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Espace Killy - regiunea de ski pentru câștigători!

Numele celei mai vechi regiuni de ski din Alpii Francezi spune totul. Numita după Jean-Claude Killy, triplu
câștigător al Jocurilor Olimpice de la Grenoble din anul 1968, statiunea este descrisa oficial ca fiind „Le plus bel
espace de ski du monde“, care inseamna "cea mai frumoasa zona de schi din lume" cuprinde trei munți și două văi,
și este formata din două regiuni de ski Val d'Isère și Tignes. Domeniul schiabil este generos, de la partii pentru
incepatori, la niveluri avansate.

2 Ghetari,  un total de 156 de partii interminabile din care 23 partii verzi, 66 albastre, 40 rosii si 27 negre, excelent
pregătite pentru orice nivel, oferă o varietate suficienta. Aproape 90 de teleschiuri transporta turistii catre partii
rapid și convenabil.



Nenumărate partii off-piste, pârtii glaciare de pe Ghetarul Motte Grande, pante prin padure si partii de renume
mondial la Rocher de Bellevarde în Val d'Isère, o atmosfera cosmopolita si relaxanta, atrag an de an o multime de
schiori și pasionați de snowboard in cea mai frumoasa regiune de ski din lume!

Acces: cele mai apropiate aeroporturi sunt cele din Lyon, Geneva(Elvetia), Chambery, Grenoble, Torino(Italia),
Paris. Exista zboruri directe din Romania catre Paris, Lyon si Geneva. Traseul cu masina este urmatorul: pe
autostrada A43 directia Albertville, continuati pe N90 pana in Moûtiers si apoi urmati indicatorul Bourg Saint
Maurice si D902, directia Tignes sau Val d'Isère.

Acces Tignes: Autostrada A43 directia Albertville, continuati pe N90 pana in Moûtiers,apoi urmariti  indicatorul
Bourg Saint Maurice si D902, directia Tignes.

Acces Val d'Isère: Autostrada A43 directia Albertville, continuati pe N90 pana in Moûtiers, apoi urmariti
indicatorul Bourg Saint Maurice si D902, directia Val d'Isère.

-VAL D’ISERE-

Val- d'Isere - Tradiția întâlnește inovatia!

Situata la o altitudine de 1.821 de metri , Val - d'Isère este una dintre cele mai renumite statiuni de ski din Alpii
francezi și a fuzionat cu statiunea Tignes,pentru a forma " cea mai frumoasă regiune de ski din lume " Espace
Killy.Cei doi munți care apartin doar statiunii Val - d'Isère, Solaise și Bellevarde  oferă schiorilor de toate
nivelurile,o gamă largă de pante și multe variante - de la  pârtii accesibile, pana la cele destinate
profesionistilor.Datorită numeroaselor opțiuni freeride și off-piste Val -d'Isère este deja o statiune legendara .



Cel mai distinct dintre  vârfurile  montane este fără îndoială Motte Grande la 3656 de metri , ale cărui pante sunt
cele mai mari din aceasta regiune de ski . Nu fără motiv, cele mai multe concursuri de  ski alpin de Cupa Mondială
au loc in fiecare an - în mod tradițional în jurul lunii decembrie - pe partiile din jurul statiunii Val d' Isère . De la
Jocurile Olimpice de  la Albertville , în februarie 1992 , o partie din Val d' Isére a devenit , de asemenea, o legendă
" Bellevarde " , o partie care a fost proiectata special de fostul campion mondial elvețian Bernhard Russi. Faimosa
sectiune " Ancolie " este de asemenea o necesitate pentru fiecare schior .

RESIDENCE ALPINA LODGE 4 *

Localizare: Situata în centrul statiunii Val D’Isere și foarte aproape de numeroase baruri, magazine si restaurante,
Alpina Lodge oferă 44 de apartamente complet echipate si doua apartamente spatioase in cabana Chalet
Chevril.Oaspeții de la Alpina Lodge se vor bucura de o atmosferă tradițională, caldă și primitoare.
Facilitati hotel: receptie, dulapuri individuale pentru echipamentul de schi, acces internet, parcare la cerere.
Dotari: Aceste apartament spațioase și confortabie au o zonă de living/dormit cu TV și DVD player, acces
WiFi,seif, una sau mai multe camere,una sau doua bai cu uscator de par, grup sanitar separat, precum și balcon sau
terasă. Bucătăria este echipată cu cuptor normal, cuptor cu microunde, mașină de spălat vase, filtru de cafea și
prăjitor de pâine. Se poate opta pentru mic dejun(contra cost).
Studio pentru 2/3 persoane: (28 m2), 2 paturi rabatabile in camera de zi, baie, bucatarie utilata, balcon.
Studio pentru 3/4 persoane: (32 m2), 2 sau 3 paturi rabatabile in camera de zi, separeu cu un pat single sau 2
paturi supraetajate, baie, bucatarie utilata, balcon.



