
Chalet Aigle des Neiges | Les Gets | Frankrijk 
 
20 - 21 PERSONEN | 10 SLAAPKAMERS | ONTBIJT EN DINER IN SKICHALET 
SKIPISTES EN SKILIFTEN 300 METER | 200 METER CENTRUM & APRÈS-SKI 
OUTDOOR JACUZZI | 2X OPEN HAARD | PARKEERGARAGE | TWEE APARTE WOON- EN EETKAMERS 
 
Op 300 meter van de piste en skiliften die je rechtstreeks in het superskigebied 
van Les Portes du Soleil brengen. En op 200 meter van het sfeervolle centrum 
van Les Gets, de après-ski, oefenweide, de skischool en de skiverhuurwinkel 
waar je ook je materiaal kunt stallen. De gratis skibus stopt ook nog eens vlakbij 
het chalet als alternatief. Geniet van de jacuzzi op het overdekte terras. Het 
chalet telt tien slaapkamers die bijna alle voorzien zijn van een eigen badkamer 
met douche of bad, toilet en wastafel. Het is een uit twee chalets bestaand 
geschakeld huis dat overdekt met elkaar verbonden is. Het chalet is modern en 
er is veel gebruik gemaakt van lichtkleurig houtwerk. Om heerlijk uit te rusten 
en te relaxen zijn er maar liefst twee aparte woon- en eetkamers aanwezig, met 
elk: een open haard, een flatscreen tv en grote ramen van waaruit je uitzicht 
hebt op de pistes van Les Gets. Er zijn twee terrassen, waarvan er een heerlijk 
zonnig buiten gelegen is en de ander overdekt is. Ski’s en skischoenen zet je in 
de verwarmde skiberging en je auto in de privé parkeergarage onder het chalet. 
Het chalet ligt heerlijk rustig aan het einde van een doodlopend straatje, dus 
nauwelijks verkeer. Ideaal voor families met kinderen. De chaletstaf woont niet 
in het skichalet, dus je hebt volledige privacy. 
 
Indeling 
 
SOUTERRAIN 
Ski- en skischoenberging (verwarmd) 
Parkeergarage 
 
PARTERRE 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, bad/douche, toilet, wastafel, balkon 
Woon- en eetkamer, flatscreen tv, open haard, keuken, toilet, terras 
Woon- en eetkamer, flatscreen tv, open haard, keuken, toilet, terras 
Outdoor jacuzzi op overdekt terras 
 
EERSTE VERDIEPING 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, bad/douche, toilet, wastafel, balkon 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, bad/douche, toilet, wastafel, balkon 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, bad/douche, toilet, wastafel, balkon 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, bad/douche, toilet, wastafel, balkon 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, bad/douche, toilet, wastafel, terras 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, bad/douche, toilet, wastafel, terras 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, bad/douche, toilet, wastafel 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden 
Twee- tot driepersoonskamer met drie enkele bedden, balkon 
Badkamer met douche, toilet, wastafel (twee slaapkamers delen deze 
badkamer met vanuit iedere slaapkamer een eigen deur die toegang biedt en die 
je op slot kunt doen; je hoeft dus niet door de slaapkamer van de ander om in 
de badkamer te komen) 
 
 
  



Les Gets 
Het van oudsher boerendorp rond de kerk is de laatste decennia uitgegroeid tot 
een modern wintersportdorp waarin de nostalgie nog niet verloren is gegaan. Les 
Gets is een mooi traditioneel dorp met een wat chique karakter door de vele 
prachtige chalets en mooie winkels. Hier geen hoogbouw met studio’s en eng 
bemeten appartementen hetgeen je vaak tegenkomt in de Franse skistations, 
maar een dorp dat reeds lang bestond alvorens de skisport zich hier ontwikkelde 
en is er eveneens in geslaagd de originaliteit te bewaren. Dat Les Gets een 
historie heeft in de skisport blijkt uit het feit dat de École du Ski Français hier in 
1940 de eerste skischool in Frankrijk opende. Mooie sportwinkels worden 
afgewisseld met boetieks, aanbieders van lederwaren en delicatessewinkels die 
uitpuilen van de lokale specialiteiten. Les Gets kent ook een uitstekende après-ski 
die tot in de late uurtjes doorgaat. Als je een dag niet gaat skiën zijn leuke 
bijzonderheden van Les Gets onder meer de familie-ijsbaan op het centrale 
marktplein, het skimuseum, de authentieke kaasmakerij, de prachtige kerk met 
kerkorgel en het daaraan verbonden museum van mechanische 
muziekinstrumenten. Door het dorp gaat de hele dag een gratis treintje waar je 
met ski’s en skischoenen in en uit kunt stappen. Als je met kinderen bent is dit 
toertje echt een aanrader. 
 
