
INFO 
CAZARE –  Appart'hôtel Eden**** 
73700 Les Arcs, Franța 

HARTĂ   -   Tel.: +33.825.27.32.73 

 
SKIPASS – Valabil pentru 210 km de pârtii, dar se poate 
suplimenta până la 425km pentru un plus 35€/săpt. 

 

CHEI, SKIPASS - la recepție de la ora 16.00 

 

NU TREBUIE SĂ ADUCI – Prosoapele și lenjeriile de pat 
sunt incluse.  

 

TAXA DE CURĂȚENIE – Curățenie zilnică (cu 

excepția bucătăriei) inclusă. 
 

WIFI – gratuit pe tot teritoriul hotelului 

 
WELLNESS & FITNESS – gratuit; Nama Spring SPA 35 
€/pers./jumătate zi 

 
CURĂȚĂTORIE DE HAINE – contracost 

 
GARANȚIE – 500€/apart., se achită cash sau cu card 

bancar 
 

MASĂ - Adulți: demipensiune: 41 €/zi, cină: 30 €/zi, 
mic-dejun: 12 €/zi. Copii (între 4-12 ani): demipensiune: 
22 €/zi, cină: 15 €/zi, mic-dejun: 7 €/zi. 
 

PARCARE – locuri de parcare acoperită 60 €/săpt. 

 

CHECK-OUT – sâmbătă până la ora 10:00 

 

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

restul) 
 

AVANS - 150 €/pers., la cel mult 4 zile după rezervare 

 

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

înainte de plecare 
 

ÎNCHIRIERE SKI/SNOWBOARD – Puteți închiria 

echipament complet la partenerul nostru la un preț 
avantajos de 70 €/pers./săpt. Rezervările se fac prin e-
mail în prealabil. Află mai mult: www.excursiideschi.ro 
 

ALTE INFORMAȚII UTILE- www.paradiski.com 
                                          www.lesarcs.com  

CĂLĂTORIA 
CU AUTOCARUL  

PLECARE – Vineri din Cluj-Napoca și/sau Budapesta 
Pe parbrizul autocarului vor fi afișate destinațiile.  
Să aveți neapărat la voi cartea de identitate sau 
pașaportul. 
Rezervarea unui loc la alegere pe autocar costă 20 €/loc. 
 

RUTA - Budapesta – M7 - Maribor - Veneția – Milano – 
Aosta – Les Arcs/La Plagne 

 

BAGAJE – 1 buc. valiză mare de max. 25kg, 1 pereche 
de schiuri sau 1 snowboard, 1 pereche de clăpari sau 
boots, 1 buc. bagaj de mână (de ex. rucsac) 

 

ÎNTOARCERE – Următoarea sâmbătă dimineața. 
 
 
 

INDIVIDUAL CU MAȘINA – 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.  Aveți posibilitatea de a trimite bagaje cu 
autocarul în schimbul unei tarife de 85 €/pers. dus-
întors. 
 

Ruta recomandată - Google Maps 
 
 
 
CU AVIONUL –  Asigurăm transportul bagajelor celor 
care călătoresc cu avionul. Acest serviciu costă 85 
€/pers. dus-întors, cu condiția ca proprietarul să încarce 
și să descarce bagajele personal în/din autocar.  
Transferul de la aeroport se poate realiza doar dacă 
aeroportul de destinație se încadrează în ruta și orarul 
autocarului. 

https://www.google.com/maps/place/Appart'h%C3%B4tel+Prestige+Odalys+Eden/@45.5741517,6.7853659,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x7620c86a89fd4f92?sa=X&ved=2ahUKEwiatMGL_J3kAhWDaVAKHVl3BRoQ_BIwE3oECAoQCA
http://www.excursiideschi.ro/
http://www.paradiski.com/
http://www.lesarcs.com/
https://goo.gl/maps/vNHFQugNhfsWwGPN6


 

                       

 
 
 

Prezentarea pârtiilor 
Vino cu noi în prima zi ca să faci cunoștință cu tot domeniul schiabil. Îți vom 
arăta unde merită să schiezi dacă ești începător, mai avansat, sau deja pro. Vei 
afla unde găsești snowpark-ul sau cele mai abrupte pârtii, cele mai bune cabane 
pentru un vin fiert sau o scurtă pauză, dar și cele mai însorite terase din zonă. 
Desigur, cunoaștem locațiile pentru cele mai bune petreceri après-ski și, 
bineînțeles, ți le vom arăta. 
 
 
 

Freeride 
Te invităm să ni te alături la un freeride fantastic. Îți vom arăta cele mai bune 
locuri schiabile în afara pârtiilor amenajate. Atenție însă! Terenul este cel puțin 
de dificultatea unei pârtii negre. Necesită pregătire adecvată! 