Apartament 2 camere pentru 4 persoane: (38 m2), 2 paturi rabatabile in camera de zi si un dormitor cu 2 paturi
twin, baie, bucatarie utilata, balcon.
Apartament 2 camere pentru 5 persoane: (42 m2), 2 paturi rabatabile si o canapea de dormit in camera de zi,
dormitor cu 2 paturi twin, baie, bucatarie utilata, balcon.
Apartament 2 camere + cabina pentru 6 persoane: (47 m2), 2 paturi rabatabile in camera de zi, dormitor cu 2
paturi twin, cabina cu 2 paturi suprapuse, baie cu dus, 2 toalete,bucatarie utilata, balcon.
Apartament 2 camere + cabina pentru 7 persoane: (47 m2), 2 paturi rabatabile si un pat single in camera de zi,
dormitor cu 2 paturi twin, cabina cu 2 paturi suprapuse, baie cu dus, 2 toalete,bucatarie utilata, balcon.
Apartament 3 camere pentru 8/9 persoane: (64 m2) 2 paturi rabatabile si un pat single in camera de zi, doua
dormitoare cu 2 paturi twin, cabina cu 2 paturi suprapuse,2 bai,bucatarie utilata, balcon.
Apartament 3 camere pentru 6 persoane “ Solaise Plein Sud ”: (70 m2)  canapea de dormit pentru 2 persoane
in camera de zi cu semineu, un dormitor cu 2 paturi twin si baie cu dus, al doilea dormitor cu pat dublu si baie cu
grup sanitar, al doilea grup sanitar separate, bucatarie utilata, balcon cu vedere spre sud.
Apartament 4 camere pentru 6 persoane in Chalet Chevril : (100 m2) doua canapele de dormit pentru 2
persoane in camera de zi, 2 fotolii,semineu,TV, doua dormitoare cu 2 paturi twin si baie proprie cu cada si grup
sanitar, dormitor cu pat dublu si baie proprie cu cada si grup sanitar,bucatarie utilata, balcon.

Apartament 5 camere pentru 8 persoane in Chalet Chevril cu SPA : (150 m2) doua canapele de dormit pentru
2 persoane in camera de zi, 2 fotolii,semineu,TV, 4 dormitoare cu 2 paturi twin fiecare si baie proprie cu cada si
grup sanitar,bucatarie utilata, SPA cu sauna si jacuzzi,terasa.

Pret/euro/apartament/ saptamana

Tip
camera

Studio-
2 pers

Studio-3
pers

Apartament
4 pers

Aparta
ment 5

pers

Aparta
ment 6

pers
Apartame
nt 7 pers

Apartame
nt 9 pers

Apartament
Solaise Plein

Sud
29.11-19.12
23.04-01.05 624 739 835 989 1210 1272 1550 2046

19.12-26.12
09.01-06.02
05.03-26.03
09.04-23.04

773 926 1138 1354 1656 1752 2141 3282

02.01-09.01
06.02-13.02
26.03-09.04

1003 1190 1416 1685 2054 2146 2616 4074

13.02-05.03 1114 1262 1661 1963 2405 2515 3067 4782
26.12-02.01 1378 1648 1979 2341 2872 3010 4464 5352

Suplimente:
 Supliment mic dejun: 15 euro/adult/ zi si 10 euro copil (0-11.99 ani)/zi.

Servicii incluse: 7 nopti cazare,prosoape,curatenie zilnica si finala, o conectare Wi-Fi/sejur.
Servicii neincluse: taxa de rezervare 13 euro; taxa locala: 1.65 euro/persoana/zi; depozit: 600 euro/apartament –
se vor returna la plecare dupa inventar; parcare - 105 euro/masina/saptamana; animale de companie: 50
euro/saptamana.