Les Portes du Soleil 
Les Gets is een familievriendelijk dorp, gelegen in een dal waar van weerszijden 
blauwe pistes samenkomen. In Les Portes du Soleil en deze naam zegt genoeg. 
Het is een zonnig gebied in het noorden van de Franse Alpen en ideaal voor 
skiërs en snowboarders van elk niveau. Tussen het meer van Genève en de Mont 
Blanc. Beide te zien bij mooi weer en omgeven door de Dents Blanches en de 
Dents du Midi. Door de hoge ligging is de sneeuwhoogte altijd goed. Het 
superskigebied van Les Portes du Soleil met honderden pistekilometers is een 
aaneenschakeling van authentieke dorpen tot het hypermoderne skiresort 
Avoriaz. Avoriaz lijkt wel gemaakt van cederhout, waardoor je je in een wereld 
van sneeuw en hout waant. Les Portes du Soleil blinkt uit in variatie en bestaat 
uit 12 afzonderlijke dorpen en geen twee daarvan zijn in dezelfde categorie te 
plaatsen. Wellicht heeft het internationale karakter ermee te maken, want het 
één en ander speelt zich voornamelijk af in Frankrijk, maar vier van de twaalf 
stations liggen in Zwitserland en we weten hoe de Zwitsers gesteld zijn op het 
behoud van hun pittoreske tradities en dorpjes. 

  



Skichalet Ariane | Tignes | Frankrijk 
 
12 PERSONEN | 6 SLAAPKAMERS | ONTBIJT EN DINER IN SKICHALET 
SKI-IN/SKI-OUT | DIRECT BIJ DE PISTE | DIRECT BIJ DE LIFTEN | IN CENTRUM | BIJ APRÈS-SKI 
OPEN HAARD | ELKE SLAAPKAMER FLATSCREEN TV | SKISCHOENDROGER/VERWARMER 
 
Ski-in/ski-out pistechalet in optima forma en dat ook nog eens in ‘s werelds 
hoogstgelegen, een van de grootste en meest sneeuwzekere skigebieden. Stap 
vanuit het chalet direct in de spiksplinternieuwe cabinebaan (gebouwd in zomer 
2018) en ski aan het einde van de dag gemakkelijk weer terug tot aan het 
chalet. Bij het chalet is ook een sleeplift met oefenweide, ideaal voor kinderen en 
voor beginners. Het eeuwenoude en compleet in authentieke stijl gerestaureerde 
chalet ligt in het centrum van het charmante Tignes Les Brévières. Direct bij de 
skiverhuurwinkel, skischool, restaurantjes, winkeltjes en après-ski. Het chalet 
telt zes prachtige slaapkamers waarvan de meeste met een eigen badkamer met 
douche of bad, toilet, wastafel en föhn. Alle slaapkamers zijn voorzien van een 
nieuwe flatscreen tv en vloerverwarming die zelf individueel te regelen is. Het 
eeuwenoude chalet is recentelijk van top tot teen en tot in de perfectie in 
authentieke stijl gerestaureerd tot een hoog niveau. Alle originele details zijn 
behouden gebleven en daaraan is toegevoegd het comfort van nu, zoals door het 
gehele chalet vloerverwarming. De woon- en eetkamer is zeer ruim, heeft 
comfortabele banken van waaruit je van het haardvuur kunt genieten en heeft 
een flatscreen tv. Er is een skischoendroger/verwarmer en een skiberging. Je 
parkeert je auto gratis bij het chalet of op de gratis parking op 75 meter. De 
chaletstaf woont niet in het skichalet, dus je hebt volledige privacy. 
 
Indeling 
 
PARTERRE 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, bad/douche, toilet, wastafel, föhn, flatscreen tv 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, douche, toilet, wastafel, föhn, flatscreen tv 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, douche, toilet, wastafel, föhn, flatscreen tv 
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, douche, toilet, wastafel, föhn, flatscreen tv 
Skischoendroger/verwarmer 
Ski-locker 
 
EERSTE VERDIEPING 
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, bad/douche, toilet, wastafel, föhn, flatscreen tv 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden op een mezzanine, flatscreen tv 
(voornoemde twee kamers delen een badkamer op één slaapkamer; deze 
badkamer heeft twee deuren die je op slot kunt doen waardoor je niet door de 
slaapkamer van de ander hoeft om in de badkamer te komen) 
Woon- en eetkamer, open haard, flatscreen tv 
Keuken 
Toilet 
 
  