 
 
 

Cursuri de pregătire pentru avalanșă  
În cadrul unei scurte ședințe (30 minute) îți vom prezenta cum te poți bucura 
de munte – în siguranță. Vom vorbi despre cum se formează o avalanșă, despre 
accesoriile care vă pot salva viața, sonde, lopeți și dispozitive pentru căutare 
și vom face chiar și o simulare de salvare. Teaser: AICI. 
 
 
 

În bikini pe pârtie 
Vino cu noi într-o zi însorită în bikini pe pârtii ca să ai ce povesti până și 
nepoților! 
 

 
 
Cursuri de schi și snowboard 
Oferim cursuri pentru începători, avansați și experimentați, cu antrenori bine 
pregătiți și entuziasmați. Nivelul cursurilor este egal cu cel al școlilor locale, 
însă prețurile sunt mult mai rezonabile: 10€/60min/pers. în cazul unui grup de 
cel puțin 3 pers., 20€/60min/pers. la un grup de 2 persoane și 25€/60min 
pentru curs individual. Tarifele se plătesc pe loc la instructor. Contactați-ne 
pentru mai multe informații! 
 
 
 

K2 Test Center 
Dacă ți-ai dorit de mult să încerci un model anume de schi sau snowboard, în 
centrul de testare K2 și Line ți se oferă posibilitatea. Pentru doar 10€/zi poți 
să încerci cele mai tari modele ale mărcilor K2 și Line! 

Pentru datele disponibile, informează-te la echipa noastră! 

https://www.youtube.com/watch?v=vvPgrqxR3ZE&t=100s


 
 

 

 
 
 
 
 

Welcome-drink  

Sunteți așteptați cu toții la un pahar de șampanie în prima zi ca să 

sărbătorim în avans zilele care urmează, pârtiile înzăpezite și muntele!  

 
 
 
 
 
 

Hot-Dog Party 
Crenvurști prăjiți la grătar, baghete franțuzești, mirosuri apetisante, 

muzică bună, voie bună, soare multă. Veniți toți, sunteți oaspeții noștri! 

Băuturile se comandă de la bar. Nu-ți uita acasă nici ochelarii de party! 

 
 
 
 
 
 

Vin fiert 
Noi asigurăm băutura caldă și delicioasă, voi vă asigurați să nu rămână 

nici un strop! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
Suplimentare ski pass Paradiski 
Pe lângă cele 425km de pârtii, suplimentul de 6 zile pentru întregul domeniu 
schiabil Paradiski oferă o groază de beneficii: acces prioritar la cele mai 
aglomerate 8 lifturi, schi nocturn cu torțe, acces gratuit la peștera de gheață și 
echipament gratuit pentru crosscountry,  50% reducere pentru acces la lifturi 

înainte de program pentru a schia împreună cu sportivi profesioniști, acces la pistele de 
săniuș și bob, la centrele wellness La Piscine și Nama Springs din Arcs 1800, la terenul de 
bowling din Arcs 2000, alte reduceri la schi de tură, skijoring, mai multe centre de wellness 
și chiar și la cinema  Vallandry! 

 
 
 
  
Aiguille Rouge 
Pe cel mai înalt vârf din Les Arcs s-a construit observatorul „Acul Roșu” la 3226m 
altitudine. A fost predat în 2018. Practic, puntea de 35m lungime cu pereți de 
sticlă în cele două capete oferă o panoramă inedită. 

 
 
 
 
Telecabina Vanoise Express 
Telecabina de 250 persoane leagă Les Arcs de La Plagne. Parcurge un drum de 1,8 km la o 
înălțime de 380m în doar 4 minute! Vara, este destinația preferată a zeci de acrobați care 
se plimbă pe pârghiile telecabinei. Video: aici 

 
 
 

 
Aprés-Ski  
Pentru că viața nu se rezumă doar la schi: Spitting Feathers, cel mai cool bar 
din centrul lui La Plagne Bellecote 
 

 

 
 
 
YUGE – Paradiski aplicație mobilă: Descarcă de aici 
Aplicație gratuită:  

 arată lungimea cozilor în real-time de la anumite lifturi 
 recomandă trasee în baza nivelului tău de experiență de schi 
 știri actualizate din zonă 
 competiții pentru badge-uri, între prieteni 
 realizează un montaj din pozele și videoclipurile făcute, care sunt gata de încărcat 

instant pe Facebook sau Instagram  

https://www.youtube.com/watch?v=QpVrMBPbaTU
http://www.spitting-feathers.com/
https://en.lesarcs.com/yuge.html

