
Info
Ski για τους bons viveurs του χιονιού. Ski in - ski out στις πιο exclusive πίστες
των Άλπεων, après ski χαλάρωση σε θερµαινόµενες πισίνες µε θέα στα
χιονισµένα βουνά, αρωµατοθεραπείες σε beauty farms, gourmet δείπνα,
αστραφτερές επώνυµες µπουτίκ, παιχνίδια µε την τύχη στο καζίνο, νεανικές
συντροφιές σε πάνινες σεζλόνγκ γύρω από µια υπαίθρια φωτιά, all-night fun
σε show πυροτεχνηµάτων, συναυλίες σε υπαίθριες σκηνές, techno evenings,
street performances, luxury hotels όπου έχουν φιλοξενηθεί βασιλιάδες και µέλη
του διεθνούς jet set, gourmet tours σε αλπικές φάρµες και τυροκοµεία.



Resort Info

Βρίσκεστε στο καλύτερο χιονοδροµικό
κέντρο του κόσµο, το 3 Vallees!
Απολαύστε ατελείωτες διαδροµές στα
600 χλµ. πιστών. ∆ιαλέξτε ανάµεσα στο
οικονοµικό Brides Les Bains, στο
κοσµοπολίτικο Meribel ή στο αθλητικό
και νεανικό Val Thorens, όπου η θέα από
τα 3200µ σας επιτρέπει να
παρατηρήσετε το πιο όµορφο θέαµα
της ζωής σας … 1000 Γαλλικές ,
Ελβετικές και Ιταλικές βουνοκορφές να
απλώνονται στα πόδια σας.

Οι τιµές είναι κατ’ άτοµο σε δίκλινο standard και περιλαµβάνουν: 
Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Γενεύη, οικονοµικής θέσης

Μεταφορές από/προς το αεροδρόµιο της Γενεύης
7 διανυκτερεύσεις µε διατροφή

Οργανωτικά έξοδα και Φ.Π.Α
∆εν περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδροµίων και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαµβανόµενα.

Οργανωµένες διακοπές Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά 2014-2015

Hotel ∆ιατροφή
Χριστούγεννα

20.12.2014 -27.12.2014
Πρωτοχρονιά

27.12.2014 – 03.01.2015

Athena 3* (Brides Les Bains) Ηµιδιατροφή €1020 €1060

Le Lac Bleu 3* (Meribel) Ηµιδιατροφή €1450 €1450

Le Mottaret 4* (Meribel) Ηµιδιατροφή €1620 €1710

Des Trois Vallees 4*(Val Thorens) Ηµιδιατροφή €1690 €1930

Les Bruyers 4* (Les Menuires) Ηµιδιατροφή €1960 €2570

Les Val Thorens 4* (Val Thorens) Ηµιδιατροφή €2040 €2380



Resort Info

Η Val D’Isere είναι ένα από τα πιο
γνωστά σηµεία συνάντησης για σκι
παγκοσµίως και ο καλύτερος
διαφηµιστής της ήταν ο σκιέρ Jean
Claude Killy ,ο οποίος χάρισε το όνοµα
του στη φηµισµένη κοιλάδα Espace
Killy. Το resort παρέχει τα πάντα… ένα
εκτενές πεδίο δράσης όπου µαζί µε τη
Tignes προσφέρει 300χλµ. πίστες, πάνω
από 100 λιφτ που σε οδηγούν σε
αυτές.

Οι τιµές είναι κατ’ άτοµο σε δίκλινο standard και περιλαµβάνουν: 
Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Γενεύη, οικονοµικής θέσης

Μεταφορές από/προς το αεροδρόµιο της Γενεύης
7 διανυκτερεύσεις µε διατροφή

Οργανωτικά έξοδα και Φ.Π.Α
∆εν περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδροµίων  και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαµβανόµενα.

Οργανωµένες διακοπές Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά 2014-2015

Hotel ∆ιατροφή
Χριστούγεννα

20.12.2014 -27.12.2014
Πρωτοχρονιά

27.12.2014 – 03.01.2015

Le Galise (Val d’Isere) Πρωινό €1060 Ο/R

La Vanoise 2* (Tignes) Ηµιδιατροφή €1240 €1340

Belier 3* (Val d’Isere) Ηµιδιατροφή €1570 €1610

Diva 3* (Tignes) Ηµιδιατροφή €1650 €1650

Tsanteleina 4* (Val d’Isere) Ηµιδιατροφή €2020 €2395

Avenue Lodge 4( Val d’Isere) Πρωινό €2250 €2760



Resort Info

Η Avoriaz, είναι ένας πολύ
δηµοφιλής προορισµός για διακοπές για
σκι, ένα θέρετρο που δεν χρειάζεται
αυτοκίνητο, ski-in, ski-out, όπου το χιόνι
καλύπτει κάθε γωνιά καθ 'όλη τη σεζόν και
όπου µπορείτε να κάνετε ένα περίπατο
ανάµεσα στις εξοχικές ξύλινες κατοικίες
που δένουν µε το τοπίο. Είναι επίσης ένα
θέρετρο µε καθηµερινά events, το οποίο
εκπληρώνει κάθε σας επιθυµία για
χαλάρωση και απόδραση. Η Morzine έχει
σχεδόν "ταυτιστεί" µε την Avoriaz σαν
χειµερινός προορισµός παρότι είναι δύο
εντελώς διαφορετικά χωριά που
απευθύνονται σε χιονοδρόµους και
γενικότερα επισκέπτες µε διαφορετικά
γούστα.Ιστορικά όµως αυτά τα δύο χωριά
και κατ' επέκταση τα Χιονοδροµικά κέντρα
τους "συνδέονται" και µάλιστα πολύ.

