
Švýcarsko: 
Vozidla nad 3,5 t platí poplatky za použití silnice jakékoli kategorie. Částka závisí na typu a hmotnosti vozidla 
a na délce pobytu ve Švýcarsku a platí se na hranicích. pro motorová vozidla využívaná pro mototuristiku o 
celkové hmotnosti nad 3,5 t (např. obytný automobil) se vybírá poplatek 3 CHF/den, minimálně však 25 CHF 
bez ohledu na dobu pobytu.

Sobota 27.12.2014

Odjezd dopoledne
Směr Livigno  (8 hodin, 625 km)

46.529047, 10.173159

Neděle 28.12.2014

Lyžovačka  ve středisku Vialattea 
Možná zústat i na Silvestra
Nebo přejet do Villeneuve (Serre Chevalier), kde by měl být STPL a kde by se dal též strávit Silvestr

44.943845, 6.556582

Čtvrtek 1.1.2014

Lyžovačka v Livigmu

Pondělí 29.12.2014

Přes Milano do Montgenevre (6 hodin, 460 km)

44.934090, 6.734514

Úterý 30.12.2014

Středa 31.12.2014

Silvestr

Přejezd do Val Thorens nebo na La Plane

Pátek a sobota 2. a 3.2014

V sobotu dojet cca 300 km-

Lyžovačka a cesta domů (1080 km)

Silvestr - Francie
24. listopadu 2012
16:37
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Bazen Norimberk
http://www.palm-beach.de/
Parkoviště
+49° 24' 24.18", +11° 0' 14.37"

(vpravo dole možno vidět stávající tobogány a staveniště nových)

Přespat u bazenu

Z Norimberka do Val Thorens - 825 km, 10 hodin

V sobotu dojet cca 300 km-

V neděli dojet -
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VAL THORENS Val 2300

Accès/adresse : 
D117
Parking P2
Lieu-dit Val Thorens
73440 SAINT MARTIN DE BELLEVILLE

Latitude : (Nord) 45.29861° Décimaux ou 45° 17′ 54′′

Longitude : (Est) 6.57351° Décimaux ou 6° 34′ 24′′

Tarif : 2010 
Stationnement avec services durant la saison hivernale : 22,40 €
Gratuit sans service hors saison.

Type de borne : Autre

Services : 

Autres informations : 
Parking de 100 places, goudronné, éclairé, à 2255 m d'altitude, possibilité de réserver. 
Tel Office du Tourisme : +33(0)479 000 808
valtho@valthorens.com 
http://www.valthoparc.com/pagesfr/tarifs.php4

Vloženo z <http://www.campingcar-infos.com/Francais/ccib.php?pays=FRANCE> 

Neplacený parking-

73440 VAL THORENS 2400 P2 [N]:   45.298110°,   6.570410°

1050 km, 12 hodin
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La Plagne

Unikátní francouzské i světové středisko lyžování, které za své postavení vděčí především rozsáhlé lyžařské oblasti 
rozkládající se na 10 000 ha plochy - nejvyšší tratě leží pod vrcholem Bellecote (3.417 m.n.m.), nejnižší tratě končí ve 
výšce 1.250 m. Navíc díky propojení se sousedním střediskem Les Arcs vznikla oblast nazvaná Paradiski s 425 km 
tratí. 

Vedle velmi dobrých podmínek k lyžování můžete v La Plagne obdivovat nejrůznější přírodní krásy: procházky v lese 
s výhledem na Mont Blanc, krásná horská panoramata atd... 

Oblast la Plagne nabízí ubytování v deseti různých lokalitách, z toho šest je vybudováno jako moderní lyžařské 
středisko (Plagne Centre, Plagne 1800, Plagne Villages/Plagne Soleil, Aime la Plagne, Plagne Bellecote a Belle 
Plagne) a další čtyři mají charakter tradiční horské vesnice (Champagny at Vanoise, Plagne Montalbert, Montchavin 
a Les Coches). 

Vloženo z <http://www.skinet.cz/la-plagne/informace-lyzovani-snowboard-vleky-doprava> 

LA PLAGNE La Plagne 2100 
(N° 2841)

Accès/adresse : 
Lieu-dit Aime La Plagne
Parking P1
73210 AIME

Latitude : (Nord) 45.51012° Décimaux ou 45° 30′ 36′′

Longitude : (Est) 6.66903° Décimaux ou 6° 40′ 8′′

Tarif : Gratuit 

Services : 

Autres informations : 
Grand parking goudronné, éclairé, sans ombre, accès à la station par ascenseur. 

