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Chalés de luxo em Méribel (Alpes, Meribel, LAR2021) - -

Este luxuoso chalé está localizado em Méribel, na estrada Vixen, perto de Renarde. Esta área
oferece ar fresco, pistas de esqui e Natureza Pura. A casa com uma área total de 400 metros
quadrados é um excelente lugar de férias para adultos e crianças. Tem oito quartos totalmente
equipados que podem acomodar até 15 pessoas.

A moradia fica a apenas 450 metros do centro do resort e a 250 metros de Foret, a encosta de esqui
mais próxima. Além disso, o elevador de esqui Adret está a 600 metros de distância, e uma escola de
esqui está a 650 metros de distância. Considerando isso, chalet rentals em Méribel é uma grande
escolha se você quiser ter um tempo magnífico no meio dos majestosos Alpes.

Detalhes do rés-do-chão e do primeiro andar
O rés-do-chão tem três quartos e um espaçoso terraço. É um ótimo lugar onde você pode relaxar ao
contemplar a beleza da natureza Alpina maravilhosa.   

Os quartos têm tudo o que você pode precisar, incluindo:

Duas camas de solteiro confortáveis.;●



Roupeiro;●

Casa de banho com banheira, Casa de banho, lavatório e uma toalha quente.●

Este piso também tem duas casas de banho separadas. Os espaços vivos são decorados com estilo de
acordo com as tendências modernas de design. Portanto, chalé de luxo Aluguer na França são
perfeitos para recém-casados, famílias com crianças, e grandes empresas.

O primeiro andar tem uma área de lazer com uma sauna e um banho do Norte. Há também um
terraço, sala de TV, cozinha fechada, sala de jantar, e uma grande lareira neste piso.

Detalhes do segundo e terceiro andares
O segundo andar tem quatro quartos confortáveis, um escritório, sala de esqui e um lobby. Todos os
quartos estão totalmente equipados e decorados de uma forma clássica:

O primeiro quarto com duas camas de solteiro inclui uma casa de banho e um guarda-roupa. A●

casa de banho tem um lavatório, um banho, um aquecedor de toalhas e uma sanita.
O segundo quarto inclui duas camas de solteiro, um guarda-roupa, e uma casa de banho com casa●

de banho, lavatório, banheiro e um aquecedor de Toalhas.
A terceira casa de banho é semelhante à segunda. Tem duas camas de solteiro, uma casa de banho●

e um banho.

As prestigiadas moradias de curto prazo nos Alpes franceses permitem-lhe ter umas férias
inesquecíveis.

O terceiro andar está reservado para o quarto principal. Ele contém uma cama de casal, TV, guarda-
roupa, e uma varanda. A casa de banho deste chão tem uma banheira, chuveiro, lavatório duplo,
aquecimento de toalhas, e uma casa de banho separada. Aluguer de imóveis de luxo em Méribel é
uma boa escolha para todos os que se esforçam para conquistar os picos mais altos da montanha.

 

INFORMACAO
Bairro: Renarde ●

Área da casa: 400 m2 ●

Quartos: 8 ●

Capacidade de sono: 15●

QUARTO
TV ●

leitor ●

Lareira de madeira ●

Estacionamento ●

Aquecedor de botas ●

Mobilia ●

Micro ●

Frigorifico ●

Máquina de roleta ●

Aparelho para Fondue ●



Vacuo ●

Televisao ●

Dispositivo com grill-stone ●

Exaustor de cozinha ●

Chaleira ●

Torradeira ●

Inducao ●

Loucao ●

Lavador ●

Forno ●

ALOJAMENTO
Piso 0 

Área de habitação: terraço 

Quarto Duplo: guarda-roupa, Casa de banho Ensuite: Banheira, Secador de Toalhas, lavatório
simples, Sanita 

Quarto Duplo: guarda-roupa, Casa de banho Ensuite: Banheira, Secador de Toalhas, lavatório
simples, Sanita 

Quarto Duplo: guarda-roupa, Casa de banho Ensuite: Banheira, Secador de Toalhas, lavatório
simples, Sanita 

Casa de banho independente: 2 

Andar 1 

Zonas de lazer: sauna Nordic bath 

Área de estar: lareira, cozinha fechada, sala de jantar, sala de Televisão, Terraço 

Andar 2 

Área de habitação: escritório 

Quarto Duplo: guarda-roupa, Casa de banho Ensuite: Banheira, Secador de Toalhas, lavatório
simples, Sanita 

Quarto Duplo: guarda-roupa, Casa de banho Ensuite: Banheira, Secador de Toalhas, lavatório
simples, Sanita 

Quarto Duplo: guarda-roupa, Casa de banho Ensuite : Duche, Secador de Toalhas, lavatório simples,
Sanita 

Quarto Duplo: guarda-roupa, Casa de banho Ensuite : Duche, Secador de Toalhas, lavatório simples,
Sanita 

Outras áreas : átrio, sala de esqui 

Piso 3 



Quarto principal: varanda, guarda-roupa, TV 1 cama de casal, Casa de banho Ensuite: banheira,
lavatório duplo , chuveiro, secador de Toalhas, casa de banho independente

DISTANCIA
Distância do centro: 450 m ●

Declive de esqui mais próximo: Foret ●

Distância das encostas: 250 m ●

Distância da escola de esqui : 650 m ●

Elevador de esqui mais próximo: Adret ●

Distância do elevador de esqui : 600 m ●

SERVICO
Recepcao ●

Lenha ●

Chinelo ●

Cesto de boas-vindas Gourmet ●

Champanhe (apenas no inverno) ●

Fim da limpeza da estadia ●

Lençóis) ●

Camas feitas na sua chegada ●

Roupao ●

Limpeza diária (apenas no inverno)●

TAXAS ADICIONAIS
Imposto sobre o turismo ●

Possíveis horas extraordinárias do pessoal da casa ●

Mudança adicional de roupa de cama: 15 € / pessoa para toalhas, 17 € / cama●

PORTEIRO
Seus passes de esqui prontos à chegada a preços preferenciais!! (Excluindo datas da época alta) ●

Aulas de esqui ●

Aluguer de equipamento de esqui ●

Guias de montanha ●

Transfers estação de comboios / aeroporto ●

Chefe privado ●

Motorista particular ●

Limpeza Extra ●

Linho Extra ●

Pastelaria e entrega de pão fresco ●

Entrega de compras ●

Limpeza a seco e lavandaria ●

Restaurante ●

Massagem ●

Babar ●

Actividades (parapente, balonismo, caminhadas…) ●

Arvore●



Características do Objeto

ID do objeto LAR2021 Garagem sim
Tipo de objeto Moradia Jardim Não
Quartos 8 Terraço sim
Sala de estar 400.00 CLASSE ENERG D
Chão 4 Área de pouso 0.00
Casas de banho 8 Piscina Não
Sacado Não Mobília sim

Preço do aluguel
Datas Por noite Por semana Por mês Mínimo

0€ 0€ 0€ 1 uma semana
0€ 0€ 0€ 1 uma semana
0€ 0€ 0€ 1 uma semana










