledy se vám naskytnou při sjezdu sedmikilometrové červené 
sjezdovky Grand Cabane, která se vine z výšky 2700 m až do střediska. 
Příznivci snowboardingu a různých druhů skluzů mají k dispozici snowpark u lanovky Prélongis se skoky 
různých obtížností, boardercrossový areál a také překážky na sjezdovce Galopins určené pro začátečníky. 
Pro snowboarding jsou vhodné také výše položené terény s možností jízdy mimo sjezdovky. Běžkaře určitě 
potěší 30 km běžeckých tratí.

DALŠÍ INFORMACE A MOŽNOSTI ZÁBAVY
u kryté kluziště (děti do 5 let zdarma) u bobová dráha Orrian Express s množstvím zatáček, s převýšením 710 m 
a s panoramatickým výhledem do krajiny u jízda se psím spřežením u cca 11 km tras pro pěší a sněžnice u NO-
VINKA Speedline u paragliding s instruktorem u snake gliss – jízda na bobech v hadovi, délka 4 km, převýšení 
320 m u jízda na sněžném skútru u WiFi zdarma (lokálně omezeno) u obchody a půjčovny sportovního vybavení 
u diskotéka a bary u restaurace – savojská večeře u yooner (obdoba skibobu) u skibus zdarma u venkovní 
parkoviště zdarma u wellness se saunou a nordickou venkovní vanou (38°C)

u  adrenalinové freeridové terény z nejvyšší-
ho vrcholu oblasti u obtížná černá sjezdovka 
Pousterle, na které se jezdí mezinárodní lyžař-
ské závody u  úchvatný pohled z vrcholů na 
údolní jezero Serre Ponçon u  4 km dlouhý 
sjezd na airboardu s 300 m převýšením

VÝHODY STŘEDISKA...

u více než polovina sjezdovek je uměle zasně-
žována u středisko vhodné pro všechny kate-
gorie lyžařů, převažují dlouhé a široké červené 
sjezdovky u klidné a pohodové středisko

u kvalitní lyžování za příznivou cenu 

Příjemné a klidné středisko Les Orres se nachází v jižní části francouzských Alp. Rozkládá se na svazích Kotických Alp, uprostřed 
krásné přírody. Jedná se o slunečné středisko menší velikosti, které je ideální jak pro rodiny s dětmi, tak i pro zkušené lyžaře.

Alice Simonard

Organizátor: COLOR TRAVEL s. r. o., cestovní kancelář, IČ: 26149150, www.colortravel.cz



Tintin photo OT Les Orres, oblast Les Orres 1800

POLOHA
Ubytování  se  nachází  v  novější  části  Les  Orres  1800. 
Rezidence  (Mélèzes, Monts du Bois, Chalets de Bois 
Méan,  Parc  & Balcon  des  Airelles,  Combe  d´Or, 
Terrasses du Soleil) se nacházejí 20 až 200 m od ná-
stupu na sjezdovky. Poblíž rezidencí najdete obchody, 
restaurace,  půjčovny  lyží.  Do  centra  Les  Orres  1650 
vede osvětlená cesta pro pěší, přes den možnost využití 
skibusu zdarma. 

POPIS UBYTOVÁNÍ
Apartmán AP4*** (2 místnosti, 28–34 m2), v obývací části 
s kuch. a  jídelním koutem rozkl. gauč pro 2 osoby, od-
dělená  ložnice s manželskou postelí, 2  lůžky nebo roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby, koupelna, WC (zpravidla 
oddělené).
Apartmán AP6*** (2 místnosti, 35–40 m2), v obývací části 
s kuch. a jídelním koutem rozkl. gauč pro 2 osoby, oddě-
lená ložnice s manželskou postelí, 2 lůžky nebo rozkláda-
cím gaučem pro 2 osoby, v předsíni (ev. kabině) palanda, 
koupelna, WC (zpravidla oddělené).

VYBAVENOST A SLUŽBY
Apartmán: vybavený kuch. kout (nádobí, lednice, varná 
deska, mikrovlnná  trouba, myčka nádobí), ev. TV, bal-
kon nebo terasa. Apartmány jsou vybaveny rozdílně dle 
vkusu majitele.

LES ORRES – REZIDENCE LES ORRES 1800
Termín  
(od – do)

Doprava
AP4*** při obsazení AP6*** při obsazení

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

03.03.–12.03. BUS 12490 13740 16230 12270 12950 13990 23ZORE01
Apartmány AP8, AP10 na vyžádání, rezidence v Les Orres 1650 na vyžádání.

Cena za os. zahrnuje: dopravu luxusním autobusem INTERTRANS Plzeň, ubytování na 7 nocí, povlečení, 
6denní skipas pro oblast Les Orres (veřejná cena skipasu 205 €), služby delegáta. Cena nezahrnuje: 
závěrečný úklid (vlastní nebo za příplatek od 60 €/AP), vratnou kauci 1000,- Kč/os., pobytovou taxu cca 
9,80 €/dosp. os./týden.

 REZIDENCE LES ORRES 1800 ***/IIi
Cenově výhodné rezidence poblíž sjezdovky
1

www.lesorres.com

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 + 390,- Kč
– individuální klient za příplatek + 1000,- Kč, jen 

v AP6*** obs. 4 os.

SLEVY 
– dítě do 5 let, dospělý nad 75 let, nelyžař – sleva 

2900,- Kč/os.
– dítě 5–12 let – sleva 460,- Kč/os.
– 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, vpodve-

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

Studio Berthier

Organizátor: COLOR TRAVEL s. r. o., cestovní kancelář, IČ: 26149150, www.colortravel.cz
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