Vloženo z <http://www.campingcar-infos.com/Francais/ccib.php?pays=FRANCE> 

ASN = Aire de services avec stationnement nuit possible de :

LA PLAGNE Plagne Centre
(N° 3957)

Accès/adresse : 
D221
La Plagne Centre
73210 MACOT LA PLAGNE

Latitude : (Nord) 45.50893° Décimaux ou 45° 30′ 32′′

Longitude : (Est) 6.68027° Décimaux ou 6° 40′ 48′′

1050 km, 12 hodin
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http://www.skinet.cz/la-plagne/informace-lyzovani-snowboard-vleky-doprava
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La Plagne Centre
73210 MACOT LA PLAGNE

Latitude : (Nord) 45.50893° Décimaux ou 45° 30′ 32′′

Longitude : (Est) 6.68027° Décimaux ou 6° 40′ 48′′

Tarif : 2011
Stationnement : 10 €
Services : 2 €
Électricité 4 heures : 2 €

Type de borne : FLOT BLEU

Services : 

Tous commerces 

Autres informations : 
Petite aire goudronnée, éclairée, en pente à 1960 m d'altitude.
Stationnement limité à 14 jours

Vloženo z <http://www.campingcar-infos.com/Francais/ccib.php?pays=FRANCE> 

APN = Parking toléré jour/nuit de :

LA PLAGNE La Roche
(N° 12036)

Accès/adresse : 
D221
La Roche
73210 MACOT LA PLAGNE

Latitude : (Nord) 45.52704° Décimaux ou 45° 31′ 37′′

Longitude : (Est) 6.67363° Décimaux ou 6° 40′ 25′′

Tarif : Gratuit 

Services : 

Autres informations : 
Parking goudronné, éclairé, en pente.
Départ du télésiège de la Roche. 

Vloženo z <http://www.campingcar-infos.com/Francais/ccib.php?pays=FRANCE> 

APN = Parking toléré jour/nuit de :

PEISEY NANCROIX Vallandry
(N° 6235)

Accès/adresse : 
Lieu-dit Vallandry
73210 PEISEY NANCROIX

Latitude : (Nord) 45.55552° Décimaux ou 45° 33′ 19′′

Longitude : (Est) 6.76479° Décimaux ou 6° 45′ 53′′

Tarif : Gratuit 

Services : 
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Tarif : Gratuit 

Services : 

Autres informations : 
http://www.peisey-vallandry.com
Parking derrière le terrain de basket 

Vloženo z <http://www.campingcar-infos.com/Francais/ccib.php?pays=FRANCE> 

Val d´Isere

Val d´Isere je druhým střediskem v lyžařském ráji Espace Killy. Nachází se v sevřeném údolí řeky Isery několik 
kilometrů za odbočkou na Tignes. 
Oproti "panelákovému" Tignes si Val d´Isere zachovalo charakter horské vesničky. Díky tomu je o něco dražší než 
jeho soused Tignes. 
Lyžařům ovšem nabízí minimálně stejně kvalitní tratě jako sousední Tignes, podobně jako v Tignes nechybí ani 
ledovec a moderní vleky. 

Vloženo z <http://www.skinet.cz/val-d-isere/informace-lyzovani-snowboard-vleky-doprava> 

APN = Parking toléré jour/nuit de :

VAL D' ISERE
(N° 19033)

Accès/adresse : 
Avenue Olympique D902
73150 VAL D' ISERE

Latitude : (Nord) 45.45467° Décimaux ou 45° 27′ 16′′

Longitude : (Est) 6.97034° Décimaux ou 6° 58′ 13′′

Tarif : Gratuit 

Services : 
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Aire proche du centre ville et des commerces

Autres informations : 
Grand pré avec 2 allées gravillonnées.
Doit servir, l'hiver, de stade de conduite sur neige ou glace.
Indiqué P Camping-car 
Panneau "évacuation sanitaire pour camping car" derrière le chalet à l'entrée à droite 
Il existe une grille pour les eaux grises.
Cette grille ne se levant pas facilement,il faut soulever une plaque d'égout avec poignée pour la vidange des cassettes 

