
 

INFO 
 
CAZARE – CGH Residence&Spa La Ferme du Val Claret 

Route de la Grande Motte 73320 TIGNES VAL CLARET 

HARTĂ -   Tel.: +33 479 41 58 00 

 

CHEI, SKIPASS – la recepție între orele 17:00-20:00 

 

NU TREBUIE SĂ ADUCI – Lenjeria de pat, prosoapele 

sunt incluse. Se poate închiria: Set prosop extra (1 
mare + 1 mic) 10 €/pers. Halat de baie 9 €/pers. Set 
produse de curățenie 8 €. 

 

TAXA DE CURĂȚENIE – Inclusă (cu excepția 

bucătăriei).  Curățenia totală se poate solicita (cu 
bucătăria): preț la fața locului. 
 

TV – În toate apartamentele. La recepție LCD. 

 

WELLNESS – Gratuit: spa O des Cimes, în clădirea Le 

Nevada (la 5 min. pe jos). Masaje, tratamente faciale și 
de corp: contracost. 

 
SERVICII CU PLATĂ – Spălătorie. Biliard. 

 
GARANȚIE – 400€/apart. 

 

PARCARE – Locuri de parcare subterană (max. 1,90m): 

65 €/săpt. (în funcție de cerere și locuri disponibile) 
 

CHECK-OUT – sâmbătă până la ora 09:00 

 

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 
 

ÎNCHIRIERE SKI/SNOWBOARD – Puteți închiria 

echipament complet la partenerul nostru la un preț 
avantajos de 80 €/pers./săpt. Rezervările se fac prin e-
mail în prealabil. Află mai mult: www.excursiideschi.ro 
 

ALTE INFORMAȚII UTILE - www.tignes.net  

CĂLĂTORIA 
 

CU AUTOCARUL  

PLECARE – Vineri din Cluj-Napoca și/sau Budapesta 
Pe parbrizul autocarului vor fi afișate destinațiile.  
Este nevoie de cartea de identitate sau de pașaport la 
ieșirea din România. 
Rezervarea unui loc la alegere pe autocar costă 20 €/loc. 
 

 

RUTA - Budapesta – Maribor – Ljubljana - Veneția – 

Milano – Aosta – Tignes 

 

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 bagajele 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://goo.gl/maps/hxYvNh6DSheVjRFS6
http://www.excursiideschi.ro/
http://www.tignes.net/
https://www.google.com/maps/dir/Budapest/Tignes,+73320,+Franciaorsz%C3%A1g/@45.3814616,7.6468198,8.44z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4741c334d1d4cfc9:0x400c4290c1e1160!2m2!1d19.040235!2d47.497912!1m5!1m1!1s0x47890c63287d7ebb:0x408ab2ae4baa8b0!2m2!1d6.9055785!2d45.4683226!3e0


 

 

 
 
 
 

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! 

 
 

 

Heliski 
Vă invităm într-un loc unde nu urcă nici un lift. Într-un loc, unde doar păsările 
pot ajunge...și voi. O mini excursie de 3 ore în cadrul căreia vom schia pe 
pantele din Lac du Chevril. Pentru a porni la drum, trebuie să ne strângem cel 
puțin 4 persoane, costă 100€/pers., care include drumul cu elicopterul și ghidul 
montan. 
 
 

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! 

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! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plimbare prin Val d’Isere 
O mică plimbare prin centrul orașului celei mai frumoase stațiuni de 

schi din lume. Transportul îl asigurăm noi, biletul costă 5€/pers. 

 

 

 

 



 
 

 
Val d’Isere 
Val d’Isere a fost una dintre locațiile de la jocurile olimpice din Albertville din 1992. Deși 
stațiunea a fost fondată în 1934, satul a reușit să se mențină neschimbat până azi. Merită 
vizitat! 

 
 
 

Restaurant Panoramic 
Fondue, raclette, tartiflette: gust montan autentic, panoramă incredibilă. La 
3000m alt., la poalele ghețarului Grand Motte pofta vine foarte ușor! Puteți urca 
cu trenulețul Funiculaire. 

 
 
 
Opțiuni pe și în afara pârtiilor 
V-ar mai putea interesa și:  

- Pista de săniuș Pala’Fou 
- Zbor cu parapanta 
- Speed-riding: parapantă + 

schiuri 
- Scufundare sub gheață 
- Escaladă pe gheață 
- Cu MTB pe zăpadă 
- Cu colacul pe zăpadă 
- Excursii cu snowmobil-ul 

- Sanie cu câini 
- Călărit 
- Drumeții cu rachetele 
- Snake Gliss  
- Zbor cu avion Ultralight 
- Bun J Ride: bungee jumping cu 

schiuri! 
- Pilotaj pe gheață 
- Cățărat 

 
 

 
Aprés-Ski 
Pentru că viață nu se oprește deodată cu lifturile: La Folie Douce: Nebunia 
Dulce, distracție sus pe pârtie 

 
 
 
Wellness 
Skipass-ul vă asigură acces gratuit în centrul local de wellness din Tignes Le 
Lac. Se numește Lagon, este dotat cu bazine, tobogane, jacuzzi și saune. Cu 
cursa locală gratuită se ajunge ușor din orice parte a stațiunii la destinație! 

 
 
 

Aplicația mobilă TIGNES 
Aplicația este gratuită și foarte utilă. Informații actualizate despre starea 

pârtiilor, a lifturilor, starea vremii, hărți interactive ale pârtiilor, orarul 

curselor de autobuz și multe altele. Descărcați de aici 

https://youtu.be/7LLR97NqAUs
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/winter/paragliding-summer
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/winter/speedriding-in-tignes
https://www.youtube.com/watch?v=V2EHfV7GjQQ&feature=youtu.be
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/winter/ice-climbing
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/winter/mtb-on-snow
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/winter/snowtubing
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/winter/snowmobiling
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/winter/dog-sledding
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/winter/horse-riding-on-snow
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/winter/snowshoeing
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/winter/snake-gliss-in-tignes
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/winter/microlight
https://www.youtube.com/watch?v=6GZqFdUKDsk&feature=youtu.be
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/winter/ice-driving
https://en.tignes.net/what-to-see-do/do-something/indoors/indoor-climbing
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=nEBBOPM31FQ
https://en.tignes.net/discover/facilities/lagon
https://en.tignes.net/holidays/information/mobile-application

