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

80m² takvåning i centrala of Tignes Val Claret
Läge
Val Claret är den högst belägen del av
Tignes skidåkning komplex, som ligger i
slutet av områdets väg, och där alla
skidliftar börjar.
Dennaa är också en utgångspunkt för
Espace Killy skidåkning till alla
närliggande toppar över 3500m som bildar
ett U runt Val Claret och erbjuder "den
vackraste skidåkning i världen".
Beroende på väder, skidskicklighet och tid
på dagen, skidåkare kan välja sin favorit
backe och troligen kommer i slutet av veckan konstatera att har inte hunnit med alla pister i
alla fall.
• I öster Tovière och Val d'Isère
• I söder, le Massif de la Grande Motte
• I väster, le Col du Palet, l'Aiguille Percée (Nålen) som leder till Les Boisses, le Vallon
de la Sache leder till Les Brévières.
Med en gratis skidbuss kan man förflytta sig mellan de olika skidsystem i Tignes. Men de
som bor i Val Claret, kan glömma bussar: skidor kan sättas på och ta av vid dörren.
Val Claret är byggt på en kulle vid foten av backar på en höjd av 2.200 m, utan
luftföroreningar från trafiken på den bilfria zonen. Denna skidbycentrum har utformats med
skidåkarens behov i åtanke. Här kan man hitta allt man skulle behövar: skidskolor, snowboard
skolor, reserverade områden, barnbackar, daghem, restauranger, olika skiduthyrning firmor,
diverse affärer med sportutrustning och kläder. Centrum har flera parkeringar med korta
avstånd från bilen.
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Central byggnad i Val Claret heter LE GRAND
TICHOT. Den består av två flyglar med egna
ingångar och flera hissar. På bottenvåningen finns
många affärer inklusive en mataffär med
charkuteri, ett bageri, flera restaurander och
sportaffärer.
Där hittar man också ett köpcentrum med en
tidningskiosk, ett apotek, samt en delikatessbutik
med fina winer och lokala delikatesser.
Mittemot byggnaden ligger "Maison de Tignes"
med skidpass butiken (STGM) och skidpass
automater. En övertäckt gångväg leder till en hiss som tar en ner till transferbussar till Tignes
Le Lac och andra byar i det stora Tignes resort samt tillgång till den enorma Parkering
utomhus.
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Beskrivning av lägenheten
Lägenheten ligger på 5: e våningen
med entersol(mezzanin)plan direkt
under husets tak.
Väderstreck: sydost / nordväst.
Entrén leder direkt in i hallen från
vilken kommer man in i alla rum på
denna nivå: amerikanskt kök,
vardagsrum, ett stort badrum (med
badkar), separat toalett och sovrum
med fyra bäddar.
En trä trappa leder upp till
entresolnivå där det finns ytterligare
två sovrum: ett dubbelrum med badrum (dusch, handfat och WC) och ett sovrum med
enkelsängar och separat badrum (dusch, handfat, WC).
Sovrum
Sovrummen är väl utrustade och bekväma för 8 personer. Var och en har garderober och
byråar samt massor av hängande krokar finns i entrén och på entresol (mezzanin) plan..
Sovrum I entréplan
Sovrum II entresol(mezzaninplan)
Sovrum III entresol(mezzaninplan)e

2 våningssängar för fyra personer, 90 X 200
2 bäddar, 90 X 200
1 dubbelsäng, 140 X 200

Alla sängar har duntäcken
Rum I och II har utsikt mot nordväst och har egena privata balkonger med vacker utsikt över
Pramécou berg, l'Aiguille Percée (Nålen) och Tignes Le Lac.
Vardagsrum och kök
Vardagsrummet är inrett med träpanel,
har högt i taket tack vare sista
våningen, och följaktligen bjuder på
mycket
öppen
och
ovanligt
rymlig.miljö.
Köket är öppet mot vardagsrummet och
har gott om lådor och skåp som är
åtkomliga från båda sidor.
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I vardagsrummet finns ett burspråk som sträcker sig över hela bredden av rummet, vilket ger
mycke ljus på morgonen och mitt på dagen eftersom fönster vetter mot sydöst.
Detta burspråk har en utgång till den största av de tre balkongerna och är en perfekt plats för
avkoppling i solen under dagen och umgänge på kvällarna.
En stor ek bord med bänkar skapar en mycket gemytlig levande och matplats.
Raclette och fondue maskiner låter de boende att njuta av lokala delikatesser utan att spendera
pengar på lokala restauranger. I vardagsrummet finns också en stor soffa, soffbord och TV.
Lakan och handdukar
I hyran ingår sängkläder, örngott, handdukar och badlakan, som ordnas med Odile Place
Curling, Val Claret.
Parkering
Parkering är starkt reglerad i hela område och är obligatorisk.
Man kan boka online på www.tignes.net
För ytterligare information telefon +33 (0) 4 79 40 06 70
Keys, Inventering
Nycklarna lämnas till gäster med hemvist i Val Claret för en deposition 350 € som återbetalas
efter nycklarna lämnas tillbaka och en gemensam kontroll av inventeringen utförs.
Rengöring
Slutstädning ingår inte i hyran och hyresgästerna uppmanas att återlämna lägenheten i samma
skick som de fann den. Den som lämnar över nycklarna kan erbjuda olika prisvärda lösningar
för slutstädning: beställning måste göras i förväg.
Bokningsprocedur
Alla reservationer som gjorts för säsongen: mellan 11 december och 9 april - måste åtföljas
av betalning av en deposition på € 325. Återstoden skall betalas senast 30 dagar före början av
hyresperioden.
Efter mottagandet av hyran, kommer du att få:
• en "hyresgäst blad" som skall fyllas i, en kopia blir skickad de som hanterar nycklar
och linne
• en detaljerad inventarieförteckning
Avbeställningar
Depositionen återlämnas på begäran i händelse av inställd ankomst mer än 30 dagar före den
planerade tidpunkten för genomförandet av hyresperioden.
Vid utebliven betalning av hyra 30 dagar innan ankomsten
deponering förlorad.

bokningen annulleras och
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Betalning
Banköverföring i € som skall göras till ett konto för SKI 3000 vid Crédit Agricole, Agence de
Tignes
Kontonummer:
IBAN:
BIC:

72844973050
FR76 1810 6008 1072 8449 7305 019
AGRIFRPP881

• Full kommersiell fakturering med momsspecification möjlig.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information:
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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