Vloženo z <http://www.campingcar-infos.com/Francais/ccib.php?pays=FRANCE> 

Stání u lanovky: 
Val d´Isere:  45.459859°,   6.965330°
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Vialattea
STPL: 44.934187, 6.733910

400 km sjezdovek

400 kilometrů vzájemně dokonale propojených sjezdových tratí bez nutnosti sundání lyží z nohou aneb v Itálii zcela ojedinělá nabídka, 

které z tohoto úhlu pohledu může konkurovat snad jen Cervinia „navázaná“ na švýcarský Zermatt a v centrální části Dolomit Sella 
Rondou propojená střediska Val di Fassa e Carezza, Arabba / Marmolada, Val Gardena / Alpe di Siusi a Alta Badia 

• za všechna subjektivní hodnocení nejpřesvědčivěji hovořící pořadatelství Mistrovství světa v alpském lyžování 1997 a zejména 

Olympijských her 2006, se kterými souvisela i razantní modernizace nemalé části areálu 
• skikolotoč ViaLattea (Mléčná dráha) tvořený 7 vzájemně a dokonce i „přeshraničně“ propojenými oblastmi Sestriere, Sansicario, 

Sauze d’Oulx, Cesana, Claviere, lanovkou nedávno připojeným Pragelatem a francouzským Montgenevrem, to vše v nadmořské výšce 
od 1.359 do 2.808 metrů 
• sjezdovky všech typů náročnosti v ideálním poměru aneb pestrá paleta tratí od hrůzu nahánějících černých „krpálů“, přes 

nepřebernou nabídku lyžařského „mainstreamu“ až po nenáročnou skituristiku 
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nepřebernou nabídku lyžařského „mainstreamu“ až po nenáročnou skituristiku 
• pro snowboardisty nadmíru pádný argument v podobě 3, ještě téměř novotou vonících snowparků přibyvších k jednomu „starému“, 

byť rozsáhlému a „nabitému“ celou řadou top atrakcí 
• široké možnosti volného terénu, nesčetně výzev pro „extrémisty“, stále oblíbenější heliski i třeba zcela unikátní noční lyžování na 

závodní sjezdovce G. Agnelliho 
• neopomenutelná každodenní upravovanost sjezdovek až k samé dokonalosti, v posledních letech velmi vylepšený, neboť často 

nezbytný, systém umělého zasněžování a nespočet lyžařských škol a školek i začátečnických svahů 
• mimořádně zajímavá nabídka běžeckých tratí včetně oněch náročných olympijských v Pragelatu, kde za naši vlast tak srdnatě a 

nakonec úspěšně bojovali medailisté Kateřina Neumannová a Lukáš Bauer 
• ale i Sestriere jako pravidelný hostitel Světového poháru, když právě zde se dvojím vítězstvím v listopadu 1987 zrodil celosvětový 

fenomén italského idolu Alberta Tomby 
• a v neposlední řadě i široká infrastruktura oblasti včetně multifunkčního sportovního komplexu s tenisem, squashem a relaxačními 

službami a vzhledem k překládané komplexnosti a šíři nabídky i opravdu zajímavé finanční podmínky
Zdroj: http://info.zasluncem.cz/italie_piemonte/via-lattea-sestriere/

Napsali o Montgenevre:

Montgenèvre (1.850 – 2.800 m n.m.)

Mezinárodní lyžařská oblast na hranicích Francie a Itálie nabízí celkem 400 km sjezdových tratí a řadu zajímavých možností 

provozování dalších zimních sportů. Střediska Montgenèvre, Clavière, Cesana, San Sicario, Sestrière a Sauze d’Oulx jsou vzájemně 
propojena a umožňují tak lyžování v obou zemích, což se výrazně přispívá k atraktivitě pobytu v nich. Samotná část - oblast 

Montgenèvre/Monts de la lune domain (Clavière - Italie)

Skvělé možnosti tu najdou příznivci běhu na lyžích. V Montgenèvre se nachází přírodní kluziště, najdete tu i trasy pro pěší turistiku 

nebo chůzi na sněžnicích.

Mezi možnostmi aprés ski nechybí diskotéky, kino a celá řada horských restaurací, barů a dalších podniků.

