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LAC D'ANNECY VILLA CAROLINE ©Christian Arnal
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PHOTO B

PHOTO C

Deze winter staat in het teken van hoogtes. De berghotelindustrie heeft een aantal nieuwe 
parels aan het assortiment toegevoegd, waar de visie op wintersport en de kunst van het 
leven in de bergen opnieuw wordt uitgevonden. Gevestigd op een top van een berg, een 
5-sterren boomhut of aan de rand van het bos, deze winter vind je het allemaal. Op zoek 
naar een eigentijds interieur waar je tot rust komt of geïnspireerd raakt door authentieke 
en duurzame meubels? De compleet nieuwe of gerenoveerde accommodaties hebben als 
uitdaging voor dit seizoen: de klant een onvergetelijke tijd bieden! 

tr
en
ds

 K2 Chogori 5*     
De K2-collectie is verrijkt met een 
nieuwe locatie in Val d'Isère: het K2 
Chogori. Het 5-sterren hotel en spa, 
heeft 21 prachtige kamers en suites 
die een adembenemend uitzicht 
bieden op Bellevarde, Val d’Isère en 
de Fornet-vallei. De naam van het 
hotel ontleent zich aan de op één na 
hoogste berg ter wereld, de Chogori, 
ofwel K2, op de Sino-Pakistaanse 
grens. De kleuren van de verfijnde 
meubels in het interieur zijn 
geïnspireerd op verschillende verre 
landen, zo vind je er rood, beige en 
oranje tinten terug. 

 
  De “touch” van de Capezzone-
familie aan het hoofd van de 
K2 Collections-groep.

————
lek2chogori.com

TIGNES LE DIAMOND ROCK 5* ©Diamond Rock

VAL D'ISÈRE LE K2 CHOGORI 5* ©Capezzone Architecture

Diamond  
Rock 5* 

Deze parel van een hotel ligt gelegen 
aan de pistes van het skistation Tignes 
Le Lac. Le Diamond Rock is gebouwd 

in een rots en met haar 7.000 m2 
moderne en luxe uitstraling is het 

zeker een aanwinst voor het skioord.
Het hotel bestaat uit 62 kamers en 

suites, verdeeld over 11 verdiepingen. 
Zo’n 80% geniet van een uitzonderlijk 

uitzicht over de vallei, evenals het 
restaurant en de panoramische bar 
van het hotel. Een extra restaurant, 
een spa van 550 m2, een ski winkel 
met directe toegang tot de pistes, 
een kinderclub en een speelkamer 

met twee bowlingbanen maken het 
aanbod compleet. 

  Een beleid om plastic 
verpakkingen te beperken.

————
diamond-rock.fr/en

HOTELS

https://lek2chogori.com/fr/
https://www.diamond-rock.fr/en
crai
Note
SUPPRIMER MATIERE

crai
Note
SUPPRIMER MATIERE

crai
Note
2010

crai
Note
Tu as oublié un hôtel :Hotel Mont-Blanc & Spa by Sowell 4 * (nieuw)Nieuw 4-sterren hotel Hotel Mont-Blanc & Spa by Sowell heeft 84 prachtige kamers voor 2 tot 4 personen. Ze hebben ze een verwarmd buitenzwembad, een spa. saingervais.com(Lien https://www.saintgervais.com/)
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VAL THORENS LE MARIELLE ©Hôtel Le Marielle

  
  HOTEL LE LODJI 4*     

In Saint-Martin-de-Belleville profiteerde het voormalige 3-sterren 
hotel: Alp’Hôtel van het laagseizoen om zichzelf om te toveren tot een 
nieuw 4-sterren hotel Lodji. Alles aan het hotel is nieuw, ze hebben 
een nieuwe naam, nieuwe eigenaren en een verhoogde capaciteit met 
47 gerenoveerde kamers, waaronder een suite van 46 m2. Het hotel is 
compleet met een overheerlijke spa, een buitenterras met 150 zitplaatsen 
en een goednieuwe loungebar. Wat er echter niet verandert, is de 
droomsituatie aan het begin van de skiliften.

