WOOX UP 2020 Vars
Termín 27. 03. – 05. 04. 2020 (28.03. – 04. 04. bez dopravy)
rezidence Les Myrtilles
250 metrů od hlavní kabinkové lanovky
menší dvoupatrová residence bez výtahu

Proč do této rezidence?
Studio pro 2 os

11.890 Kč

Studio pro 4 os

9.890 Kč

Apartmán pro 4 osoby

9.890 Kč

Apartmán pro 6 osob

9.890 Kč

volné lůžko

2 500 Kč

Les Myrtilles nabízí ubytování za nižší cenu a apartmány
popravdě nepatří mezi nejkrásnější. Je tu ale vše potřebné
a je to kousek od centra resortu. Ubytko ideální pro ty,
kteří za něj nechtějí zbytečně přeplácet a na apec chodí
přespat, případně chtějí zavzpomínat na kouzlo VŠ kolejí

rezidence Ecrin des Neiges
cca 300 m od sjezdovky a Apres ski
pěkná dřevěná residence s výtahem

Proč do této rezidence?

Apartmán pro 4 osoby

10.290 Kč

Apartmán pro 6 osob

10.290 Kč

volné lůžko

2.650 Kč

Ecrin des Neiges patří k nejhezčím residencím ve Varsu.
Apartmány jsou prostornější, než je ve Francii obvyklé a
většina z nich má balkón. Výhodou je poloha kousek o
apres ski i obchodů.

rezidence Chalet des Rennes
50 metrů od nejbližší lanovky, 700 m od Apres ski
nový komplex chalet ve svahu na jižním konci Varsu
Apartmán pro 4 osoby

10.850 Kč

Apartmán pro 6 osob

10.850 Kč

volné lůžko

3.000 Kč

Proč do této rezidence?
Nové a hezké apartmány, recepce a letos nově i vnitřní
bazén. Na nejbližší sjezdovky je to kousek, k apres ski cca
700 m z kopce a při dostatku sněhu na lyžích

rezidence Albane
přímo na svahu, pár obloučků od Apres ski
krásná residence, venkovní vyhřívaný bazén
Apartmán pro 4 osoby

11.050 Kč

Apartmán pro 6 osob

11.050 Kč

volné lůžko

3.200 Kč

Proč do této rezidence?
Nejhezčí residence z nabídky, hezké apartmány, poloha
přímo na svahu a venkovní vyhřívaný bazén pro Alpskou
pohodu. Ubytko pro ty náročnější, kteří v noci moc nekalí
(noční večírky tu pokutují srážkou z kauce), spíš chtějí mít
pohodový Relax.

SLEVY A BONUSY
Věrnostní sleva:

Množstevní sleva:

1x účast na woox upu = 100 Kč

19+1 = každý 20. účastník zájezdu jede zadax!

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

