Le Grand Tichot Apartament A 38
Tignes Val Claret
Michel Rostaing / SKI 3000, Chemin des Fumades 84430 Mondragon FRANCJA
Tel : +33 (0)4 90 40 89 24 Email : mrostaing2@wanadoo.fr
http://www.skigrandtichot.com/

80m² Penthouse w centrum Tignes Val Claret
Sytuacja
Val Claret jest najwyższym w. kompleksu
Tignes narciarzy, znajduje się na końcu
drogi, u podnóża wszystkich tras
zjazdowych.
To jest punkt wyjścia dla Espace Killy
narty do wszystkich okoliczne szczyty
ponad 3500m, które tworzą wokół Val
Claret U i oferuje "najpiękniejszych
narciarskich na świecie". W zależności
od sezonu, osobiste preferencje, a czas w
ciągu dnia, zawodnik może wybrać swoje
ulubione trasy i prawdopodobnie żal, pod koniec tygodnia, nie miały tak wielu.
•
•
•

Na wschód, Tovière i Val d’Isère
Na południe, le Massif de la Grande Motte
Na zachód, le Col du Palet, l’Aiguille Percée (Igla) prowadzące do Les Boisses, le
Vallon de la Sache prowadzące do Les Brévières.

Bezpłatny transfer z trasy będą narciarze ze wszystkich miejscowości z różnych Tignes. Ale
dla tych zaszczyt być pobyt w Val Claret, nie trzeba do autobusów: narciarze mogą
zakładanie i zdejmowanie ich narty na progu.
Val Claret jest zbudowana na wzgórzu u stóp stoków na wysokości 2200 m, z dala od ruchu
zanieczyszczeń w ruchu kołowego. Tej wiosce jest przeznaczony do specjalnej narciarz bez
limitów: Na jednej stronie można znaleźć wszystko to, co chciał: szkoły narciarskie,
snowboard szkoły, zastrzeżonych obszarów, stoki przedszkoli, żłobków, restauracji,
wypożyczalni sprzętu narciarskiego, wszelkiego rodzaju sklepy, a zwłaszcza te mody i sporty
górskie. Wiele łatwy dostęp parking pozwala zapomnieć pojazdu.
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Le Grand Tichot jest najbardziej centralnym
budynku Val Claret. Składa się z dwóch skrzydeł
z osobnymi wejściami i kilka szybów. Na parterze
znajduje się wiele firm, w tym supermarket, który
zawiera również rzeźnik, piekarnia, kilka
restauracji i sklepów sportowych. Naprzeciwko,
można znaleźć centrum handlowe z kiosk, apteka
i doskonałe wina i lokalne specjały sklepu.
Stoi budynek jest "Maison de Tignes, jak również
sklep ski pass (STGM) i karnet narciarski
automatów, krytym przejściem prowadzi do
windy, która przyjmuje jedną aż do transferu do
Tignes Le Lac i innych miejscowości na większe Tignes resort, a także dostęp do ogromnych
parking na świeżym powietrzu.
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Opis Apartament
Apartament znajduje się na 5. piętrze
z półpiętrze jest tylko pod dachem
budynku. Jest kierunek południowowschodniej / północno-zachodniej.
Główne wejście do mieszkania
bezpośrednio prowadzi do sieni,
która otwiera się na wszystkie
pokoje na tym poziomie, kuchnia w
stylu amerykańskim, salon, duża
łazienka (z wanną), oddzielne toaleta
i sypialnię z czterema łóżkami.
Drewniana
klatka
schodowa
prowadzi na półpiętrze, gdzie znajdują się kolejne dwa pokoje, jeden pokój z łazienką
(prysznic, umywalka i toaleta) i jedna główna sypialnia z dwoma łóżkami oraz oddzielną
łazienką (prysznic, umywalka, toaleta).
Sypialnie
3 pokoje są dobrze wyposażone, wygodne do czynienia z 8 osób. Każdy ma szafy i komody,
jak również wiele haki do wieszania się w wejściu i na antresoli lądowania.
Sypialnia I piętrze głównego
Sypialnia II Mezzanine
Sypialnia III Mezzanine