 
 De feestelijke en muzikale après-ski is ook open voor externe 
klanten.

————
lodji.fr

Le Marielle 4*  
Het nieuwe hotel ‘Le Marielle’ 

benadrukt de chique sportieve 
geest van de plaats Val Thorens. Als 

eerbetoon is het hotel vernoemd naar 
skikampioen Marielle Goitschel. Het 

hotel bevindt zich in een jaren 70 
pand, dat gerenoveerd en uitgebreid 

is naar 83 kamers. Le Marielle heeft 
een klassiek en tijdloos interieur, 

afwisselend met vintage elementen 
en originele accenten zoals de 

Japanse kersenboom aan de bar. 

 
 De kleine reparatie-, slijp- en 
was service van de ski shop van 

SkiSet.
———— 

hotelmarielle.com

  
Le Mont-Blanc 4*

Het 4-sterren Chalet Hotel Le Mont 
Blanc, in Val d’Isère, bestaat uit 30 
kamers en heeft daarnaast een 
aangrenzend privéchalet. Het 
privéchalet, genaamd ‘de Kilimanjaro, 
beschikt over drie appartementen en 
drie kamers. Het hooggebergte, de 
chique en pure omgeving passen 
perfect bij deze ski-in ski-out locatie 
aan de rand van het Rogoney bos.

 
 Het gebruik van ecologische 
materialen om de impact van 
de bouw te beperken. 

————
valdisere.com

Alpen Lodge 4* 
In Rosière, ook wel 'Het balkon van 
de Haute-Tarentaise' genoemd, vind 
je een nieuwe combinatie van hotel 
en residentie. Het 4-sterren hotel 
‘Hotel Alpen Lodge’ biedt 27 kamers 
en suites aan, van 30 tot 130 m2. 
Uitgerust met een groot terras op 
het zuiden met een uitzicht van 180 
graden over de vallei. Aangrenzend 
vind je de residentie met 33 volledig 
uitgeruste appartementen variërend 
van 2 tot 6 kamers. 
————
alpenlodge-hotel-spa.com

SAINT-MARTIN DE BELLEVILLE  - HÔTEL LE LODGI ©Hôtel Le Lodgi

Het Petit Hôtel Confidentiel 5 * in 
Chambéry staat volgens TripAdvisor 
in de top 10 van de beste kleine luxe 
hotels ter wereld (zie pagina 33).

en
verder...

https://lodji.fr/
https://hotelmarielle.com/en/
https://www.valdisere.com/en/
https://alpenlodge-hotel-spa.com/en


P. 14 / PERSDOSSIER • WINTER  2020/2021 • ACCOMMODATIES

LAC D'ANNECY VILLA CAROLINE ©Christian Arnal

Laatste renovatie van de 
3 * Auberge des Glières 
in Le Grand-Bornand, 
die deze winter 
heropent: 17 kamers, 
twee restaurants en een 
ontspanningsruimte, spa 
en fitness.

MEGÈVE NOVOTEL MEGÈVE MONT-BLANC ©Cogeco

en 
verder...

  

     NOVOTEL MEGÈVE MONT-BLANC   

Megève verwelkomt deze winter het allereerste 
Novotel van de Alpen. Het 4-sterren hotel, 
met 92 kamers, suites en duplexen ligt in het 
Domaine de Metziva. Het is een nieuw complex 
met winkels, brasserie, bar, alpentuin, skilounge 
en parkeerplaatsen.Gasten van het hotel hebben 
toegang tot de wellnessruimte van het Palais 
Megève, gelegen op een steenworp afstand van 
het hotel. 

