
  
  03-5222118: טלפון להזמנות

E-Mail: info@bravofrance.co.il 

  
  Residence VRT La Plagne מלון דירות 

  2014חורף   סקיחבילות
  : המחירים כוללים

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

   Hקבוצה רכב : נוסעים 5  עד2
  מיניואן:   נוסעים6-7

 C רכבים קבוצה 2 – נוסעים ומעלה 8

 חניה לשבוע .5

  

 
 תאריך
 יציאה

מחיר לאדם 
בתפוסה 
 זוגית

מחיר לאדם 
בתפוסה של  

  בדירה3
  

 

11-Jan 899€  789€  - - - 

18-Jan 955€  808€  - - - 

25-Jan 955€  808€  - - - 

1-Feb 982€  826€  - - - 

8-Feb 1,023€  853€  - - - 

15-Mar 1,023€  853€  - - - 

22-Mar 982€  826€  - - - 

29-Mar 955€  808€  - - - 

 -כ( נופשים 3עד / טודיו דירת ס
  )ר" מ20

 S23 :קוד דירה
+ סלון עם ספה נפתחת למיטה 

מיטה יחיד +מיטה נשלפת 
 .נפתחת

 .חדר רחצה

5 -Apr 982€  826€  - - - 
  

 
 תאריך
 יציאה

מחיר לאדם 
בתפוסה 
 זוגית

מחיר לאדם 
בתפוסה של  

  בדירה3

מחיר לאדם 
בתפוסה של  

  בדירה4
  

11-Jan 944€  800€  729€  - - 

18-Jan 971€  819€  742€  - - 

25-Jan 971€  819€  742€  - - 

1-Feb 999€  837€  756€  - - 

8-Feb 1,043€  866€  778€  - - 

15-Mar 1,043€  866€  778€  - - 

22-Mar 999€  837€  756€  - - 

29-Mar 971€  819€  742€  - - 

 -כ( נופשים 4עד / דירת סטודיו 
  )ר" מ25

 S4  קוד דירה  

" מיטות מגירה" שתי סלון עם
מיטה + מיטת יחיד (זוגיות 

 (נוספת נשלפת
 או

נישה או " + מיטת מגירה"סלון עם
 . מיטות יחיד2גלריה עם 

 .חדר רחצה
5 -Apr 999€  837€  756€  - - 

  

 
 תאריך
 יציאה

מחיר לאדם 
בתפוסה 
 זוגית

מחיר לאדם 
בתפוסה של  

  בדירה3

מחיר לאדם 
בתפוסה של  

  בדירה4

מחיר לאדם 
 ה שלבתפוס

  בדירה5  

מחיר לאדם 
 בתפוסה של

  בדירה6

11-Jan 999€  837€  756€  699€  - 

18-Jan 1,039€  863€  776€  723€  - 

25-Jan 1,039€  863€  776€  723€  - 

1-Feb 1,075€  888€  794€  738€  - 

8-Feb 1,137€  929€  825€  763€  - 

15-Mar 1,137€  929€  825€  763€  - 

22-Mar 1,075€  888€  794€  738€  - 

29-Mar 1,039€  863€  776€  723€  - 

סלון  + דירת חדר חדר שינה 
   נופשים 5עד 

  )ר" מ35/40 -כ(
 25: קוד דירה 

+  נשלפת  סלון עם מיטה לזוג
חדר שינה , ספת יחיד נפתחת 

 . מיטות יחיד2עם 
  חדר רחצה

 או
+ לזוג " מיטת מגירה"סלון עם 

חדר עם מיטת יחיד ומיטת 
 .קומותיים

 -  Apr 1,075€  888€  794€  738€- 5  חדר רחצה



  
  03-5222118: טלפון להזמנות

E-Mail: info@bravofrance.co.il 

  
  

  

  

 
 תאריך
 יציאה

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 999€  837€  756€  699€  - 

18-Jan 1,039 € 863€  776€  723€  - 

25-Jan 1,039€  863€  776€  723€  - 

1-Feb 1,075€  888€  794€  738€  - 

8-Feb 1,137€  929€  825€  763€  - 

15-Mar 1,137€  929€  825€  763€  - 

22-Mar 1,075€  888€  794€  738€  - 

29-Mar 1,039€  863€  776€  723€  - 

   דירת סטודיו וגלריה
   נופשים 5עד  
  )ר" מ35/40 -כ(
 SZ  קוד דירה 
 ספות נפתחות למיטות 2סלון עם 

גלריה + יחיד ומיטת יחיד נשלפת 
 . מיטות יחיד2עם 

  חדר רחצה

5 -Apr 1,075 € 888€  794€  738€  - 
  

 
 תאריך
 יציאה

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 1,059€  877€  786€  732€  725€  

18-Jan 1,103€  906€  808€  749€  739€  

25-Jan 1,103€  906€  808€  749€  739€  

1-Feb 1,148 € 937€  831€  767€  754€  

8-Feb 1,223€  986€  868€  797€  779€  

15-Mar 1,223€  986€  868€  797€  779€  

22-Mar 1,148€  937€  831€  767€  754€  

29-Mar 1,103€  906€  808€  749€  739€  

/ נישה  +דירת חדר שינה 
   סלון  +גלריה 
   נופשים6עד 
   )ר" מ40 -כ (

 A236 קוד דירה
לון עם ספה ההופכת למיטה ס

 מיטות 2חדר שינה עם + זוגית 
 מיטות יחיד 2גלריה עם + יחיד 

 2+ או נישה עם מיטת קומותיים 
 .חדרי רחצה

5 -Apr 1,148€  937€  831€  767€  754€  
 

 
 תאריך
 יציאה

מחיר לאדם 
פוסה של  בת
  בדירה3

מחיר לאדם 
בתפוסה של  

  בדירה4

מחיר לאדם 
 בתפוסה של

  בדירה5  

מחיר לאדם 
 בתפוסה של

  בדירה6

מחיר לאדם 
 בתפוסה של

  בדירה7

11-Jan 925€  822€  760€  748€  699€  

18-Jan 962€  850€  783€  767€  731€  

25-Jan 962€  850€  783€  767€  731€  

1-Feb 1,001€  879€  806€  786€  747€  

8-Feb 1,064€  926€  843€  818€  774€  

15-Mar 1,064€  926€  843€  818€  774€  

22-Mar 1,001€  879€  806€  786€  747€  

29-Mar 962€  850€  783€  767€  731€  

 
  סלון+  חדרי שינה 2דירת 

   נופשים7עד 
  )ר" מ50 -כ(

 37: קוד דירה

 2 חדר שינה עם -קומה ראשונה 
 .מיטות יחיד וחדר רחצה

 חדר עם מיטת יחיד -קומה שניה 
 .חדר רחצה+ ומיטת קומותיים 

מיטת " סלון עם -קומה שלישית 
  Apr 1,001€  879€  806€  786€  747€- 5 ...זוגית" מגירה

 
 

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