HOTEL BELLIER 3*

Localizare: Situat în Val d'Isere, Hotelul Bellier se afla la 50 de metri de instalaţiile de schi şi la 400 de metri de
centrul orăşelului. Hotelul are vedere la pârtiile unde s-a desfăşurat Campionatul Mondial de Schi Alpin din 2009.
Facilitati: După o zi frumoasă la schi, vă puteți relaxa în fața șemineului sau va puteti bucura de o băutură la
alegere în barul hotelului. De asemenea, vă puteți relaxa cu o sesiune de sauna (gratuit). Restaurantul hotelului
serveste preparate delicioase traditionale. De asemenea personalul de la recepția hotelului este bucuros să vă ajute
în orice situatie. Acesta va poate ajuta cu servicii de baby sitting sau chiar va pot rezerva lecțiile dvs de schi.
Dotari: Camerele sunt distribuite pe două etaje si acestea sunt accesibile numai pe scări (fără lift). Hotelul ofera
camere duble, single sau de familie, cu duș sau cadă cu vedere la munte sau la statiune. Toate sunt dotate cu
telefon și TV prin satelit și sunt decorate in stil tradițional.
Single: camera cu  un pat pentru o persoana, baie cu dus si toaleta.
Camera dubla 1: camera cu paturi twin, baie cu dus, toaleta.
Camera dubla 2: camera cu paturi twin sau pat dublu, baie cu dus, toaleta si vedere spre vest.
Camera dubla 3: camera cu paturi twin, baie cu dus, toaleta, balcon cu vedere spre sud.



Suita 2,3 sau 4 persoane: camera cu paturi twin sau paturi duble, baie dus sau cada,toaleta.

Pret/euro/camera/zi cu demipensiune (check in sambata sau duminica)

Tip camera
Sejur min 7 nopti 20.12. -03.01.16 07.02. -22.03.16

04.01. -11.01.16
18.01. -06.02.16
23.03. -12.04.16

29.11. -19.12.15
12.01. -17.01.16
13.04.-03.05.16

Single 192 176 160 131
Dubla Standard 336 308 275 221

Dubla West View 360 330 297 242
Dubla South View 384 352 319 263
Suita 2 persoane 468 429 407 336
Suita 3 persoane 540 495 446 363
Suita 4 persoane 624 572 506 462

Servicii incluse: cazare cu demipensiune.
Servicii neincluse: taxa locala: 1,65 euro/persoana/zi.

HOTEL LA GALISE 2*

Localizare: Clădirea hotelului a fost inițial o clădire utilizata pentru servicii postale, școlarizare și b iroul
primarului. A devenit Chalet - Hotel de la Galise în 1934, sub conducerea lui Pierre Rond. Aceasta afacere de
familie care tine de patru generatii, se bucura de o locatie ideala pe Face Bellevarde de mai mult de 70 de ani,
fiind una dintre cele mai longevive afaceri din Val d' Isere. Numeroase lucrări de renovare au permis ca La Galise
să rămână un hotel montan fermecător și autentic.
Hotelul este la numai 20 de metri distanță de pârtii și de instalatiile ski-lift.Daca aveți nevoie de consiliere cu
privire la cele mai bune resturante, baruri si scoli de schi, nu trebuie decat sa vorbiti cu echipa hotelului și veti
obtine obține cu siguranta toate detaliile.
Facilitati si dotari: Hotelul dispune de 30 camere. 17 dintre camere au balcon, 5 camere au terase mari, iar restul
nu au balcon.Fiecare cameră are baie proprie, uscator de par, televizor cu ecran plat, mini - bar,acces internet,
telefon. Mic dejun tip buffet se serveste în fiecare dimineață intre orele 07:30 - 10:00.

Pret/euro/camera/zi cu mic dejun
Tip 10.12-18.12 16.01-05.02 06.02-04.03 19.12-25.12 02.04-23.04



camera 03.01-15.01 05.03-01.04
Single 121 160 190 140 144
Dubla 142 184 222 167 166
Tripla 191 238 291 216 222
*Perioada minima de sejur: 7 nopti. Sejururile pentru mai putine nopti sunt la cerere!
*30% avans nerambursabil la rezervare.

Servicii incluse: cazare cu mic dejun.
Servicii neincluse: taxa locala 1 euro/persoana/ zi.


