WOOX UP VARS 2018
Termín 31. 03. – 07. 04. 2018 (včetně busu 30.03. – 08. 04. 2018)

rezidence Les Myrtilles
250 m od hlavní kabinové lanovky ve středisku
Menší dvoupatrová rezidence bez výtahu

proč do této rezidence?
studio 2

9 290 Kč

výhodná cena

studio 4

8 690 Kč

wi-fi room u recepce

apartmán 4

8 890 Kč

rezidence v samotném centru Varsu

apartmán 6

8 690 Kč

pouze 50 m od hlavního klubu (večerní program)

volné lůžko

+2 500 Kč/lůžko/týden

rezidence Eyssina
200 m od sedačkové lanovky
Velkokapacitní rezidence se standardními francouzskými kapacitami
studio 4

8 290 Kč

výhodná cena

apartmán 6

8 690 Kč

pouze 200 m od nákupního centra Le Point Show

volné lůžko

+2 500 Kč/lůžko/týden

200 m od stanového městečka woox up campu

rezidence Ecrin des Neiges
200 m od sedačkové lanovky
Velkokapacitní rezidence s prostornějšími francouzskými kapacitami
apartmán 4

8 790 Kč

prostornější řešení apartmánů

apartmán 6

8 690 Kč

pouze 200 m od nákupního centra Le Point Show

volné lůžko

+2 500 Kč/lůžko/týden

200 m od stanového městečka Le Point Show

rezidence Hameau des Rennes (s bazénem)
80 m od lanovek na konci Varsu (Fontbonne)
Moderní prostorné apartmány
apartmán 4

9 650 Kč

rezidence z roku 2009 (moderní vybavení)

apartmán 6

9 550 Kč

prostorné chaletové apartmány

volné lůžko

+3 300 Kč/lůžko/týden

nově v provozu vyhřívaný bazén

rezidence Albane (4* s bazénem)
Rezidence přímo na svahu (150 m od sedačkové lanovky)
Bazén zdarma pro hosty
apartmán 5

10 150 Kč

150 m od stanového městečka

volné lůžko

+3 900 Kč/lůžko/týden

bazén pro hosty rezidence
moderní ubytování na svahu

rezidence Vars Immobilier
Do 250 m od hlavní kabinové lanovky
Velkokapacitní rezidence se standardními francouzskými kapacitami
studio 4

8 830 Kč

rezidence v samotném centru Varsu

apartmán 6

8 830 Kč

do 200 m od hlavního klubu (večerní program

volné lůžko

+2 900 Kč/lůžko/týden

SLEVY A BONUSY
Věrnostní sleva:

Množstevní sleva:

1x účast na woox upu = 100 Kč

= za každých 25 plně platících účastníků = 1 místo zdarma

2x účast na woox upu = 200 Kč
3x účást na woox upu = 300 Kč

