
Francie 2020 Tignes  
 
Termín: 10. 1. – 18. 1. 2020 

Místo:  Tignes – Val Claret – Borsat IV. 

Ceny:  Apartmán 4  Apartmán 5  Apartmán 6 

  4/4  12 050,-   5/5  11 550,-   6/6 12 050,- 

    4/3  13 150,-   5/4  12 550,-   6/5 12 950,- 

4/2  16 050,-       6/4 14 150,-  
  

                              
 

Kontakt:  Josef Pintíř (email: josef.pintir@vse.cz, tel. 777 316 690) 

            Přihlášky a rezervace apartmánů zasílejte na uvedené kontakty. 

Rezervace bude potvrzena po zaplacení zálohy 5 000 Kč nebo celé částky. 

 

Ceny zahrnují: dopravu autobusem, ubytování v apartmánech včetně ložního prádla, 

energie, 6denní skipas (Espace Killy) 

 

Ceny nezahrnují: pojištění pro léčebné výlohy v zahraničí, pobytová taxa cca 10 EUR, 

vratná kauce 250 – 300 EUR za apartmán, strava, úklid  

 

Tignes je francouzské středisko skládající se ze tří částí – Lavachet, Le Lac a Val Claret. Leží 

ve výšce 2 100 m n.m. a většina ubytování je umístěna hned u nástupů na lanovky. Uprostřed 

střediska leží přírodní jezero. 

 

Skipas Espace Killy zahrnuje 300 kilometrů sjezdových tratí. Lyžování po celý rok je 

zajištěno ledovcem Grande Motte (3 450 m n.m.) a na úpatí ledovce, až do výšky 

3 032 m n.m., se dá vyjet přímo z Tignes lanovkou Funiculaire za 7 minut.  

 

Od roku 2006 je zde otevřeno aquacentrum Le Lagon v Tignes Le Lac u jezera. Aquacentrum 

má plavecký bazén, bazén se skluzavkami, vířivky, sauny, gejzíry, vodopády, brouzdaliště, 

páru a posilovnu. Při zakoupení skipasu Espace Killy je vstup zadarmo. 

Residence Borsat IV je Val Claret, přímo na sjezdovce u lyžařského vleku Tufs. Všechna 

studia a apartmány mají obývací místnost na spaní s TV (za poplatek 35 €/týden), částečně 

oddělené ložnice, koupelnu nebo sprchu/WC, některé mají oddělené WC. Kuchyňská linka 

má lednici, elektrický sporák, mikrovlnnou troubu, myčku na nádobí, kávovar, varnou 

konvici, toustovač. Studia a apartmány jsou vybaveny balkonem nebo terasou. 

K vybavení residence patří recepce, lobby, Wi-Fi (zdarma), úschovna lyží, místnost pro 

úschovu zavazadel a výtah. 
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Studio 4 (23 m²) - obývací pokoj se dvěma rozkládacími gauči typu "šuplík" celkem pro 

4 osoby, studio je možné rozdělit zašupovací stěnou na 2 části. 

Studio 5 (26 m²) - obývací pokoj se dvěma rozkládacími gauči typu "šuplík" celkem pro 

4 osoby a 1 samostatným lůžkem, studio je možné rozdělit zašupovací stěnou na 2 části. 

Apartmán 6 (33 - 36 m²) - obývací pokoj se dvěma rozkládacími gauči typu "šuplík" celkem 

pro 4 osoby, obývací část je možné rozdělit zašupovací stěnou na 2 části, ložnice 

s manželskou postelí. 

       

 

Doporučujeme si zřídit cestovní pojištění na lyže od ERV, které obsahuje 

i pojištění proti stornu v případ, že se nebudete moci zájezdu zúčastnit. Pojištění 

se platí při úhradě zájezdu. Více informací josef.pintir@vse.cz. 
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