Jedno z nejstarších francouzských horských středisek – Montgenèvre, si zachovalo příjemnou atmosféru alpské vysokohorské 

vesničky. Skvělé možnosti lyžování tu najdete za každého počasí, protože oblast je vybavena špičkovým zařízením na výrobu umělého 

sněhu. Není náhodou, že právě v této oblasti se připravují národní týmy na Olympijské hry 2006.
Milovníci běhu na lyžích tu najdou přes 100 km běžeckých tratí. I na snowboardisty tu čekají skvělé podmínky ve snow-parku či při 

jízdě mimo upravené tratě. 
Zdroj:http://lyzovani.sopka.cz

Další odkazy:

http://www.montgenevre.com/

http://www.vialattea.it/it/index.html

Stání: Montgenevre, oficiální STPL pro 280 aut, o svátcích bývá poměrně plný, cena 10,-Eur se snižuje až do týdenního pobytu, my 

platili 32,-Euro za 4 dny, na pravé straně u cesty z Cesany Torinese bez problémů viditelné. 

Lyžařská oblast Le Grand Serre Chevalier

STPL za 8 EUR: N 44°56´41´´ / E 6°33´19´´

vznikla vzájemným propojením 4 menších lyžařských oblastí v Jižních Alpách nedaleko hranic s Itálií, kde bývá až 300 slunečných dnů 

v roce. Nabízí skvělé podmínky pro lyžování a další zimní sporty uprostřed nádherné přírody. Oblast leží v přímém sousedství 

národního parku Parc National des Ecrins. Dělí se na 4 části podle hlavních středisek - Briancon (1.200 m n.m.), Chantemerle (1.350 

m n.m.), Villeneuve (1.400 m n.m.) a Monetier-Les-Bains (1.500 m n.m.), která se skládají celkem z 16 vesniček. Někdy bývají 
označovány podle nedmořské výšky, takže například Serre Chevalier 1200 znamená Briancon; Serre Chevalier 1350 - Saint Chaffrey, 

Chantemerle a Villard Laté; Serre Chevalier 1400 tvoří vesničky La Salle, Moulin Baron, La Chirouze, Les Pananches, le Bez, 

Villeneuve; Serre Chevalier 1500 - Monetier les Bains, le Freyssinet, Le Serre Barbin, Les Guibertes, Le casset, les Boussardes, le 

Lauzet. 

Zcela výjimečné možnosti tu najdete pro lyžování i snowboarding. Není náhodou, že se právě Le Grand Serre Chevalier se spolupodílí 

na organizování Zimních olympijských her 2006. Zdejší svahy a také snowboardový areál byly vybrány k oficiálním tréninkům před 

olympijskými hrami. Najdete tu náročnou olympijskou sjezdovku, která nese jméno zdejšího rodáka – olympijského vítěze Luca 
Alphanda. Nejelší sjezdovka měří necelých 7 kilometrů a zastoupení všech stupňů obtížnosti sjezdových tratí se podílí na atraktivitě 

této oblasti. Vytknout by se jí dal snad jen poměr množství sedačkových lanovek, kterých je zde méně, a klasických vleků, které zde 

výrazně převažují. Kromě obrovského množství vzájemně propojených sjezdových tratí zde naleznete i velký počet terénů určených 

pro jízdu mimo sjezdové tratě. Jedny z nejlepších podmínek v velé Francii zde najdou i příznivci snowboardingu, na které tu čeká 5 
vybavených snowparků různých velikostí (Briancon, Chantemerle, Villeneuve, Monetier). Milovníci běhu na lyžích se mohou vydat

celkem na 45 kilometrů zdejších tratí. Skipasy můžete zakoupit - Serre Chevalier (platí pro skiareál Chantemerle aVilleneuve) nebo Le 

Grand Serre Chevalier (platí rovněž pro skiareál Briancon, Serre Chevalier, Monetier). V ceně skipasu je 1 vstup do aquaparku či na 

kluziště. jednodenní možnost okusit sjezdovky nedalekých oblastí Alpe d’Huez, Les 2 Alpes a Puy St. Vincent a samozřejmě místní 
skibusy. Pozornost je tu věnována i dětem a začátečníkům, na které zde čekají speciální tratě. Při lyžování se můžete občerstvit v celé 

řadě horských restaurací a bister.
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