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Pronájem vily v Méribel (Alpes, Meribel, LAR2021) - -

This luxurious chalet is located in Méribel on the Vixen road near Renarde. This area offers fresh air,
ski slopes, and pristine nature. Dům o celkové ploše 400 metrů čtverečních je vynikajícím místem
dovolené pro děti i dospělé. Má osm plně vybavených ložnic, které mohou ubytovat až patnáct lidí.

Vila se nachází jen 450 metrů od centra letoviska a 250 metrů od takových památek, nejbližšího
lyžařského svahu. Kromě toho, Lyžařský vlek Adret je 600 metrů, a Lyžařská škola je 650 metrů.
Vzhledem k tomu, že pronájem chaty v Méribel je skvělá volba, pokud chcete mít nádherný čas
uprostřed majestátních Alp.

Přízemí a první patro detaily
The ground floor has three bedrooms and a spacious terrace. To je skvělé místo, kde můžete
relaxovat, zatímco spatřovat krásu nádherné Alpské přírody.   

The rooms have everything you might ever need, including:

Two comfortable single beds;●

Skříň;●



Koupelna s vanou, WC, umyvadlo, a ručník teplejší.●

Toto patro má také dva oddělené wc místnosti. The living spaces are stylishly decorated according to
modern design trends. Luxusní pronájem chaty ve Francii je proto ideální pro novomanžele, rodiny s
dětmi a velké společnosti.

The first floor has a recreation area with a sauna and a northern bath. K dispozici je také terasa, TV
místnost, uzavřené kuchyně, jídelna, a velký krb na tomto patře.

Detaily druhého patra a třetího patra
Druhé patro má čtyři komfortní ložnice, kancelář, lyžárna, a lobby. Všechny pokoje jsou plně
vybavené a zdobené klasickým způsobem:

The first bedroom with two single beds includes an en-suite bathroom and a wardrobe. The●

bathroom has a sink, bath, towel warmer, and a toilet.
Druhá ložnice je vybavena dvěma samostatnými lůžky, šatní skříň a en-suite koupelna s vanou,●

umyvadlo, wc, ručník teplejší.
Třetí koupelna je podobná té druhé. It has two single beds, a toilet room, and a bath.●

Prestižní krátkodobé pronájem vily ve francouzských Alpách vám umožní mít nezapomenutelnou
dovolenou.

Třetí patro je vyhrazeno pro hlavní ložnici. It contains a double bed, TV, wardrobe, and a balcony.
Koupelna v tomto patře je vana, sprcha, dvojité umyvadlo, ručník teplejší, a samostatné toaletní
místnosti. Luxury real estate rentals in Méribel is a good choice for everyone who strives to conquer
the highest mountain peaks.

 

INFORMACE
Okolí: Renarde ●

Povrch domu: 400 m2 ●

Ložnice: 8 ●

Sleeping capacity: 15●

POTŘEBA
TV ●

DVD přehrávač ●

Dřevěný krb ●

Parkoviště ●

Boots heater ●

Venkovní nábytek ●

Mikrovlnný ●

Lednice ●

Raclette machine ●

Fondue appliance ●

Podtlakové ●

Kávovar ●



Zařízení s mřížkovým kamenem ●

Kuchyňská kapota výfukových plynů ●

Konvice ●

Žehlička ●

Indukční ploténka ●

Myčka ●

Pračka ●

Trouba ●

UBYTOVÁNÍ
Floor 0 

Living area: Terrace 

Dvoulůžková ložnice: šatník, koupelna: vana, sušička na ručníky, jednolůžkový umyvadlo, WC 

Dvoulůžková ložnice: šatník, koupelna: vana, sušička na ručníky, jednolůžkový umyvadlo, WC 

Dvoulůžková ložnice: šatník, koupelna: vana, sušička na ručníky, jednolůžkový umyvadlo, WC 

Samostatné WC: 2 

Patro 1 

Volný čas: Nordic bath Sauna 

Obytná plocha: krb, Uzavřená kuchyně, Jídelna, TV salonek, terasa 

Patro 2 

Living area: Office 

Dvoulůžková ložnice: šatník, koupelna: vana, sušička na ručníky, jednolůžkový umyvadlo, WC 

Dvoulůžková ložnice: šatník, koupelna: vana, sušička na ručníky, jednolůžkový umyvadlo, WC 

Dvoulůžková ložnice: šatní skříň, koupelna: Sprcha, Sušička ručníků, jednolůžkový umyvadlo, WC 

Dvoulůžková ložnice: šatní skříň, koupelna: Sprcha, Sušička ručníků, jednolůžkový umyvadlo, WC 

Ostatní areály: Lobby, lyžárna 

Patro 3 

Ložnice: balkon, šatní skříň, TV 1 dvoulůžko, koupelna: vana, Dvoulůžkový umyvadlo, sprcha, sušička
ručníků, samostatné WC

VZDÁLENOST
Vzdálenost od centra: 450 m ●

Nejbližší sjezdovka: Foret ●

Vzdálenost od sjezdovek: 250 m ●



Vzdálenost od lyžařské školy : 650 m ●

Nejbližší lyžařský vlek: Adret ●

Vzdálenost od vleku : 600 m ●

SLUŽBA
Recepce ●

Dříví ●

Přezůvka ●

Gurmánský uvítací koš ●

Šampaňské (pouze v zimě) ●

Konec úklidu ●

Povlečení (ručníky a listy) ●

Lůžka při příjezdu ●

Župan ●

Denní úklid (pouze v zimě) ●

DOPLŇKOVÉ POPLATKY
Turistická daň ●

Possible house staff overtime ●

Příplatek za prádlo: 15 € / osoba za ručníky, 17 € / lůžko●

SLUŽBA
Své skipasy připravena na příchod za zvýhodněné ceny!! (Kromě termínů sezóny) ●

Lyžařské lekce ●

Půjčovna lyžařského vybavení ●

Horské průvodce ●

Transfery vlakové nádraží / letiště ●

Soukromý šéfkuchař ●

Soukromý šofér ●

Extra čištění ●

Extra Povlečení ●

Pečivo a čerstvý chléb ●

Nákupní zásilka ●

Čištění oděvů a praní prádla ●

Restaurace ●

Masáž ●

Hlídání ●

Aktivity (paragliding, balónování, turistika…) ●

Stromeček●

Charakteristika objektu

ID objektu LAR2021 Garáž Ano
Typ objektu Vila Zahrada Ne
Pokoje 8 Balkón Ano
Obývací prostor 400.00 CLASSE ENERG D



Patro 4 Plocha pozemku 0.00
Koupelny 8 Plavecký bazén Ne
Balkón Ne Nábytek Ano

Cena pronájmu
Data Za noc Za týden Za měsíc Minimum

0€ 0€ 0€ 1 týden
0€ 0€ 0€ 1 týden
0€ 0€ 0€ 1 týden








