
 

Propojená střediska Risoul a Vars nabízejí (zejména vzhledem k severovýchodní orientaci převážné většiny 
lyžařských tratí) dobré sněhové podmínky po celou sezónu i přes polohu spíše v jižní části Alp. Dle 

dlouhodobých statistik si zde užijete až 300 slunečných dnů v roce. V rámci jednoho skipasu máte v oblasti 
Risoul/Vars možnost lyžovat na 185 km sjezdových tratí, k tomu připočteme navíc 3 slalomové areály ve 
Varsu. Značné množství sjezdovek je položeno v nadmořské výšce nad 2 500 m n. m., přičemž ve větší části 
skiareálu je zároveň přítomno dostatečně kapacitní umělé zasněžování. Z přepravních kapacit stojí za zmínku 

ve Varsu nedávno vybudovaný takzvaný Télémix Chambriès, kombinující desetimístnou kabinu a 

šestisedačku v rámci jedné lanovky nebo rovněž ve Varsu letos zprovozněná nová 6sedačka Vars Speed 
Master. 
 

 TERMÍN  CENA  NOCÍ / DNY LYŽOVÁNÍ 

 14. 1. – 21. 1. 2023  Kč 9 990,– / 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 PRA SAINTE MARIE je situována 50 m od sjezdovek a 200 m od centra lokality Sainte Marie.  

Recepce, úschovna lyží, místnost pro úschovu zavazadel, výtah. 

bazén 80 m², vířivka, pára, posilovna  

bilo 4 / 32 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem 

pro 2 osoby či 2 rozkládacími gauči pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou, nebo vanou 

bilo 6 / 38 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, kabina s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a 
rozkládacím gaučem pro 2 osoby či 2 rozkládacími gauči pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou, nebo 
vanou 

Vybavenost apartmánů 
TV, myčka nádobí, trouba či mikrovlnka 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 

14. 1. odjezd z Českých Budějovic - od budovy gymnázia ve 23:00 hod  

15. 1. příjezd do střediska v odpoledních hodinách; ubytování 

16. - 20. 1. lyžařský výcvik v oblasti Vars - Risoul 

20. 1. odjezd z Varsu po lyžování v podvečerních hodinách 

21. 1. návrat do Českých Budějovic v sobotu ráno cca v 9:00 hodin  

 