Tignes 
Ons chalet ligt in Les Brévières, het oorspronkelijke, authentieke dorpse deel van 
Tignes. Les Brévières is in geen enkel opzicht te vergelijken met de andere 
dorpsdelen in Tignes. In Tignes Les Brévières heb je nog de geur van brandende 
houtkachels die de eeuwenoude met natuurstenen bedekte maisons, chalets en 
auberges verwarmen. En alles onder een flink pak sneeuw. Hier geen hoogbouw 
en appartementencomplexen, die je doen denken aan de Parijse banlieu, maar 
een karaktervol, gezellig typisch Frans dorpje met een eeuwenoud kerkje, dat 
schitterend aan een bergmeertje is gelegen. In dit op één na hoogstgelegen 
skidorp van de Alpen kun je 365 dagen per jaar 'on top of the world' skiën. Alles 
staat hier in het teken van skiën, skiën en nog eens skiën. Vlakbij het chalet vind 
je drie skiverhuurwinkels, de ESF skischool, een kleine supermarkt, een 
pinautomaat en zo’n 10 bars/restaurants. Dus alles binnen handbereik. Het 
ideale terras voor de lunch vinden wij bij La Sachette. Prima kaart en net even 
uit de drukte. Als je aan het einde van de dag weer terugskiet naar Tignes Les 
Brévières ligt op 20 meter van het chalet het knusse Franse café-restaurant 
l’Étoile des Neiges met een zonnig terras waar je gezellig wat kunt drinken. Je zit 
direct bij de piste dus je hebt nog wat te kijken en je zit langs een prachtig 
stromend bergbeekje. Een prima plek om je skidag af te sluiten. Op de vrije 
avond als de chaletstaf niet voor je kookt is restaurant Le Bachal een aanrader. 
 
Tignes - Val d’Isère 
Het skiseizoen in Tignes - Val d’Isère (het vroegere L'Espace Killy) duurt lekker 
lang: vanaf 1 december tot en met de eerste week van mei. En ook laat in het 
seizoen is de dalafdaling naar Tignes Les Brévières nog uitstekend te doen. 
Skiënd over de eeuwige ijsvelden, eindeloos door skiën en kilometers maken, met 
dank aan het uitstekende, naadloos verbonden liftennetwerk. Een onderaardse 
trein, de 'funiculaire', die je in een paar minuten de berg op katapulteert of een 
kabelbaan die je direct naar de gletsjer van de La Grande Motte brengt. Beleef 
het en dan word je pas duidelijk hoe absurd uitgestrekt Tignes - Val d’Isère is. 
Zelfs de meest verwende wintersporter komt hier ruimschoots aan zijn trekken. 
Doorgewinterde wintersporters omschrijven het gebied als het mooiste skigebied 
ter wereld. Niet voor niets trainen de ski- en snowboardprofs hier zo graag, 's 
zomers en 's winters. Zowel de beginnende als gevorderde wintersporter kan in 
dit gebied zijn hart ophalen. Voor beginners zijn er brede en eenvoudige pistes 
en voor gevorderden pittige zwarte afdalingen. Daarnaast zijn er uitstekende offpiste 
mogelijkheden, waarvan een aantal zelfs voor gevorderde skiërs nog een 
uitdaging zijn. Een aanrader is de Olympische piste ‘Face de Bellevarde’. Deze 
piste heeft een verval van maar liefst 890 meter. Het snowpark ‘Grattalu’ 
achterin het gebied is een leuk doel voor kinderen en als volwassene is een 
bezoek aan Grizzly’s Bar in Val Claret daar direct tegenover een absolute 
aanrader. En de terugweg naar Tignes Les Brévières is altijd simpel: met de lift 
helemaal omhoog naar de schitterende rotsformaties van de Aiguille Percée 
(2748 meter) en dan in één lange afdaling naar beneden, of via de Chaudanneslift 
in een kwartiertje direct afdalen. 
  



Skichalet Belle Etoile | La Plagne | Frankrijk 
 
12 PERSONEN | 6 SLAAPKAMERS | ONTBIJT EN DINER IN SKICHALET 
SKIPISTES EN SKILIFTEN 300 METER | 400 METER CENTRUM & APRÈS-SKI 
OPEN HAARD | SKISCHOENDROGER/VERWARMER 
 
Op 300 meter van de blauwe piste en skilift van La Plagne Centre en op een 
100% sneeuwzekere hoogte van 1800 meter ligt het chalet. Je bent in a split 
second in het top skigebied van de Paradiski. Als je naar de andere delen van La 
Plagne wilt, dan stopt de gratis skibus op 50 meter van het chalet. Aan het einde 
van de dag ski je dus tot vlakbij het chalet weer terug op een eenvoudige blauwe 
piste. Het charmante en comfortabele chalet heeft zes slaapkamers die bijna alle 
voorzien zijn van een eigen badkamer met douche, toilet en wastafel. De grote 
woon- en eetkamer heeft veel lichtinval, comfortabele banken, een gezellige 
open haard en tv. Vanuit de living met de openslaande deuren naar het 
terras/balkon heb je een panoramisch uitzicht op de pistes van La Plagne en de 
Tarentaise vallei. Ski’s en skischoenen zet je weg in de verwarmde skiberging 
met skischoendroger/verwarmer. Je parkeert je auto gratis tegenover het chalet. 
Het chalet is gelegen in een wijkje met vele authentieke vrijstaande chalets en 
omgeven door besneeuwde dennebomen. Hier geen hoogbouw of 
appartementencomplexen. Via een prachtig bospaadje loop je zo het centrum 
van het gemoedelijke La Plagne 1800 in waar je wat leuke barretjes, restaurants 
en gezellige terrasjes vindt. Maar wil je meer leven in de brouwerij loop dan naar 
het op 400 meter gelegen La Plagne Centre. 
 
