
INFO 
 

CAZARE – Chalets Odalys*** 
Alpe d’Huez, 38750 Huez, Franța 

HARTĂ -   Tel.: +33 825 273 273 
 

CHEI ȘI SKIPASS – se vor prelua după ora 16.00. 
Locul și ora exactă se va determina la telefon în 
avans, numărul de telefon se va comunica după 
rezervare. 
 

TREBUIE ADUSE DE ACASĂ – Prosoape. Lenjeriile 
de pat și prosoapele de bucătărie sunt incluse. La 
nevoie, se pot închiria: Prosoape: 7 €/set. 
 

TAXA DE CURĂȚENIE – În funcție de chalet. 
Trebuie păstrată o ordine de bun simț în orice caz 
(vasele spălate, gunoi aruncat, bucătărie curată, 
lenjeriile de pat adunate, împăturite etc.). 
Curățenie la cerere: 150 €/chalet. 
 

INTERNET – inclus 
 

WELLNESS – gratuit (dacă chaletul are) 
 

GARANȚIE - 1500 €/chalet, se poate achita cash 
sau cu card bancar 
 

PARCARE – parcare privată gratuită 

 

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

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 
 
 

ALTE INFORMAȚII UTILE  - www.alpedhuez.com 

CĂLĂTORIA 
 
 
 

INDIVIDUAL CU MAȘINA – Vignetele pentru 
autostrăzi sunt aprox. 73 €/direcția 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/nUg5k3gvZPemayL77
http://www.alpedhuez.com/
https://goo.gl/maps/Q6EqtfjaBEkWUDEp8


 
 

 
Les 2 Alpes: 1 skipass – 2 stațiuni 
Pentru 2 ocazii, în oricare dintre zile, abonamentele sunt valabile și pentru pârtiile 
din stațiunea învecinată. Plus 225km de pârtii de cel mai ridicat nivel, așezate pe 
ghețarul cel mai mare din Europa. La o altitudine de 3600m priveliștea fermecătoare 
o să vă lase cu gura căscată. Este locul potrivit pentru a face cele mai spectaculoase poze 
cu Mont Blanc-ul în spate. O scurtă prezentare video făcută de noi: AICI 
 
 
Pârtiile cele mai cunoscute din lume 

Puteți încerca două dintre cele mai cunoscute pârtii negre din lume. Sarenne este cea 
mai lungă pârtie neagră din lume cu o lungime totală de 16km, cu pornire de la 3330m 
alt. Cealaltă pârtie faimoasă este Tunnel, considerată cea mai grea pârtie neagră pe 
plan mondial, cu o înclinație de 50% și teren accidentat cu hopuri uneori cât omul de 
mari. 

 
 
Snowpark și Fun Zone 
Literalmente, te vei desprinde de pământ: 2 snowpark-uri și  Marcel’s Farm, un fun park 
tematic asigură posibilitate tuturor pentru a perfecționa sau dezvolta tehnicile de 
acrobații. Cu ajutorul unei perne uriașe cu aer (Bigair Bag) oricine își poate exersa 
săriturile, fără riscuri de accidentare. Datorită sistemului automat de înregistrare video 
toate demonstrațiile tale de acrobație vor fi la îndemâna unui click de mouse de un 
share pe internet. 

 
 
La Grave – Paradisul freeride 

Pe cealaltă parte a muntelui se găsește faimoasa rută de freeride La Grave. Pornește 
de la 3760m alt. și coboară 2300m în altitudine, printre stânci, copaci, trasee înguste 
dar și pante cu zăpadă neatinsă. Urcarea se face cu liftul. Biletul pentru întreaga zi 
costă 50 euro/pers. Teaser: AICI 

 
 
Bourg d’Oisans 
Recomandăm cu drag o plimbare în acest mic orășel autentic. Situat la mijloc între Les 
2 Alpes și Alpe d’Huez este o destinație ușoară cu multe cafenele și baruri cu atmosferă 
inedită. La fel, recomandăm să vă faceți cumpărăturile aici deoarece prețurile sunt 
considerabil mai mici față de cele din stațiune. 
 
Aprés-Ski  
Pentru că viața nu se rezumă doar la schi: 
o La Folie Douce: Nebunia Dulce pe pârtie, deasupra la telescaunul Marmotte 1 
o Sphere Bar: terasă, colecție vastă de băuturi, difuzări de meciuri, chiar și 

concerte live la poalele pârtiilor, după închiderea pârtiilor 
o Smithy’s Tavern: deschis în fiecare noapte până la 2:00 dimineața. DJ-uri, muzică live și 

cele mai bune băuturi fac cele mai tari petreceri! 
o L’Igloo: este exact sub Smithy’s Tavern și vă oferă program până la 4:00 dimineața 
o Les Caves des Alpes: alt club, puțin mai jos pe drum, deschis până la 5:00 dimineața 

https://www.youtube.com/watch?v=tbScdAbl9Mo
https://www.alpedhueznet.com/ski-area/snowparks
https://www.la-grave.com/winter/rates.php
https://www.facebook.com/watch/?v=689433627835445