Οι τιµές είναι κατ’ άτοµο σε δίκλινο standard και περιλαµβάνουν: 
Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Γενεύη, οικονοµικής θέσης

Μεταφορές από/προς το αεροδρόµιο της Γενεύης
7 διανυκτερεύσεις µε διατροφή

Οργανωτικά έξοδα και Φ.Π.Α
∆εν περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδροµίων και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαµβανόµενα.

Οργανωµένες διακοπές Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά 2014-2015

Hotel ∆ιατροφή
Χριστούγεννα

20.12.2014 -27.12.2014
Πρωτοχρονιά

27.12.2014 – 03.01.2015

Hermine Blanche 3* (Morzine) Ηµιδιατροφή €1130 €1220

Petit Dru 4* (Morzine) Ηµιδιατροφή €1420 €1420

Dahu 4* (Morzine) Πρωινό €1480 €1695

La Bergerie 4* (Morzine) Πρωινό €1595 €1595

Des Dromonts 4* (Avoriaz) Πρωινό €1630 €1760



Resort Info

Οι τιµές είναι κατ’ άτοµο σε δίκλινο standard και περιλαµβάνουν: 
Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Γενεύη, οικονοµικής θέσης

Μεταφορές από/προς το αεροδρόµιο της Γενεύης*
7 διανυκτερεύσεις µε διατροφή

Οργανωτικά έξοδα και Φ.Π.Α
∆εν περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδροµίων  και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαµβανόµενα.

*Στη Cordon περιλαµβάνεται ενοικίαση αυτοκινήτου

Οργανωµένες διακοπές Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά 2014-2015

Hotel ∆ιατροφή
Χριστούγεννα

20.12.2014 -27.12.2014
Πρωτοχρονιά

27.12.2014 – 03.01.2015

Roches Fleuries 4* (Cordon) RR €1195 €1195

Au Vieux Moulin 3* Πρωινό €1240 €1340

Royal Rochebrune 3* Ηµιδιατροφή €1190 €2040

Η Megeve χτισµένη στα 1100µ.
παραµένει ένα από τα λίγα χιονοδροµικά
κέντρα της χώρας που δεν έχει αλλοιώσει
τον χαρακτήρα της στο πέρασµα των
χρόνων διατηρώντας την απαράµιλλη
γραφικότητά της και τη χαλαρή της
διάθεση. Προσεγµένα καταλύµατα
διακοσµηµένα µε ξύλινες λεπτοµέρειες
και ζεστά υφάσµατα, chic bars που
σερβίρουν άφθονη σαµπάνια υπό lounge
µουσικούς ήχους , εστιατόρια µε αστέρια
Michelin και ευφάνταστες γευστικές
προτάσεις είναι το ένα κοµµάτι υπηρεσιών
που έχει να σας προσφέρει το resort.



Resort Info

Ένα σύµπλεγµα 6 χωριών που
συνδέονται µε τις πίστες, σε υψόµετρο
από 1800 έως 2 100 µέτρα, αποτελούν
κοινή αφετηρία για αµέτρητα λευκά
χιλιόµετρα εξερευνήσεων από τον
παγετώνα µέχρι το δάσος και
συµπληρώνουν το παζλ που λέγεται La
Plagne και που µαζί µε το Les Arcs
σχηµατίζουν το Paradiski ένα από τα
µεγαλύτερα χιονοδροµικά της Ευρώπης.
Ότι τύπος να είστε, το χιονοδροµικό θα
σας γοητεύσει: περιπλανηθείτε στους
παραδοσιακούς οικισµούς, γευτείτε
gourmet, τοπική, παραδοσιακή κουζίνα
και διασκεδάστε στα µπαρ, τις pub και
τα night club όπου η γιορτή δεν
τελειώνει ποτέ.

Οι τιµές είναι κατ’ άτοµο σε δίκλινο standard και περιλαµβάνουν: 
Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Γενεύη, οικονοµικής θέσης

Μεταφορές από/προς το αεροδρόµιο της Γενεύης
7 διανυκτερεύσεις µε διατροφή

Οργανωτικά έξοδα και Φ.Π.Α
∆εν περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδροµίων και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαµβανόµενα.

Οργανωµένες διακοπές Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά 2014-2015

Hotel ∆ιατροφή
Χριστούγεννα

20.12.2014 -27.12.2014
Πρωτοχρονιά

27.12.2014 – 03.01.2015

Hotel Les Golf 4* 
(Bourg St Maurice)

Πρωινό €1180 €1530

Le Cachete 3* (La Plagne) Ηµιδιατροφή €1660 €1660

Terra Nova 4* (Les Arcs) Ηµιδιατροφή €1660 €1660