   Het hele jaar geopend.
————
novotel.accor.com/nl 

    Villa Caroline   
Sta op met de kalme klanken van het 
water, want Villa Caroline is gevestigd 
aan het Lac d’Annecy. De villa is gelegen 
in de plaats Duingt en staat voor 'Less 
is More' om helemaal tot rust te komen. 
De verfijnde kamers en suites bestaan 
uit een vleugje hout, grote badkamers, 
zorgvuldig uitgekozen beddengoed en 
met balkon of terras uitkijkend over het 
meer. Ontspan en krijg energie van de 
lichte ruimtes, bibliotheek, videotheek en 
de spa. 

  De warmwaterkruik in de kamers. 
————
villacaroline.net

Château Brachet 4* 
Dit eco-gerenoveerde hotel is gevestigd 
in Grésy-sur-Aix, tussen de meren van 
Bourget en Annecy. Wie van historische 
feitjes houdt, is bij dit hotel aan het 
goede adres. De 15 kamers en suites 
staan elk in het teken van een historisch 
persoon uit de 19e eeuw die eens in 
het hotel verbleef, zoals de koning van 
Griekenland of koningin Victoria. Het 
hotel beschikt over een buitenzwembad 
voor de zomermaanden, een 
wellnesscentrum en een gastronomisch 
restaurant gerund door Nicolas Roux. 
————
chateaubrachet.com

 Mercure 4*   
De kamers, gemeenschappelijke ruimtes, 
de bar, het restaurant, de receptie… Het 
Mercure Hotel in Les Arcs 1800 is afgelopen 
winter grondig gerenoveerd en heeft een 
wellnessruimte met binnenzwembad, sauna, 
hammam, fitnessruimte, jacuzzi en twee 
behandelkamers aan het hotel toegevoegd. 
Het interieur is omgetoverd tot een 
eigentijdse en moderne verschijning, waarin 
comfort een belangrijke rol speelt. In het 
teken van duurzaamheid, voert het hotel een 
verantwoord beheer, door gebruik te maken 
van verzorgings- en onderhoudsproducten 
met een eco-label.
————
bestmontblanc.com

https://novotel.accor.com/nl/nederland/index.shtml
https://www.villacaroline.net/en/
https://www.chateaubrachet.com/
https://www.bestmontblanc.com/?lang=en
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    MMV La Plagne 
2000 4*    
Deze winter opent Hotel Club MMV 
Plagne 2000 haar deuren en ze 
liggen perfect aan het sneeuwfront 
met uitzicht op de Mont-Blanc. Deze 
dertiende MMV hotelclub heeft 230 
kamers, skiwinkel, spa en een restaurant 
met bar en terras.

 
  Kinderclubs en 
gezinsentertainment. 
————

mmv.fr

LA ROSIÈRE CLUB MED ©Club Med

Ter hoogte van het skigebed 
Méribel, grenzend aan Belvédère, 
openen twee chalets van de nieuwe 
residentie Antarès hun deuren. Deze 
bestaan uit 14 gezinsappartementen. 

Het label « Qualité Hébergement », 
in Sybelles, integreert ecologische 
criteria zoals waterbesparing van de 
douches. 

En
verder...

Club Med  
La Rosière  

Op een hoogte van 1.950 meter biedt 
de nieuwe Club Med La Rosière een 
panoramisch uitzicht over de vallei 

van Haute-Tarentaise. Het resort met 
400 kamers gaat helemaal op in de 
natuur en het landschap, aangezien 
deze gebouwd is van hout, steen en 

glas. 

    
4000 m2 van de bouwplaats is 

gesaneerd en opnieuw beplant.

————
clubmed.nl

  

      ÉTOILE DES SYBELLES 4*    

Het resort Le Corbier, in het skigebied van Sybelles, verwelkomt 
een nieuw revolutionair MMV Hotel Residence. Gebouwd vanuit 
betonblokken, 8 verdiepingen hoog en met een oppervlakte van 
10.000 m2 is dit het eerste en grootste modulaire 3D-houtproject van 
Europa. De residentie heeft 99 appartementen en suites, van 3-kamers 
(52m2, 6 personen) tot 5-kamers Premium (74 m2, 10 personen). Er zijn 
ontspanningsruimtes, wellness- en fitnessruimtes en als dat niet genoeg 
was, is er ook nog een waterpark.

