
                
                  

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Termín:  13.- 21.1.2017            odjezd: pátek v 19°° hod .; příjezd: sobota v poledne 

 
 

Lyžařská oblast pod názvem Bílý les (La Foret Blanche)  leží v srdci Vysokých Alp (Les Hautes Alpes), asi 
40 km jižně od Brianconu. Vznikla spojením středisek Risoul (1.850 m n. m.) a Vars (1.650 m n. m.). Oblast 
o rozloze 600 ha nabízí asi 180 km sjezdovek a platí zde společný skipas. Lyžaři tu najdou krásné a 
dokonale upravené terény, vyhovující jak začátečníkům, tak i zkušeným (sjezdovka La Coni se sklonem 43 
stupňů). Nejoblíbenější zůstává červená sjezdovka Olympique  . Rozsáhlé jsou i možnosti lyžování ve 
volném terénu.Díky nadmořské výšce, třem stovkám slunečných dnů v roce, severním svahům a až 
výjimečným cenám se řadí mezi alpská střediska, nejvíce navšt ěvovaná českými lyža ři . Snowboardisty 
potěší jeden z největších snowparků: Surfland  s U-rampou a vlekem, běžkaři mohou využít 26 km 
značených běžeckých tratí. Novinkou je systém umělého zasněžování, který společně s převážně severně 
orientovanými svahy zaručí výborné lyžařské podmínky po celou sezónu. V oblasti La Foret Blanche  se 
nachází celkem 104 sjezdovek z toho je 17 zelených , 40 modrých , 37 červených a 10 černých, jejich 
celková délka je přes 185 km. To vše je propojeno 57 vleky a velké množství sjezdových tratí doplňuje ještě 
21 km tratí běžeckých. Ubytování je zajištěno v rezidenci Les Chalets des Rennes . 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Popis apartmán ů: 
 

Apartmán 2-4 : 32 m² - 1x obývací pokoj s balkonem, vybavená kuchyně, televize, rozkládací pohovka 
pro 2 osoby, 1x ložnice - manželská postel se 2 lůžky + koupelna s vanou a samostatné 
WC 

 

Apartmán 4-6 : 40 m² - stejné jako apartmán 2-4 + 1 pokoj s postelí s vytahovací lůžkem (šuflík) a navíc 
druhá malá koupelna (sprchový kout + WC) 

 
Apartmán 6-8 : 55 m² - 1. podlaží apartmánu: kabina s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem         

a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík") či 2 rozkládacími gauči pro            
1 osobu, sociální zařízení (jen WC), balkon či terasa; 2. podlaží apartmánu: 1 ložnice            
s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, 2x sociální zařízení (1x se 
sprchou, 1x s vanou, 1 z nich bez WC) 

 
Cena zahrnuje :  -    doprava luxusním autobusem s klimatizací, WC a DVD 

 -    SKI PAS, ubytování (viz. tabulka), pobytovou taxu, povlečení, ručníky 
 -    vstup do bazénu (otevřen nově před touto sezónou)  
 -    pojištění CK proti úpadku  

 
Cena nezahrnuje : -    stravu, závěrečný úklid, toaletní potřeby, mycí prostředky 
 -    pojištění léčebných výloh (je možno uzavřít v naší CK) 

 
 
 
 
 
 
 

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, web: www.jedotour.cz/ckjt 

Apartmán 2-4 Apartmán 4-6 Apartmán 6-8 

Obsazení  Cena Obsazení Cena Obsazení Cena 

4 osobami  10.300,- 6 osobami  10.300,- 8 osobami  10.300,- 
3 osobami  11.300,- 5 osobami  10.900,- 7 osobami  10.750,- 
2 osobami  13.200,- 4 osobami  11.800,- 6 osobami  11.300,- 


