
 

 
 

 
 

 
 

FLAINE  (800 - 2500 m n.m.) 

        

termín: 18.-26.1.2019 
odjezd: pátek 2000 hod ., příjezd: sobota kolem poledne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Středisko Flaine  v oblasti Le Grand Massif  bývá označováno za místo s nejlepší sněhovou pokrývkou           
v celých francouzských Alpách. Vděčí za to poloze této oblasti v Severních Alpách poblíž Mont Blancu mezi 
Ženevou a Chamonix. Kromě Flaine tu najdete ještě střediska Les Carroz, Morillon, Samoens a Sixt Fer             
á Cheval. Flaine je vzdáleno pouhých 69 km od Ženevy a jedná se o jedno z nejmladších středisek                    
ve francouzské části Alp. Vzniklo v roce 1969 a při jeho výstavbě se podařilo zachovat atmosféru horské 
vesnice, protože většina staveb byla postavena v souladu s okolní nádhernou přírodou. Mimořádné sněhové 
podmínky a vynikající dostupnost všech zimních sportů - to je hlavní deviza tohoto střediska. Flaine se nachází    
v centru kulaté pánve v samém středu sněhových polí a poskytuje tak ideální podmínky pro lyžování,                 
ne náhodou si vysloužilo přezdívku „Sněhový oceán“. Ve středisku je moderní krytý vyhřívaný plavecký bazén 
10x25 m, teplota vody 28oC, vstupné cca 5 €.             
       V oblasti Le Grand Massif  se nachází 133 sjezdových tratí z toho je 15 zelených, 53 modrých,                   
51 červených a 14 černých, jejich celková délka je 265 km . SKI PAS platí na celou oblast Le Grand Massif.  
Foto na skipas se nevyžaduje. Skibus v ceně skipasu. 
 Ubytování  je zajištěno v apartmánech Résidence Les Terrasses de Véret . Nachází se v horní části Flaine 
- Forêt což je nejlepší poloha ve Flaine. Cca 50 m od vleků i obchodů. Všechny apartmány jsou vybaveny 
kuchyní s myčkou, koupelnou, WC, TV (za příplatek), wifi zdarma u recepce. K dispozici (v ceně) je vnitřní bazén 
a venkovní vířivka.  

 
 

 

Apartmán 4 (28m ²)  obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, ložnice s manželskou postelí nebo            
2 samostatnými postelemi, koupelna s vanou, WC. Kuchyňský kout - myčka, varná deska, mikrovlnná trouba, 

lednice. Terasa nebo balkon. 

cena při obsazení 4 osobami cena při obsazení 3 osobami cena při obsazení 2 osobami 
14.000,- 15.000,- 16.500,- 

 

Apartmán 6 (42-44m²)  mezonetový apt. V 1. patře - obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 2 ložnice 
s manželskou postelí nebo 2 samostatnými postelemi (jedna v 1. patře, druhá ve 2. patře) a 2 koupelny: 1. s vanou 
a 2. se sprchou. 2 toalety. Kuchyňský kout - myčka, varná deska, mikrovlnná trouba, lednice. Terasa nebo balkon. 

Apt může být také přízemní  

cena při obsazení 6 osobami cena při obsazení 5 osobami cena při obsazení 4 osobami 
14.000,- 14.500,- 15.500,- 

 

Apartmán 8 (50-65m²)  3 ložnice s manželskou postelí nebo 2 samostatnými postelemi, obývací pokoj                  
s rozkládací pohovkou pro 2 osoby. 2 koupelny se sprchou a vanou; 2 toalety. Kuchyňský kout - myčka, varná 

deska, mikrovlnná trouba, lednice. Terasa nebo balkon.  

cena při obsazení 8 osobami cena při obsazení 7 osobami cena při obsazení 6 osobami 
14.000,- 14.500,- 15.000,- 

 
Cena zahrnuje: - doprava luxusním autobusem s klimatizací, WC a DVD 
  - ubytování (viz. tabulka) vč. povlečení a ručníků, pobytová taxa  
 - vstup do bazénu a vířivky v Résidenci Les Terrasses de Véret  
 - SKI PAS na oblast Le Grand Massif   

 

Cena nezahrnuje : - stravu, závěrečný úklid, toaletní potřeby, mycí prostředky 
 - pojištění léčebných výloh (je možno uzavřít v naší CK: Kč 36,-/ osoba a den) 

 

 Slevy:   děti do 5 let  Kč 3.700,-; děti 5-16 let  Kč 900,-; senioři 65-75 let  Kč 200,- 
 
 
 
 
 

Cestou možnost ob čerstvení v autobusu : káva, čaj, pivo, limo, jednoduché teplé jídlo 

Na cestu s Vámi se těší Cestovní kancelář Josef Trojáček 
INFO: 

Renneská tř. 22a, 639 00  BRNO, tel./fax.: 541 220 187, e-mail: CK-Trojacek@email.cz, www.jedotour.cz 
 

 