Indeling 
 
PARTERRE 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, douche, toilet, wastafel, balkon 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, douche, toilet, wastafel 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, douche, toilet, wastafel 
 
EERSTE VERDIEPING 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, douche, wastafel, apart privé toilet 
Woon- en eetkamer, tv, open haard, terras/balkon 
Keuken 
Skiberging met skischoendroger/verwarmer 
 
TWEEDE VERDIEPING 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden 
Badkamer met douche, toilet, wastafel 
 
La Plagne 
La Plagne bestaat uit zeven dorpen: Belle Plagne, Plagne Bellecôte, Plagne Soleil, 
Plagne Villages, Aime-La Plagne, Plagne Centre en Plagne 1800 waar ons chalet 
ligt. Elk dorp heeft zijn eigen kenmerken en ze zijn onderling met elkaar 
verbonden via liften en pistes. In Plagne 1800 vind je geen hoogbouw of 
blokkendozen, maar slechts houten chalets of in oud Savoyaardse stijl 
opgetrokken chaletgebouwen. Ons chalet ligt prachtig verscholen tussen de 
besneeuwde dennebomen direct naast het bruisende Plagne Centre. Uniek is dat 
La Plagne beschikt over een olympische bobsleebaan en je kunt onder 
begeleiding van een professionele stuurman een rit maken in een echte bobslee. 
Hier is wel wat lef voor nodig. Verder is er een groot sneeuwpark met een 
ijstoren voor ijsklimmers en zijn er vele zones gereserveerd voor freestylers. 
Andere aanraders zijn een wandeling op sneeuwschoenen of een tocht met een 
hondenslee met husky’s. 
  



Paradiski 
De Vanoise Express verbindt het skigebied van Les Arcs met het skigebied van 
La Plagne waardoor de Paradiski is ontstaan. Paradiski is één van de grootste en 
meest sneeuwzekere skigebieden van de Franse Alpen met bekende plaatsen als 
Les Arcs, Vallandry, Peisey-Nancroix, Montchavin, Les Coches, Montalbert, 
Champagny en bovenal het grote skistation La Plagne. Het gebied is zo 
uitgebreid dat je tijdens een week vakantie geen enkele piste twee keer hoeft te 
doen. Het gebied kent hooggelegen arctisch aandoende delen, maar ook 
afdalingen door de bossen. Er zijn vele piste-restaurantjes met leuke terrasjes 
waar een pitstop gemaakt kan worden. Naast het omvangrijke karakter waar je 
oneindig in tiefschnee en off-piste kunt skiën is het ook een overzichtelijk 
skigebied met talrijke brede en goed geprepareerde pistes. Zowel de geoefende 
skiër als beginnende skiër of boarder kan hier zijn hart ophalen. En sneeuwzeker 
tot en met april, mede dankzij de twee gletsjers die flink boven de 3000 meter 
uitpieken. 
  



Skichalet Blanchot | Les Menuires | Frankrijk 
 
14 - 18 PERSONEN | 6 SLAAPKAMERS | ONTBIJT EN DINER IN SKICHALET 
SKI-IN/SKI-OUT | PAL OP DE PISTE | DIRECT BIJ SKILIFTEN, SKISCHOOL, SKISHOP, APRÈS-SKI 
OUTDOOR JACUZZI | SAUNA | OPEN HAARD 
 
Ski-in/ski-out piste chalet. Pal op de blauwe piste, direct bij de skiliften en op 
2000 meter hoogte in Les Menuires’ sfeervolle chalet enclave Reberty Village. 
Het hele Trois Vallées skigebied meteen voor de deur en bij het chalet ook nog 
eens 100% sneeuwgarantie, de gehele winter door. Aan het einde van de dag ski 
je terug tot aan het chalet en staat de outdoor jacuzzi bubbelend voor je klaar en 
is de indoor sauna al op temperatuur. De skiklassen starten voor het chalet op 
een makkelijke piste, dus ideaal voor kinderen en beginners. En de 
skiverhuurwinkel is om de hoek. Alle zes slaapkamers hebben een eigen 
badkamer met douche, toilet en wastafel. De woon- en eetkamer heeft een grote 
open haard met banken eromheen, een flatscreen tv en een aangrenzend zonnig 
terras-balkon op het zuiden. De saunaruimte heeft separaat een douche en 
toilet. Ski’s en skischoenen zet je weg in de verwarmde skiberging met 
skischoendroger/verwarmer. En parkeren doe je gratis voor de deur. 
 
