Les Orres
Termin 30.01.2015 - 08.02.2015

Narty Les Orres – zapierające widoki!
Les Orres jest kameralną, ale dynamicznie rozwijającą się stacją narciarską. Nasłonecznione stoki,
trasy widokowe i otoczenie lasów modrzewiowych czyni tą stację narciarską wyjątkową oraz lubianą
przez narciarzy i snowboardzistów. Les Orres składa się z trzech dzielnic, położonych na różnych
wysokościach- Paramount 1550 metrów nad poziomem morza, Centre Station 1650 metrów nad
poziomem morza, Bois Méan 1800 metrów nad poziomem morza. Dzielnice są dobrze
skomunikowane. Kursuje pomiędzy nimi bezpłatny Skubis. Główna część Les Orres- Centre Station
jest zamknięta dla ruchu samochodowego, co stwarza niepowtarzalny i urokliwy charakter.

Les Orres ma do zaproponowania 104 km tras zjazdowych. Nie jest to duża liczba, ale trasy są dobrze
przygotowane oraz różnorodne pod względem stopnia trudności. Nartostrady znajdują się na
wysokości pomiędzy 1550 a 2720 metrów nad poziomem morza. W wyższych partiach gór trasy są
wymagające i trudne, zaś niżej trasy stają się łagodne i są wręcz idealne dla początkujących narciarzy i
snowboardzistów. To właśnie tu znajduje się jedna z najdłuższych czerwonych tras w południowych
Alpach, otoczony lasami, sześciokilometrowy Grand Cabane. Ośrodek posiada 20 wyciągów
narciarskich- 8 krzesełkowych oraz 12 orczykowych, ponad to: wydzielone strefy dla osób
początkujących, boardercross oraz snowpark. Trasy są sztucznie naśnieżane. Do dyspozycji narciarzy i
snowboardzistów jest 30 km zielonych tras, 49 km czerwonych oraz 9 km czarnych. W większości
stoki są skierowane na północ ale również wschód i zachód. Les Orres charakteryzuje się tzw skis aux
pies, czyli dostępem do wyciągów i stoków wprost z miejsca zamieszkania.

Les Balcons des Airelles
Położenie:

Rezydencja składająca się z kilku połączonych budynków, usytuowana w wyższej partii stacji na
wysokości 1800 m n.p.m., u stóp tras narciarskich i 80 m od wyciągu krzesełkowego. Rezydencja
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tradycyjnie zbudowana z drewna i kamienia, oferująca piękną panoramę z apartamentów na trasy,
dolinę i otaczające masywy górskie.
Wyposażenie:

Apartamenty – o dobrym standardzie posiadają panoramiczne okna, słoneczny balkon, pokój dzienny
z rozkładaną kanapą dla dwóch osób, telewizje satelitarną (płatna), w pełni wyposażony aneks
kuchenny z płytą vitro ceramiczną, lodówką, zmywarką, piekarnikiem lub kuchenką mikrofalową.
Apartament 4-osob. (25 - 30 m²), S.C.
- pokój dzienno-sypialny z podwójną kanapą
- pokój sypialny z podwójnym łóżkiem lub 2 łóżkami pojedynczymi
- balkon lub taras
Cena apartament 4 osobowy:
- 2 osoby w apartamencie 4 osobowym - 1425 zł za osobę .
- 3 osoby w apartamencie 4 osobowym - 1192 zł za osobę
- 4 osoby w apartamencie 4 osobowym - 1075 zł za osobę
Apartament 6-osob. (30 - 32 m²), S.C.
- pokój dzienno-sypialny z podwójną kanapą
- pokój sypialny z podwójnym łóżkiem lub 2 łóżkami pojedynczymi
- nisza sypialna z łóżkiem piętrowym
- balkon lub taras

Cena apartament 6 osobowy:
- 4 osoby w apartamencie 6 osobowym - 1250 zł za osobę .
- 5 osób w apartamencie 6 osobowym - 1145 zł za osobę

Świadczenia zawarte w cenie:
- przejazd autokarem / bagaż do 20 kg , 1 komplet nart lub snowboard , bagaż podręczny /
- 7 noclegów w apartamencie
- 6 dniowy karnet Les Orres
- ubezpieczenie SKI (pakiet KL/OC/NNW)
Płatne na miejscu:
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- kaucja za apartament: 260,00 € - zabezpieczenie na karcie kredytowej / wcześniej wypełniamy druk. /
- pościel + ręczniki: 10,00 € (opcja) – można zabrać swoje
- opłata miejscowa klimatyczna : 10,50 €/osoba – płatne w autobusie.
- sprzątanie apartamentu we własnym zakresie.
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UWAGA ZGŁOSZENIA DO 30.06.2014 – OBOWIAZKOWA WPŁATA ZALICZKI 150 ZŁ/ OSOBA
zgłoszenia tylko telefoniczne pod nr. 667632047
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