WINTERSEIZOEN

LES 2 ALPES
All-inclusive
skivakantie
ISERE
Het exclusieve station Les 2 Alpes heeft het hele seizoen natuurlijke sneeuw dankzij de gletsjer op 3600 meter hoogte!
De Village Club ligt op slechts 100 meter van de eerste skilift. De après-ski’s viert u gezellig aan de enorme bar of in het
panoramische restaurant met uitzicht op de bergtoppen.

SKIGEBIED
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17 48 13

Skigebied Les 2 Alpes
Hoogte 1300 à 3600 m
220 km aan pistes
43 liften / Gletsjer op 3600 m
1 snowpark

VILLAGE CLUB OP HOOGTE (Hoogte 1750m)

GENIET

van

•

Het panoramisch restaurant met buitenterras

•

De vele op elkaar aansluitende kamers

•

300 m² ski room met verwarmde skilockers

UW SKIVAKANTIE
all inclusive
Logies
225 kamers met 2 tot 6 bedden op 5 verdiepingen met lift, voorzien
van douche, toilet, telefoon en televisie. Linnengoed en opgemaakte
bedden bij aankomst met een wekelijkse schoonmaak.

Restauratie
Volpension in de vorm van een all-you-can-eat buffet met wijn
inbegrepen bij de maaltijden. Kerstmis en oudejaarsavond
inbegrepen. Themadiners en bergmaaltijden eenmaal per week.
Mogelijkheid om «picknick» maaltijden mee te nemen tijdens
de wandeling of voor non-stop skiën (behalve op de dag van
vertrek). Buiten eten op het terras mogelijk (afhankelijk van de
weersomstandigheden).

Sport en activiteiten in de sneeuw
Village Club 100 m van de pistes
Skipas :
Arrangement skigebied Les 2 Alpes de Venosc en Mont de Lans
+ 1 dag «Grande Galaxie» in een van de volgende skigebieden: Les
2 Alpes, Alpe d’Huez, Serre Chevalier, Montgenèvre en Puy St
Vincent (onder voorbehoud van validatie door de betrokken resorts
en te reserveren 48 uur van tevoren, alleen voor weekverblijven).
Sneeuwschoenwandelingen :
Sneeuwschoenwandelen onder begeleiding van onze berggidsen
(volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar), behalve op zaterdag.
Tienerski begeleiding :
Skitrips voor tieners van 11 tot 18 jaar, georganiseerd in het kader
van de club (vereist niveau : 2 sterren). Activiteit gegarandeerd
vanaf 5 tieners, op de openingsdata van de club.
Uitleen van apparatuur :
Ski’s, snowboards, schoenen, sneeuwschoenen, sleeën, scheppen
en kinderhelmen (tot en met 17 jaar). Te huur in de Village Club :
Premium ski’s, Evolution ski’s en helmen voor volwassenen.
Skiwerkplaats en wintersportwinkel ter plaatse.
Skilessen* voor volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar.

WINTERSEIZOEN

Ontspanning en welzijn
2 sauna’s op het panoramische terras van de Village Club
(handdoek inbegrepen).

Kinderclubs
Clubs -6 jaar :
Voor kinderen van 4 maanden tot 6 jaar, het hele seizoen geopend,
6 dagen per week, op zaterdag gesloten.
Babyz Club : 4 maanden tot -3 jaar
Happyz Club : 3 jaar tot -6 jaar
Clubs +6 jaar :
Club des Kidz: Van 6 tot -11 jaar
6 dagen per week geopend, op zaterdag gesloten. Open de hele
dag tijdens de Franse schoolvakanties en de eerste week van
januari**. Buiten deze periodes, gesloten in de ochtend.
La Ruche : Van 11 tot 14 jaar en van 14 tot 18 jaar, 6 dagen per week
geopend en op zaterdag gesloten. Open de hele dag tijdens de
Franse schoolvakanties en de eerste week van januari**. Skitrips
voor tieners inbegrepen. Tienerruimte met activiteiten 6 dagen per
week van 17u tot 21u van begin tot half januari** (onder voorbehoud
van beschikbaarheid).
** voor meer informatie, kunt u ons vragen bij het boeken

Activiteiten
In de Village Club : Stretching en ontspanning

Animaties
Animatie overdag en ‘s avonds: spelletjes, thema-/dansavonden,
cabaret, shows...

Tot uw beschikking
Bar*, wifi (lage snelheid gratis, hoge snelheid tegen betaling),
toeristische informatie, verwarmde skilockers, kluis bij de receptie,
haardroger en uitleen van gezelschapsspellen. Babypakket op
aanvraag: bad, bed en kinderwagen. Gratis overdekte parkeerplaats
bij de Village Club, halte van de gratis pendelbus voor de Village
Club.
* Betaald