2 łóżka piętrowe dla 4 osób, 90 x 200
2 łóżka, 90 x 200
1 łóżkiem podwójnym, 140 x 200

Wszystkie łóżka wyposażone są kołdry
Pokoje I i II twarz północno-zachodniej i mają własny balkon z pięknym widokiem na góry
Pramécou, l'Aiguille Percée (Igła) i Tignes Le Lac.
Pokój dzienny i kuchnia
Pokój jest ozdobiony drewniane panele i jest
bezpośrednio pod dachem ma wysokie sufity
dostarczając bardzo otwarty i niezwykle
przestronny pokój.
Kuchnia jest otwarta na pokój dzienny i ma
wiele szuflad i szafek, które są dostępne z
obu stron.
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Salon posiada wykusz, który rozciąga się na całej szerokości pokoju, światła i wspaniałą, jest
południowo-wschodu, słońce rano i południe. Ten wykusz prowadzi do największej z 3
balkony chwalił się przez mieszkanie, które jest doskonałym miejscem na relaks w
promieniach słońca w ciągu dnia i towarzyskich, w godzinach wieczornych.
Duży dębowy stół z ławami tworzy bardzo przyjemna przestrzeń życia i jadalnia wraz z
raclette i fondue zestawy pozwalające na pasażerów do korzystania z lokalnych przysmaków
bez wydać w lokalnych restauracjach. Jednej części pokoju dziennego ma również duża sofa,
stolik i TV dla przyjemności rodziny.
Pościel i ręczniki
Cena wynajmu obejmuje pościel, poszewki, ręczniki i ręczniki, pod warunkiem, przez Odile,
Place Curling, Val Claret.
Parking
Parking jest regulowany przez resort i jest obowiązkowe.
Można rezerwy online w www.tignes.net
W celu uzyskania dalszych informacji zadzwoń +33 (0) 4 79 40 06 70
Klucze, Inwentarz
Klucze są przewidziane dla osoby przez rezydenta Val Claret do depozytu 350 €, która jest
zwrócona po klucze zostaną zwrócone i wspólnych kontroli zapasów jest wykonywana.
Czyszczenie
Końcowe sprzątanie nie jest wliczone w czynsz, a lokatorzy są proszeni o powrót do
mieszkania w tym samym stanie, w jakim znalazł. Osoba, która przekazuje klucze oferuje
różne cenowo rozwiązania technologiczne, zapewniające wniosek został złożony wcześniej.
Procedura rezerwacji
Wszystkie rezerwacje dokonane w sezonie - od 11 grudnia do 9 kwietnia - musi towarzyszyć
zapłaty kaucji w wysokości 325 €. Pozostała liczba musi zostać zapłacona nie później niż 30
dni przed rozpoczęciem okresu najmu.
Po otrzymaniu czynszu, otrzymasz:
• najemcy arkusz, który jest wypełniony, duplikat, który wysyłany jest do osób, które
zajmują się klawisze i bielizny
• szczegółowy wykaz
Anulowanie rezerwacji
Depozyt jest zwracany na wniosek, w przypadku rezygnacji powyżej 30 dni przed planowaną
datą rozpoczęcia okresu najmu.
W przypadku braku wypłaty salda wynajęcia na 30 dni przed rozpoczęciem najmu,
rezerwacja zostanie anulowana i depozyt utracone.
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Płatność
• Czeki wystawione na: SKI 3000
skierowana jest do Michel Rostaing, La Rabassière, Chemin des Fumades, 84430
Mondragon, Francja
• Przelew w € należy dokonać na konto w SKI 3000, Crédit Agricole, Agence de
Tignes:
Numer konta: 72844973050
IBAN :
FR76 1810 6008 1072 8449 7305 019
BIC :
AGRIFRPP881
• Pełna handlowych płatności, dostępna z podatku

W celu uzyskania dalszych informacji:
Tel.
e-mail :
Skype :

Michel Rostaing (France)
+33 4 90 40 89 24
mrostaing2@wanadoo.fr
mrostaing

Robert Stein-Rostaing (UK)
+44 7958 777 917
rob@stein-rostaing.org
robsteinrostaing
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