
  03-5222118: טלפון להזמנות  
E-Mail: info@bravofrance.co.il 

  
  Aspen Residence La Plagne Villageמלון דירות 

  2014חורף   סקיחבילות
  : המחירים כוללים

  לליוןטיסה ישירה  .1
 )כולל ניקיון סופי(בכפר נופש על בסיס לינה בלבד  לילות 7 .2
 .החלפה במהלך השהות כרוכה בתשלום נוסף. מגבות/  מצעים  המחיר כולל סט אחד לאדם של–מצעים ומגבות  .3
  חניה בכפר הנופש  .4
  .כולל ביטוח ביטול השתתפות עצמית רכב ימי 7 .5

   Hקבוצה רכב : נוסעים 5  עד2
  מיניואן:   נוסעים6-7

 C רכבים קבוצה 2 – נוסעים ומעלה 8

 

 
 תאריך
 יציאה

מחיר לאדם 
בתפוסה 
 זוגית

מחיר לאדם 
בתפוסה של  

 דירה ב3

מחיר לאדם 
בתפוסה של  

  בדירה4
- 

 

11-Jan 1,099€  899€  799€  - - 

18-Jan 1,160€  942€  833€  - - 

25-Jan 1,160€  942€  833€  - - 

1-Feb 1,214€  978€  860€  - - 

8-Feb 1,304€  1,038€  905€  - - 

15-Mar 1,304€  1,038€  905€  - - 

22-Mar 1,214€  978€  860€  - - 

29-Mar 1,160€  942€  833€  - - 

 24דירה קוד 
סלון  דירת נופש + חדר שינה 
  נופשים2-4 -ל
 )ר" מ37 -כ(

סלון עם ספה נפתחת למיטת 
יחיד ועם מיטה נשלפת נוספת 

 .ליחיד

 . מיטות יחיד2חדר שינה עם 

 .חדר רחצה

 .שירותים
5 -Apr 1,214€  978€  860€  - - 

  

 
 תאריך

 יאהיצ

מחיר לאדם 
בתפוסה 
 זוגית

מחיר לאדם 
בתפוסה של  

  בדירה3

מחיר לאדם 
בתפוסה של  

  בדירה4

מחיר לאדם 
 בתפוסה של

  בדירה5  

מחיר לאדם 
 בתפוסה של

  בדירה6

11-Jan 1,148€  934€  828€  759€  749€  

18-Jan 1,208€  974€  857€  787€  770€  

25-Jan 1,208€  974€  857€  787€  770€  

1-Feb 1,268€  1,014€  888€  811€  790€  

8-Feb 1,366€  1,080€  936€  850€  823€  

15-Mar 1,366€  1,080€  936€  850€  823€  

22-Mar 1,268€  1,014€  888€  811€  790€  

29-Mar 1,208€  974€  857€  787€  770€  

 356דירה קוד 
דירת   סלון +נישה + דר שינה ח

 45 -כ( נופשים 5/6 -נופש ל
  )ר"מ

סלון עם ספה נפתחת למיטת 
נשלפת נוספת יחיד ועם מיטה 

 .ליחיד

 . מיטות יחיד2חדר שינה עם 

 .*נישה עם מיטת קומותיים

  .שירותים
  Apr 1,268€  1,014€  888€  811€  790€- 5 .חדרי רחצהשני 

  

 
 תאריך
 יציאה

מחיר לאדם 
בתפוסה של  

  בדירה3

חיר לאדם מ
בתפוסה של  

  בדירה4

מחיר לאדם 
 בתפוסה של

  בדירה5  

מחיר לאדם 
 בתפוסה של

  בדירה6

מחיר לאדם 
 בתפוסה של

  בדירה7

11-Jan 964€  849€  781€  765€  728€  

18-Jan 1,007€  882€  807€  786€  746€  

25-Jan 1,007€  882€  807€  786€  746€  

1-Feb 1,051€  915€  833€  808€  765€  

8-Feb 1,127€  972€  879€  846€  798 € 

15-Mar 1,127€  972€  879€  846€  798€  

22-Mar 1,051€  915€  833€  808€  765€  

29-Mar 1,007€  882€  807€  786€  746€  

   37דירה קוד 
   סלון+  חדרי שינה שני 

   נופשים6/7 -דירת נופש ל 
 )ר" מ58 -כ (

 ספות נפתחות למיטות 2סלון עם 
 .יחיד ומיטת יחיד אחת נשלפת

 מיטות יחיד 2נה עם שני חדרי שי
עם (שני חדרי רחצה  .בכל חדר

 )שני שירותים

5 -Apr 1,051€  915€  833€  808€  765€  
 

   אנא פנו אלינו טלפונית או באמצעות מייל-) ללא טיסות(למחירים והזמנת לינה בלבד 

  


