
Solo Ragazze - Exklusiv skidhelg 
vid foten av Mont Blanc 

La Thuile - Mont Blanc

Följ med oss till de italienska (och franska) Alperna för skid-
åkning, avkoppling och lite lyx. Den här gången har vi valt 
den historiska byn La Thuile som resmål. Vårt charmiga hotell 
Chateau Blanc är perfekt beläget mellan liften och den gamla 
delen av byn.

Skidområdet, Espace San Bernardo, sträcker sig över både 
italienska och franska sidan av berget och erbjuder oss över 
150 km preparerad pist.

På kvällarna njuter vi av ett glas från hotellets egen vinkällare 
eller en stund i den privata spa-avdelningen, innan vi går ut 

och äter middag på några av våra favoritrestauranger i byn.

Dagar

5

Reslängd: Långhelg
Pris: från 12.500 SEK
När: 13-19 mars 2019
Ingår: flyg, transfer, del i dubbelrum, frukost, middagar, 3-da-
gars liftkort, TheAlps guide

Days

1
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Luncher ingår ej. Du kan välja att lägga till en dag med berg-
guide eller skidlärare, besök  Courmayeur eller på romerskt 
termalbad till din bokning.

http://www.lathuile.it/homepage.asp%3Fl%3D3%26s%3DE
http://www.hotelchateaublanc.it/ENG/
http://www.espacesanbernardo.com/
http://www.larosiere.ski/


Onsdag
Ankomst och transfer till La Thuile, en karakteristisk bergsby omgiven av glaciärer, sjöar 
och majestätiska toppar. Incheckning på Hotel Chateau Blanc. Hotellet var från början ett 
boningshus från 1800-talet, och det är fortfarande i samma familjs ägo och omsorg. Vi 
samlas loungen framför den öppna spisen för en traditionell italiensk ”apericena”, ett glas 
vin från hotellets egen vinkällare och en rik buffé med lokala delikatesser. 
Programpresentation med TheAlps.

Torsdag
Efter en riktig hotellfrukost, där det mesta är hemlagat och hembakad, tar vi oss ut i 
backen. Vi åker i en eller två grupper, med samling för lunch på berget. 
När liftarna stänger väljer vi en trevlig bar för after-ski. Kanske du vill boka hotellets pri-
vata Spa-svit innan middagen. För att bryta med regionens lokala bergskök går vi till våra 
vänner från Sardinien för en avsmakningsmeny lika fräsch som om vi vore på stranden.

Fredag
Idag kan du välja om du vill fortsätta hålla dig inom pistkartan eller ge dig ut i terräng 
och orörd snö med vår lokala bergsguide. Eller så vill du finjustera din carvingteknik med 
en skidlärare. Du kan också åka till chica Courmayeur för skidåkning och shopping, med 
ett besök på det berömda termalbadet, Terme di Pré-Saint-Didier.
På kvällen tar vi ett glas Champagne eller Franciacorta på 5-stjärniga hotellbaren Nira 
Montana. Middagen blir på en mysig restaurang på väg hem till hotellet. 

Lördag
Idag utforskar vi de långa, böljande och ofta soliga sluttningarna i La Rosiére, på den 
franska sidan av berget. På kvällen går vi ut för den bästa pizzan i byn.

Söndag
Dags att åka tillbaka till flygplatsen. Vår buss hämtar oss precis utanför hotellet.

Programförslag

Kontakt

marta@thealps.com

mobil +46 705 77 13 05

italien +39 347 99 88 404

linnea@thealps.com

mobil +46 703 01 70 16

italien +39 348 72 74 440
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https://www.qcterme.com/en/pre-saint-didier/qc-terme-pre-saint-didier

