
Les 2 Alpes (Les Deux Alpes) jest jedną z nielicznych miejscowości górskich, gdzie

można jeździć na nartach w lecie. Sezon trwa od połowy czerwca do końca sierpnia.

W okresie letnim można skorzystać z 8 przygotowanych tras (o różnym stopniu

trudności – 2 zielone, 4 niebieskie i 2 czerwone) oraz z snowparku. Wyciągi pracują od

7:00 do 12:30, a do dyspozycji jest 11 wyciągów (6 orczyków / 2 gondole / 1 talerzyki / 1

wyciąg szynowy / 1 winda)

 LATO NA LODOWCU - L2A
Les Deux Alpes - Francja

02/07-9/07/2022        

Biuro Podróży WILD HOLIDAYS, tel: 48 536 332 980, e-mail:  biuro@wildholidays.pl

 Lodowiec Les Deux Alpes - narty & wypoczynek!



Studio 4-osobowe pokój dzienny z dużym podwójnym łóżkiem (rozkładanym jako duże

podwójne lub dwa pojedyńcze), aneks sypialny z łóżkiem piętrowym, łazienkę, WC.

Apartament BILO 6-osobowy pokój dzienny z dużym podwójnym łóżkiem (rozkładanym jako

duże podwójne lub dwa pojedyńcze), aneks sypialny z łóżkiem piętrowym, oddzielny pokój z

łóżkiem piętrowym lub łóżkiem podwójnym lub dwoma łóżkami pojedynczymi, łazienka, WC

Apartament TRILO 8-osobowy pokój dzienny z dużym łóżkiem podwójnym (rozkładanym jako

duże podwójne lub dwa pojedyńcze), aneks sypialny z łóżkiem piętrowym, oddzielny pokój z 2

łóżkami piętrowymi lub dwa pokoje z łóżkami podwójnymi lub pojedynczymi, łazienka, WC

Ceniony przez narciarzy za lokalizację - rezydencja Meijotel znajduje się w centrum

miejscowości oraz 100 m od gondoli Jandri 1, która także latem pozwala wciągnąć się

na lodowiec. Na gości czekają urządzone w klasycznym stylu apartamenty: 4-, 6- a

nawet 8-osobowe, niektóre z pięknym widokiem na otaczające góry. W każdym

apartamencie znajduje się dobrze wyposażony aneks kuchenny, łazienka a w większości

także balkon. 

Biuro Podróży WILD HOLIDAYS, tel: 48 536 332 980, e-mail:  biuro@wildholidays.pl

Apartamenty Meijotel*** - tuż przy gondoli

Cena za pakiet
7 nocy + 6 dni

skipass

dorosły: 330 € 

junior 5-12 lat: 270 € 

dziecko 0-4 lata: 130 €

wolne łóżko : 100 €



Rezydencja znajduje się przy wjeździe do miejscowości Les 2 Alpes, oddalona jest od

wyciągu Jandri 1 o około 900 m (przystanek skibussa - 20 m). Przestronne, komfortowe

apartamenty z pokojem dziennym z tv i odtwarzaczem DVD, łazienką i oddzielnym WC,  

balkonem lub tarasem z leżakami, wyposażone są w jeden lub kilka pokoi sypialnych

(częściowo wnęka sypialna). Dostępna jest kompletnie wyposażona kuchnia z

piekarnikiem, lodówką, kuchenką mikrofalową, zmywarką do naczyń, kuchenką,

ekspresem do kawy i tosterem.

Apartament 6 os. (62 m2) salon z aneksem kuchennym z TV i z rozkładaną sofą dla 2 os.; część

sypialną z dwoma łóżkami piętrowym dla 4 os.; sypialnia z jednym podwójnym łóżkiem dla 2 os.;

łazienkę z wanną i WC, balkon lub taras

Apartament 6 os. (86 m2) salon z aneksem kuchennym z TV i z rozkładaną sofą dla 2 os.;

sypialnia dla 2 os.( łóżko piętrowe lub 2 pojedyncze); sypialnia dla 2 os.( 2x łóżka pojedyncze);

sypialnia dla 2 os. (2 x łóżko pojedyńcze); łazienka (z wanną lub prysznicem), WC, balkon lub taras

Apartament 8 os. (95 m2) salon z aneksem kuchennym z TV i z rozkładaną sofą dla 2 os.;

sypialnia dla 2 os.( łóżko piętrowe lub 2 pojedyncze); sypialnia dla 2 os.( 2x łóżka pojedyncze);

część sypialną z łóżkiem piętrowym dla 2 os., 2 łazienki (jedna z wanną, a druga z prysznicem), 2

x WC, balkon lub taras

Biuro Podróży WILD HOLIDAYS, tel: 48 536 332 980, e-mail:  biuro@wildholidays.pl

Residence Alba***- komfortowe apartamenty niedaleko tras

Cena za pakiet
7 nocy + 6 dni

skipass

dorosły: 390 € 

junior 5-12 lat: 320 € 

dziecko 0-4 lata: 170 €

wolne łóżko : 150 €



Ubezpieczenie Signal Iduna ski + snowboard   

Ubezpieczenie od rezygnacji Signal Iduna: 6 % wartości imprezy

Dodatkowo możliwość wykupienia dla chętnych: 

      70 zł: KL 40.000 €, OC 30.000 €, Ratownictwo: 6.000 €, NNW: 15.000 zł

      150 zł: KL 100.000 €, OC 60.000 €, Ratownictwo: 6.000 €, NNW 30.000 zł 

zakwaterowanie 7 nocy wybranym typie apartamentu
letni skipass 6 dni 
rezerwacja stoku (3h dziennie)

6 przejazdów torem saneczkowym

1h golfa

basen (czynny codziennie od 9 do 18)

poszewki na pościel 15€ (lub można zabrać swoje)

podatek klimatyczny 15 €

sprzątanie końcowe 20 €/ os. (lub można dokładnie posprzątać we własnym

zakresie)

10 PLN na ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny

możliwy transport busem - na zapytanie w biurze

szkolenie narciarskie z trenerami Gigant Race Team

Płatne dodatkowo: 

Biuro Podróży WILD HOLIDAYS, tel: 48 536 332 980, e-mail:  biuro@wildholidays.pl

Les Deux Alpes - narty, basen, wypoczynek!

Zachęcamy do kontaktu!

Chętnie doradzimy i odpowiemy na 

wszystkie pytania:

536 251 941 oraz biuro@wildholidays.pl

50 euro - przedpłata - płatne przy zapisach

dopłata do 100% ceny do 10.06.2022 

Zapisy i rezerwacja odbywają się droga elektroniczną pod adresem: biuro@wildholidays.pl lub

telefonicznie pod numerami: 536 251 941 (Biuro Podróży Wild Holidays)

PŁATNOŚCI: 

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług turystycznych Biuro Wild Holidays posiada ubezpieczenie OC Organizatora Turystyki

na rzecz klientów i wpisane jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośrednikow Turystycznych Województwa

Wielkopolskiego pod numerem 470.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 
Zapisy do 22.04.2022 Gwarantuje to dostępność miejsc.

REZERWACJA


