
 

 
 

 
 

LES SYBELLES - Le Corbier 
v termín: 19.-27.1.2018  
odjezd: pátek ve 2000 hod ., příjezd: sobota kolem poledne 

 
     Oblast Les Sybelles  leží ve francouzském departementu Savojsko a díky svým 310 kilometr ům propojených 
sjezdových tratí je jedním z největších lyžařských areálů Francie. Les Sybelles  dohromady tvoří celkem                  
6 středisek ; Saint Jean d'Arves, Saint Sorlin d'Arves, Le Corbier, La Toussuire, Les Bottieres a Saint Colomban 
des Villards. Sjezdové tratě se rozprostírají na úbočích alpských masivů v nadmořské výšce od 1 150 do 2 620 m. 
Z celkem 111 sjezdových tratí tvořících propojenou síť v celkové délce 310 kilometrů je 19 zelených, 43 modrých, 
43 červených a 6 se může pochlubit černou obtížností. Lyžaře na vrcholky sjezdovek v oblasti Les Sybelles 
transportuje 71 vleků, z nichž zhruba třetinu tvoří sedačkové lanovky, zbytek pomy. Sedačky překonávají delší 
úseky, zatímco pomy slouží  k dopravě na kratší vzdálenosti. Pokud se budete chtít podívat do všech částí Les 
Sybelles, počítejte s tím, že přesuny mezi jednotlivými údolími vedou místy takřka po rovině, což potrápí především 
snowboardisty. 

     Ubytování  je zajištěno v Residenci Les Alpages du Corbier  ležící ve středisku Le Corbier. Apartmány jsou 
vybaveny kuchyní (lednice, sklokeramická deska, mikrovlnná trouba, myčka, kávovar, rychlovarná konvice), 
koupelnou nebo sprchou, WC, balkonem, ostatní viz. popis apt. V residenci je vyh řívaný bazén . Středisko             
se skládá převážně z moderních výškových ubytovacích zařízení, ale nacházejí se zde i budovy ve stylu tradičních 
chaletů. Středisko bylo vybudováno v 70. letech jako lyžařské centrum „třetí generace“ v moderním stylu za použití 
tradičního materiálu - dřeva. Přímo u apartmánových bloků se nacházejí přístupy do lyžařských areálů, takže 
nemusíte absolvovat nepříjemnou cestu v lyžařských botách. Apartmánové bloky jsou navzájem propojeny krytými 
arkádami s obchody. To vše ve spojení s mnoha restauracemi, bary a dalšími možnostmi vyžití po lyžování            
je zárukou strávení příjemné dovolené v Le Corbier.  

 
 

Apartmán pro 8 osob (53-63 m 2)  
obývací pokoj se 2 výsuvnými lůžky, ložnice s 1 manželskou postelí, ložnice se 2 samostatnými postelemi, 

ložnice s palandou, navíc 2. lednička, většinou navíc sprchový kout 

 

cena při obsazení 8 osobami cena při obsazení 7 osobami cena při obsazení 6 osobami 
12.870,- 13.270,- 13.710,- 

 

 

Apartmán pro 6 osob (36-41 m 2)  
obývací pokoj se 2 výsuvnými lůžky, ložnice s 1 manželskou postelí, ložnice s palandou, většinou navíc sprcha                          

cena při obsazení 6 osobami cena při obsazení 5 osobami cena při obsazení 4 osobami 
12.870,- 13.400,- 13.970,- 

 

 

Apartmán pro 4/5 osob (34-36 m 2)  
obývací pokoj se 2 výsuvnými lůžky + 1 spací lůžko, ložnice s palandou nebo manželskou postelí 

 

cena při obsazení 5 osobami cena při obsazení 4 osobami 
12.870,- 13.450,- 

 

 

Apartmán pro 4 osoby  (29-32 m2)  
obývací pokoj se 2 výsuvnými lůžky, ložnice s palandou nebo manželskou postelí 

cena při obsazení 4 osobami cena při obsazení 3 osobami cena při obsazení 2 osobami 
13.130,- 13.970,- 15.750,- 

 

 

Studio pro 2 osoby  (20-25 m2)  
obývací pokoj se 2 výsuvnými lůžky 

cena při obsazení 2 osobami   -    14.440,- 
 
Cena zahrnuje: -   dopravu, skipas na oblast Les Sybelles , ubytování (viz. tabulka), povlečení, pobyt. taxu 
 

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

Slevy:   -   děti do 5 let, senioři nad 75 let Kč 4.300,-      -   děti 5-12 let a senioři 65-75 let Kč 500,- 
 
 

 

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

Renneská tř. 820/22a, 639 00  BRNO, tel. 541220187, 604723927; e-mail: CK-Trojacek@email.cz; www.jedotour.cz 
 
 


