
 

INFO 
 
CAZARE – Résidence Chatel**/*** 
281 Route de Thonon, 74390 Châtel, Franța 

HARTĂ -   Tel.: +33 4 50 73 30 22 

 

CHEI, SKIPASS – se vor prelua la recepție de la adresa 

de mai sus, între orele 16.00-19.00 

 

TREBUIE SĂ ADUCI – Prosoape, lenjerie de pat.  
La nevoie, se pot închiria: Lenjerie de pat + prosop: 
12.50 €/pers. clasic, 28 €/pers. ecologic. 

 

TAXA DE CURĂȚENIE – Nu se percepe dacă 

apartamentul se lasă curat (se spală vasele, se aruncă 
gunoiul, bucătărie, frigider, baie, oglinzi etc.). 
 

WIFI – 21€/3 zile sau 39€/săpt. 

 

GARANȚIE – 300-500€/apart. Se achită doar cash sau 

cu filă de cec! 
 

 
CHECK-OUT – sâmbătă până la ora 10:00, în ziua 

plecării 
 
 

TAXE TURISTICE - 15 €/pers. (se achită odată cu 

restul) 
 
 

AVANS - 150 €/pers., în termen de 4 zile de la 

rezervare 
 
 

RESTUL DE PLATĂ – Se achită cel târziu cu 45 de zile 

înainte de plecare 
 
 

ALTE INFORMAȚII UTILE - www.portesdusoleil.com 

CĂLĂTORIA 
 

 
INDIVIDUAL CU MAȘINA – Taxele pentru tunel și 
autostradă costă aprox. 122 EUR pentru o singură 
direcție de mers.  Combustibilul din Italia costă cu 
0,20-0,40 euro mai mult față de cea din Slovenia și 
Franța, așa că merită să alimentați în afara Italiei.  
 
 
Ruta recomandată - Google Maps 

https://goo.gl/maps/upKrcjkNTDW4iHGF7
http://www.portesdusoleil.com/
https://goo.gl/maps/2CPAqTfuvCTfjBmj6


 
 

 
1 skipass – 12 stațiuni 
Abonamentele sunt valabile pe întreg domeniul Portes du Soleil care constă în 12 
stațiuni. Merită să vă aventurați în cât mai multe dintre ele, ca să descoperiți pârtii 
noi în fiecare zi! Din Chatel puteți trece în Avoriaz și Morgins pe pârtii, și la fel și în  
Torgon din Elveția! În La Chapelle se ajunge foarte ușor cu cursa locală de autobuz. 

 
 
Fantasticable – Tiroliana fantastică 
Trece la 240m deasupra satului Plaine-Dranse, cu cca. 100 km/h pe o distanță de 1200m, 
dar care o puteți parcurge chiar și în doi. Ca să ajungeți aici, trebuie să urcați cu telescaunul 
de pe pârtiile Pré-la-Joux. Detalii: AICI 

 
 

Snowpark 
În zona Super Chatel găsiți Snow park-ul care este potrivit atât pentru începători cât 

și pentru profesioniști! 

 
 
Schi nocturn 
Pârtia iluminată Linga este gratuită, așa că nu trebuie să te oprești nici seara! 
Programul este: miercuri între orele 19:30-21:30. 

 
 
 

Opțiuni în afara pârtiei 
V-ar mai putea interesa: 
- Piste de bob  
- DVA park 
- Zbor cu parapanta 
- Drumeții cu rachete 
- Bowling 
- Săniuș 
- 2 cinematografe  

 

 
Aprés-Ski 
Pentru că viața nu se rezumă doar la schi:  
o Le Chaudron: bowling, bar, fotbal de masă, biliard, difuzare meciuri de fotbal 
o The Sloopy’S: club în centru, în clădirea telegondolei Super Chatel, de la ora 

00:00 până la 5:30. Puteți continua distracția direct pe pârtie! 

 
 
 

Wellness și fitness 
Forme d’O: tot ce înseamnă apă, relaxare, sport și recreere 

https://en.chatel.com/chatel-and-portes-du-soleil-ski-areas.html
https://en.chatel.com/the-fantasticable.html
https://en.chatel.com/snowpark.html
https://en.chatel.com/paragliding-in-winter.html
https://en.chatel.com/bowling-centre-the-chaudron.html
https://en.chatel.com/cinemas-in-chatel.html
https://en.chatel.com/le-chaudron-bar.html#media
https://en.chatel.com/the-sloopy-s.html
https://en.chatel.com/aquatic-centre-forme-d-o.html