Indeling 
 
PARTERRE 
Twee- tot vierpersoonskamer met twee enkele bedden, stapelbed in aparte ruimte, douche, toilet, 
wastafel 
Twee- tot driepersoonskamer met twee enkele bedden, slaapbank, douche, toilet, wastafel 
Skiberging (verwarmd) 
Skischoendroger/verwarmer 
Sauna, douche, toilet 
Outdoor jacuzzi 
 
EERSTE VERDIEPING 
Twee- tot vierpersoonskamer met twee enkele bedden, tweepersoonsbed, douche, toilet, wastafel 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, douche, toilet, wastafel 
Woon- en eetkamer, open haard, flatscreen tv 
Toilet 
Keuken 
 
TWEEDE VERDIEPING 
Twee- tot driepersoonskamer met twee enkele bedden, eenpersoonsbed in aparte ruimte, douche, 
toilet, 2x wastafel 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, douche, toilet, wastafel 
 
  



Les Menuires 
Les Menuires is een groot en modern skistation bestaande uit meerdere 
dorpsdelen. Wij houden niet van hoogbouw en betonnen complexen en daarom 
hebben wij ons chalet gekozen in het op 2000 meter hoge en charmante 
dorpsdeel Reberty Village. Hier vind je alleen maar sfeervolle pistechalets die uit 
hout en natuursteen zijn opgetrokken. Les Menuires is in de jaren zestig van de 
vorige eeuw gebouwd. De moderne bouwstijl is gelukkig jaren geleden 
afgezworen, met als gevolg de renaissance van de traditionele sfeervolle 
chaletbouw. Alles moet in overeenstemming zijn met de omringende natuur. Zo 
ook het chaletdorp Reberty Village waar ons skichalet staat te pronken. Het 
chaletdorp heeft een vriendelijke uitstraling en verschilt in alles met het 
oorspronkelijke skistation. In Reberty Village vind je alleen maar mooie luxe 
chalets die een fraaie combinatie zijn van de authentieke Savoyaardse bouwstijl 
met modern comfort. Idyllisch gelegen, hoog in de bergen en met uitzicht op 
toppen die gedurende 365 dagen per jaar bedekt zijn met sneeuw. Direct aan de 
piste en naast het gezellige centrum met overdekt zwembad, fitnesscentrum, 
mooie restaurants met grote zonnige pisteterrassen en een levendige après-ski 
met cafés en een discotheek. 
 
Trois Vallées 
In 1925 is het idee gelanceerd om van Les Trois Vallées één van de grootste 
skigebieden ter wereld te maken. We kunnen nu zeggen dat dit in alle opzichten 
is gelukt. Een ski-universum met meer dan 12 bergtoppen die uittorenen boven 
de 2500 meter waardoor er steeds sneeuwzeker geskied kan worden van 
september tot midden mei. Als we daar nog de diverse gletsjers bij optellen is 
het poedersneeuwparadijs Les Trois Vallées een skigebied dat op geen enkele 
wijze geëvenaard kan worden. Chaletdorp Reberty Village, nabij het centrum van 
Les Menuires, is gebouwd voor de liefhebbers van het echte skiën. De pistes zijn 
perfect onderhouden en beschikken over een optimale besneeuwing, het gehele 
seizoen door. De liften in de Trois Vallées zijn perfect op elkaar aangesloten. 
Iedere lift ontsluit weer nieuwe liften. De dag begint bij het onderbinden van de 
ski's direct bij het skichalet. Van hieruit ben je met een paar liften in Val 
Thorens. Ga ook eens naar Méribel of naar de pistes van het rijk beboste La 
Tania en het sprookjesachtige 'rich and famous' Courchevel. De pistes direct bij 
het skichalet zijn voor de beginnende skiër en snowboarder ideaal. Dus als je 
met kinderen bent komen zij veilig thuis. Les Menuires staat ook bekend om zijn 
onbeperkte off-piste mogelijkheden. Een compleet gebied voor zowel de beginner 
als de (ver)gevorderde. 
  



Skichalet Dame Blanche | La Tania | Frankrijk 
14 - 16 PERSONEN | 7 SLAAPKAMERS | ONTBIJT EN DINER IN SKICHALET 
SKI-IN/SKI-OUT | DIRECT BIJ DE PISTE | SKI DIRECT NAAR DE LIFT | 200 METER CENTRUM & 
APRÈS-SKI 
OUTDOOR JACUZZI | OPEN HAARD 
 
Ski-in/ski-out piste chalet. Meteen op de piste op een paar meter van het chalet. 
Je skiet zo naar de gondelbaan welke je direct naar grote hoogte brengt. Je staat 
meteen in het hart van de gigantische en sneeuwzekere Trois Vallées. De piste 
bij het chalet is een makkelijke afdaling, dus als beginner ski je ook zo naar de 
skischool. Aan het einde van de dag ski je terug tot aan het chalet en spring je 
zo je eigen outdoor jacuzzi in. Het centrum van La Tania is op 2 minuutjes lopen 
met o.a. de skiverhuurwinkel, gezellige terrasjes en après-ski. Het chalet ligt in 
‘Quartier de Chalets’ waar je alleen maar prachtige droomchalets tussen de 
besneeuwde dennebomen vindt. Alle zeven slaapkamers zijn voorzien van een 
eigen badkamer met douche of bad, toilet en wastafel. In de royale woon- en 
eetkamer vind je heerlijke banken, een open haard, een grote flatscreen tv met 
Nederlandse zenders en multimediaset, Nintendo Wii en iPod dock. De keuken is 
uitgerust met Smeg apparatuur. De vele ramen bieden een mooi uitzicht op de 
bergen en laten veel licht binnen. Ski’s en skischoenen zet je weg in de 
verwarmde skiberging met skischoendroger/verwarmer. En parkeren doe je 
gratis bij het chalet. 
 
