
 

Lyžařská oblast Vars-Risoul, známá též pod názvem La Foret Blanche, vznikla lyžařským propojením 
stejnojmenných středisek. Leží v samém srdci regionu Haute Alpes přibližně 100 km jihovýchodně od 
Grenoblu. Polohou větší části lyžařského areálu na severním svahu, proti horskému masívu Les Ecrins a 
nadmořskou výškou lyžování do 2.750 m se Vars – Risoul řadí k nejlépe vysněženým střediskům Francie. 
Velkým lákadlem pro každého jsou také dvě místní „zkušebny“ odvahy. Černá sjezdovka La Coni se 
sklonem 95% na prvních 200 m a milovníky vysokých rychlostí opěvovaná závodní dráha pro letmý kilometr. 
 

 TERMÍN  CENA  NOCÍ / DNY LYŽOVÁNÍ 

 15.01. – 22.01.2022  Kč 9.350,-- / osoba   5/5 

 

 CENA ZAHRNUJE 
autobusovou dopravu • 5x ubytování v apartmánech • 5denní skipas pro oblast Forêt Blanche • komplexní 
cestovní pojištění včetně storna • pobytové poplatky • všechny spotřeby • doprovod CK 

 CENA NEZAHRNUJE 
stravování • průběžný a závěrečný úklid 

 UBYTOVÁNÍ 
Rezidence ECRIN DES NEIGES je situována 150 m od sjezdovek a 200 m od centra Varsu.  

Supermarket, restaurace, bary, sportovní obchody se nacházejí v blízkosti rezidence.  

bilo 4 - 32 m² - 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem 

a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík") či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon 

či terasa 

bilo 6 - 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, kabina s palandou, obývací pokoj s 

kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík") či 2 samostatnými lůžky, 

sociální zařízení s vanou, balkon či terasa 

trilo 6 - 45 m² - 2 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským 

koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík") či 2 samostatnými lůžky, 2x sociální 

zařízení (1x se sprchou, 1x s vanou, 1 z nich bez WC), balkon či terasa 

Vybavenost apartmánů 

TV, myčka nádobí, trouba či mikrovlnka 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 
15.01. odjezd z Českých Budějovic  - od budovy gymnázia ve 2300 hod  

16.01. příjezd do střediska v odpoledních hodinách; ubytování 

17. - 21.01. lyžařský výcvik v oblasti Vars - Risoul 

21.01. odjezd z Varsu po lyžování v podvečerních hodinách 

22.01. návrat do Českých Budějovic v sobotu ráno cca v 9,00 hodin  

 


