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Chalés de luxo em Val-d'Isère: o lugar perfeito para umas férias elegantes
(Alpes, Val d'Isere, LAR2028) - -

Aluguel de chalé de luxo em Val-D'Isère permite que você tenha umas férias inesquecíveis em Petit
Alaska. A casa é adequada para uma grande família com crianças. Tem 4 quartos que podem
acomodar até 6 adultos e 4 crianças. A moradia fica a apenas 400 metros das pistas de esqui. Além
disso, há uma escola de esqui a 500 metros de distância de onde você pode aprender a esquiar.

O chalé tem 4 quartos totalmente equipados decorados no estilo tradicional. O interior é muito
acolhedor e elegante. As paredes e pisos são decorados com madeira de alta qualidade. Cada quarto
tem móveis elegantes e elegantes. Os quartos grandes oferecem camas amplas e confortáveis. Há
também um quarto com beliches para seus filhos ou convidados.

Apesar da predominância de superfícies de madeira no interior, chalés de luxo alugados na França
permitem que você desfrutar do sol que penetra através das grandes janelas em cada quarto. A
paleta de cores do interior é macia e calma. Este chalé espaçoso e luxuoso em Val-D'Isère
assemelha-se ao tradicional estilo Francês.

O chalé é mobilado com móveis duráveis, confortáveis e elegantes feitos de materiais naturais. Além
disso, a villa tem todos os eletrodomésticos modernos necessários, o que a torna ainda mais



conveniente. A casa tem uma torradeira, capô de cozinha, microondas, geladeira, máquina de lavar
roupa, Máquina de lavar louça, e outros equipamentos. Há uma confortável área comum com uma
sala de estar, lareira, TV e um bar. Podes divertir-te aqui rodeado de pessoas próximas.

Este chalé tem casas de banho únicas. Um deles tem um spa hammam, o que é muito bom para a sua
saúde. Todas as casas de banho são muito espaçosas e elegantes. Eles são decorados com espelhos e
sumidouros de pedra. Tal como no resto da casa, as paredes da casa de banho estão cobertas de
madeira natural. Além disso, você pode usar um Jacuzzi no terraço ao ar livre, enquanto desfrutar
das belas paisagens. Um Jacuzzi ao ar livre é uma das razões pelas quais você deve considerar
aluguéis de villas de prestígio nos Alpes franceses.

Você pode pedir serviços adicionais, tais como limpeza, chefe privado, ou motorista durante a sua
estadia no chalé. Férias nesta casa luxuosa vai definitivamente fazer você se sentir feliz.

INFORMACAO
Bairro: Petit Alaska.

Área da casa: 145 m2.

Quartos: 4.

Capacidade de sono: 6 + 4 crianças.

QUARTO
Acesso.

TV.

leitor.

Elevador.

Cacifo de esqui.

Aquecedor de botas.

Lareira de madeira.

Garagem.

Aparelho de Fondue.

Dispositivo com grill-stone.

Máquina de roleta.

Misturador De Vacinas.



Chaleira.

Cafeteiro.

Congelador.

Forno.

Waffle iron.

Torradeira.

Capuz de exaustão da cozinha.

Lavador.

Loucao.

Micro.

Liquidificador.

Televisao.

Ceramica.

Frigorifico.

Secador.

ALOJAMENTO
Piso 1.

Áreas de lazer: o hammam está na casa de banho.

Quarto para crianças: guarda-roupa 2 Beliche (1 sono) (80 x 190).

Quarto: guarda-roupa, TV 1 cama de casal (160 x 200).

Quarto: guarda-roupa, TV 1 cama de casal (160 x 200), Casa de banho Ensuite : chuveiro, secador de
Cabelo, Secador de Toalhas, lavatório simples, banheiro.

Lavatório duplo, chuveiro hammam, Secador de Cabelo, Secador de Toalhas.

Outras áreas: sala de esqui.

Casa de banho independente: 1.

Piso 0.

Áreas de lazer: jacuzzi ao ar livre.



Quarto principal : varanda , guarda-roupa, terraço com jacuzzi , TV 1 cama de casal (160 x 200),
Casa de banho Ensuite: banheira, lavatório duplo , Duche, Secador de Cabelo, Secador de Toalhas,
Sanita.

Outras áreas : Lobby.

Casa de banho independente: 1.

Primeiro andar.

Áreas de lazer: TV lounge localizado no mezzanine, acima da sala de estar.

Área de estar: cozinha aberta, Área de jantar, Terraço.

DISTANCIA
Distância do centro: 500 m.

Encosta de esqui mais próxima: frente de neige-Solaise-Face de Bellevarde.

Distância das encostas: 400 m.

Distância da escola de esqui : 500 m.

Elevador de esqui mais próximo : Olympique-Solaise Express.

Distância do elevador de esqui: 450 m.

SERVICO
Recepcao.

Chinelo.

Fim da limpeza.

Lençóis (toalhas e lençóis).

Mudança de Lençóis a cada 3 dias.

Camas feitas à sua chegada.

Roupao.

TAXAS ADICIONAIS
Imposto de turismo.



Seguro de cancelamento 3%.

PORTEIRO
Seus passes de esqui prontos à chegada a preços preferenciais!! (Excluindo datas de alta
temporada).

Aulas de esqui.

Aluguer de equipamento de esqui.

Guias de montanha.

Transfers estação de trem / aeroporto.

Chefe privado.

Motorista particular.

Limpeza Extra.

Linho Extra.

Bolos 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 LAR2028 Garagem sim
Tipo de objeto Moradia Jardim Não
Quartos 4 Terraço sim
Sala de estar 145.00 CLASSE ENERG C
Chão 1/3 Área de pouso 0.00
Casas de banho 3 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