Indeling 
 
PARTERRE 
Skiberging met skischoendroger/verwarmer 
Outdoor jacuzzi 
 
EERSTE VERDIEPING 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, bad/douche, toilet, wastafel 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, bad/douche, toilet, wastafel 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, bad/douche, toilet, wastafel 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, bad/douche, toilet, wastafel 
 
TWEEDE VERDIEPING 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, douche, wastafel 
Toilet 
Woon- en eetkamer, flatscreen tv, open haard 
Keuken 
 
DERDE VERDIEPING 
Twee- tot driepersoonskamer met drie enkele bedden, bad/douche, toilet, wastafel 
twee- tot driepersoonskamer met drie enkele bedden, bad/douche, toilet, wastafel 
 
  



La Tania 
La Tania valt onder ‘la commune de Courchevel’. Courchevel zelf is een van de 
meest luxe en mondaine dorpen van de Alpen. Het dorp trekt de rijksten der 
aarde aan, die komen shoppen in dure winkels. La Tania daarentegen is 
charmant, vriendelijk en sportief en ligt prachtig tussen de dennenbomen. Het 
‘Quartier de Chalets’ waar ons chalet is gelegen is idyllisch. Geen hypermodern 
resort, maar hier alleen prachtige volledig uit hout en natuursteen gebouwde 
chalets vol Alpencharme. Geheel in de stijl van de streek, de Savoie. Hier regeert 
de bergrust en geen rondrazend verkeer. Dus ook voor kinderen zeer geschikt. 
Je geniet hier van ski-in/ski-out en de honderden pistekilometers van de Trois 
Vallées. Het chaletpark waar ons chalet gelegen is ligt direct bij het centrum van 
La Tania. Hier vind je wat kroegjes, restaurants, winkels en terrasjes bij de 
(kinder)pistes. Als je op de vrije avond van de chaletstaf weer culinair in de 
watten gelegd wil worden ga dan naar het met een Michelin ster bekroonde Le 
Farçon. Op loopafstand van het chalet en je chaletstaf reserveert graag een tafel 
voor je. 
 
Les Trois Vallées 
Vanuit het skichalet meteen de piste op en je zit direct in het hart van de Trois 
Vallées. Bij het chalet is een supersnelle cabinelift waar nauwelijks wachtrijen 
zijn. Deze brengt je in de Vallée de Courchevel. Ben je niet zo ervaren op board 
of ski dan zijn de pistes in La Tania zelf zeer geschikt. Je kunt ook hier lessen 
nemen. Je skiet hier prachtig tussen de bomen. De ervaren wintersporter kan z’n 
vleugels uitslaan in deze onbegrensde Trois Vallées. Weinig skigebieden die zo 
groot zijn. Sterker nog, het is het grootste aaneengesloten skigebied ter wereld. 
Om die honderdduizenden wintersporters die tegelijk in Les Trois Vallées 
verblijven zo efficiënt mogelijk te kunnen vervoeren is er enorm geïnvesteerd in 
moderne liften en dat is nu op een top niveau. Er zijn geen knelpunten meer en 
dat is ideaal als je grote tochten wilt maken door het hele gebied. Helaas gaat 
het niet lukken om al die kilometers aan piste in een week te skiën. Iedere vallei 
an zich is al groot genoeg voor een week plezier. Maar goed, het is wel heel 
heerlijk dat je iedere dag weer opnieuw nieuwe pistes ontdekt, in liften zit waar 
je de hele week nog geen gebruik van hebt gemaakt. 
  



Skichalet Grand Pares | Val d’Isère | Frankrijk 
 
12 PERSONEN | 6 SLAAPKAMERS | ONTBIJT EN DINER IN SKICHALET 
SKI-IN/SKI-OUT | DIRECT BIJ CABINEBAAN | DIRECT BIJ DE PISTE | IN PRACHTIGE CHALETWIJK 
APARTE EETKAMER | APARTE WOONKAMER 
 
Ski-in/ski-out pistechalet. Direct bij de cabinebaan en blauwe piste op een 
hoogte van 2000 meter. Bij dit chalet heb je van begin december tot eind april 
100% sneeuwzekerheid. Op één van de beste locaties van Val d’Isère en in een 
prachtige chique chaletwijk. Alle zes slaapkamers zijn voorzien van een eigen 
badkamer met douche of bad, toilet en wastafel. Het chalet is mooi afgewerkt 
met veel natuurproducten zoals hout en steen en straalt veel warmte en 
gezelligheid uit. Er is een woonkamer met lekkere zitbanken en een flatscreen tv 
en een aparte eetkamer met een majestueus uitzicht op de gletsjer en op de 
skipistes. Rondom het chalet zijn er ruime balkons waar je heerlijk van het 
zonnetje kunt genieten. Ski’s en skischoenen zet je weg in de verwarmde 
skiberging met skischoendroger/verwarmer. Parkeren kun je gratis bij het chalet 
en dat is een zeldzaamheid in Val d’Isère. Als je snel naar andere gedeelten van 
het skigebied wilt, stopt de gratis skibus voor het chalet. Binnen twee minuten 
ben je in het centrum van Val d’Isère en bij de après-ski. De nacht shuttleservice 
stopt ook bij het chalet en rijdt tot kwart voor drie ‘s nachts. De 
chaletstaf betrekt een appartement elders in het chalet, dus je hebt volledige 
privacy. 
 
Indeling 
 
PARTERRE 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, bad/douche, toilet, wastafel 
Skiberging (verwarmd) 
Skischoendroger/verwarmer 
 
EERSTE VERDIEPING 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, bad/douche, toilet, wastafel, balkon 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, douche, toilet, wastafel 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, douche, toilet, wastafel 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, privé badkamer buiten de kamer, bad/douche, toilet, 
wastafel 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, privé badkamer buiten de 
kamer, bad/douche, toilet, wastafel 
Woonkamer, flatscreen tv 
Woon- en eetkamer 
Keuken 
 
Val d’Isère 
Val d’Isère is een bestemming van topniveau, waar je altijd het beste van het 
beste vindt. Val d'Isère mag dan een skigebied delen met Tignes, qua uitstraling 
is het een heel ander verhaal. Waar Tignes nog vol staat met niet al te 
aantrekkelijke appartementengebouwen en grote hotels uit de jaren zeventig, 
kom je in het beroemde en prestigieuze Val d'Isère vooral prachtige chalets in 
lokale Alpenstijl tegen. Het is één van de oudste wintersportplaatsen van 
Frankrijk met ondermeer een kerk uit de 11e eeuw en het is dit megaskigebied 
voortreffelijk gelukt om van Val d'Isère een zeer gezellig, prachtig, sfeervol en 
chique bergdorp te maken. Een fijne mix van alpenchalets, skihotels, gezellige 
barretjes en winkeltjes maakt dit een sfeervol en veelzijdig wintersportdorp, 
waar je je ook uitstekend kunt vermaken als je niet skiet. Van shoppen in 
exclusieve internationale boutiques, pubs met live muziek, goede restaurants 
met grote zonnige terrassen, culinaire delicatessenwinkels tot een trendy après-ski 
op hoog niveau en een 'vibrant nightlife'. Mogelijkheden te over om je van 
vroeg in de middag tot diep in de nacht te vermaken. 



Tignes - Val d’Isère 
Op de gletsjer bij het skichalet kan je 365 dagen per jaar skiën, maar het 
reguliere winterseizoen is van 1 december tot de eerste week van mei. Én 
sneeuw gegarandeerd. Het gebied is bijzonder uitgestrekt en heeft een 
uitzonderlijk groot hoogteverschil. De pistes zijn gerangschikt voor skiërs van alle 
niveaus. Beginners starten vaak op de wat makkelijkere (gratis) pistes, gelegen 
in het midden van het dorp. Om vervolgens de uitdaging aan te gaan om naar de 
'echte' pistes in het skigebied te gaan. De 'gezellige' skiër geniet van een lange 
trip naar Tignes, met een pitstop bij het fenomeen 'Needles-eye'. En de fanatieke 
skiër skiet naar de 'Grand Motte Gletsjer' op 3500 meter hoogte, over ijs. 
Boarders kunnen zich uitleven op het immense snowpark van maar liefst 36.000 
m2. Met de sneeuwzekerheid zit het ook goed. Er zijn twee gletsjers, waardoor 
je 12 maanden per jaar de piste op kunt. 
  



Skichalet La Grande Sassière | Châtel | Frankrijk 
 
12 PERSONEN | 6 SLAAPKAMERS | ONTBIJT EN DINER IN SKICHALET 
SKIPISTES EN SKILIFTEN 700 METER | GRATIS SKIBUS STOPT BIJ CHALET | CENTRUM 200 METER 
OUTDOOR JACUZZI | ELKE SLAAPKAMER FLATSCREEN | SKISCHOENDROGER/VERWARMER 
 
Op 700 meter van de cabinebaan en pistes van Super-Châtel met directe 
toegang tot de gehele Portes du Soleil. Pal voor de deur van het chalet stopt de 
gratis skibus. En op 200 meter van het dorpscentrum van Châtel, via een 
wandelpad. De outdoor jacuzzi staat op een overdekt zonneterras met prachtig 
uitzicht over de Vallée d’Abondance. Alle zes slaapkamers zijn voorzien van een 
eigen badkamer met douche, toilet, wastafel en een flatscreen tv. Het chalet is in 
werkelijkheid veel ruimer van opzet dan je wellicht zou vermoeden als je de 
foto’s ziet. Ons chalet is al jarenlang zeer populair bij onze gasten. En dat is niet 
voor niets. Het is een zeer verzorgd, charmant en mooi Savoyaards chalet met in 
het interieur veel houtwerk en natuursteen. De woon- en eetkamer is ruim en 
sfeervol met comfortabele banken, vloerverwarming en een flatscreen tv. Ook is 
er een verwarmde skiberging met skischoendroger/verwarmer. Maar je kunt ook 
alles achterlaten in het depot bij de lift of bij de skiverhuurwinkel waarmee we 
samenwerken. Je parkeert je auto gratis bij het chalet. De chaletstaf woont in 
een separaat appartement van het chalet, dus je hebt volledige privacy. 
 
Indeling 
 
PARTERRE 
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, douche, toilet, wastafel, flatscreen tv 
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, douche, toilet, wastafel, flatscreen tv 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, douche, toilet, wastafel, flatscreen tv 
 
EERSTE VERDIEPING 
Woon- en eetkamer, flatscreen tv 
Toilet 
Keuken 
Skiberging met skischoendroger/verwarmer 
Outdoor jacuzzi 
 
TWEEDE VERDIEPING 
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, douche, toilet, wastafel, flatscreen tv 
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, douche, toilet, wastafel, flatscreen tv 
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, douche, toilet, wastafel, flatscreen tv 
 
  



Châtel 
Châtel is populair en zeker bij de Nederlandse wintersporter. Als authentiek dorp 
met centrale ligging in het grootste skigebied van Europa, Les Portes du Soleil 
heeft Châtel menig hart gestolen. Een typisch gemoedelijk Frans bergdorpje met 
een oude kerk, eeuwenoude boerderijen, leuke winkeltjes met souvenirs, lokale 
specialiteiten, schattige familiehotelletjes, gezellige cafeetjes en sfeervolle 
restaurantjes. En in Châtel kom je dit volop tegen. Lokale kaas uit de 
Abondance, paté, worst en wijn wordt vaak direct verkocht vanuit de boerderij of 
je vindt ze in de kleurrijke winkeltjes in het levendige dorpscentrum. En in Châtel 
absoluut geen hoogbouw of flatvormige gebouwen. Oostenrijkgangers die de 
oversteek naar Frankrijk willen maken adviseren we altijd eerst eens te gaan 
wintersporten in Châtel of Les Gets. Je beeld over Frankrijk als gezellig 
wintersportland slaat dan 180 graden om. Châtel heeft een goede reputatie als 
het gaat om de après-ski. Er zijn ruim voldoende après-ski tentjes als ook een 
Nederlandse après-ski bar en twee discotheken. In het centrum van Châtel vindt 
je een prachtige wellness met thermen, sauna’s, hammams, binnen- en 
buitenbaden, spa océane, beauty, wellness en fitness. Het dorp heeft zich ook 
lang en breed bewezen als familiebestemming. Zo vind je er kindvriendelijke 
pistes en is er een club waar de allerkleinsten spelenderwijs leren skiën. 
 
Les Portes du Soleil 
Châtel is een van de dorpen die deel uitmaakt van het immense skigebied van 
Les Portes du Soleil. De connectie van Châtel met Les Portes du Soleil is 
recentelijk geoptimaliseerd door een verbinding van het skigebied Super-Châtel 
met Le Linga. Hierdoor ben je sneller in het hart van Les Portes du Soleil waar 
Avoriaz ligt. Het skigebied Les Portes du Soleil is ontstaan door traditionele 
boerendorpen als Châtel, Les Gets en Morzine met elkaar te verbinden, waarbij 
zelfs dorpen aan de Zwitserse zijde van de grens zijn opgenomen. Omdat Châtel 
direct aan de Zwitserse grens ligt kan je ook in Zwitserland met een en dezelfde 
pas skiën. Prachtige grensoverschrijdende dagtochten, de zogenaamde 
skisafari's, kunnen worden gepland naar leuke bergdorpjes als Morgins, 
Champéry, Champoussin, Morzine, Les Gets. Let wel op je pistekaart, anders 
raak je beslist je geplande route kwijt. Op je route kom je vast de imposante 
rotsformatie Dents du Midi tegen en de beruchte muur: ‘Pas de Chavanette’. In 
het geitendorp Les Lindarets moet je beslist even gaan lunchen of ga heerlijk 
eten in het gezellige op de piste gelegen chaletwijkje Plaine Dranse met de vele 
zonnige terrasjes. Het grootste pluspunt van Les Portes du Soleil is de weidsheid. 
Je kunt mooie tochten maken langs de verschillende authentieke dorpen. Ook 
voor beginners is dit mogelijk doordat er ook veel eenvoudige pistes zijn. Door 
de ligging en hoogte zijn er veel pistes tussen de bomen, maar je hebt ook 
geweldig uitzicht over het meer van Genève. 