  Kinderopvang van 5 halve dagen aangeboden op het resort voor 
kinderen onder de 3 jaar. 

mmv.fr

LE CORBIER MMV ÉTOILE DES SYBELLES ©Lofti Dakhli

CLUBS
VAKANTIE

https://www.mmv-holidays.co.uk/en/hotel-club-ski-aime2000-plagne2000?_ga=2.262625932.1214046812.1600172110-1096190447.1598602061
https://www.clubmed.nl/
https://www.mmv-holidays.co.uk/en/residence-club-ski-le-corbier-sybelles-l-etoile-des-sybelles?_ga=2.35124129.1214046812.1600172110-1096190447.1598602061
crai
Note
EQUILIBRER LES ESPACES



P. 16 / PERSDOSSIER • WINTER 2020/2021 • ACCOMMODATIES

ARÊCHES-BEAUFORT LES 9 NÉVÉS ©Sigrid Pelisset

Opening van 5 gastenkamers in 
de plaats genaamd Montperron, in 
de stad Séez, gelegen in de Haute-
Tarentaise.

en
verder...

     Les 9 Névés  
In Arêches-Beaufort heeft de 

voormalige groepsaccommodatie 
La Charmette een tweede leven 

gekregen. Onder leiding van Cindy en 
Benoît is het authentieke Savoyaardse 
chalet omgetoverd tot gastenkamers 

en restaurant. De 5 kamers bieden 
elk plaats aan 1 tot 4 personen. Les 9 

Névés opent half december. 
————

les9neves.fr

Lou Bécus 
Het wordt de eerste winter voor 
deze bed & breakfast in Contamines-
Montjoie, die zeker in de smaak zal 
vallen bij wie houdt van eenvoud 
en authenticiteit. Het typische 
Alpine chalet bevindt zich op 
een hoogte van 1.500 meter en is 
alleen toegankelijk voor skiërs of 
sneeuwschoenwandelaars. Het chalet 
is voorzien van zonnepanelen, heeft 
een eigen bron voor drinkwater en 
een kachel als verwarming.  

 Er is een table d’hôte optie 
beschikbaar.  
————
lescontamines.com 

Altitude Living  
Vallée Verte 
In Burdignin, bij het meer van 
Genève, is de bovenste verdieping 
van een oude boerderij uit 1900 
verbouwd tot een gastenkamer. De 
huurders hebben een oppervlakte 
van 35 m2 met een tweepersoonsbed, 
badkamer, woonkamer en een 
Zweeds buitenbad tot hun 
beschikking. Het ontbijt is 
inbegrepen en een table d’hôte-optie 
(halfpension) is ook mogelijk. 

 
 Grote erkers die de indruk 
wekken dat de natuur de 
setting is.

————
alpesduleman.com

VAL D'ARLY SAVOIE MONT BLANC CABANES FEUILLE ©Entre Terre et Ciel

   CABANES ENTRE  
   TERRE ET CIEL     

Altijd al willen overnachten in een 

boomhut? In Saint-Nicolas-la-Chapelle, 

in Val d’Arly, onthullen de bijzondere 

accommodaties van Entre Terre et Ciel de 

nieuwste boomhut genaamd: La Feuille. 

Gelegen op 10 meter hoogte, met een 

adembenemend uitzicht op de hoogste 

top van Europa, biedt de nieuwste hut 

van 30 m2  plaats aan 2 personen. Naast 

deze hut zijn er ook nog een aantal 

andere boomhutten in het assortiment. 

Overnachten in een boomhut is nog 

nooit zo comfortabel geweest aangezien 

deze beschikt over ontbijt, houtkachel, 

badkamer en een privé toilet. 

————
cabanes-entreterreetciel.fr

  

KAMERS
GASTEN

https://en.les9neves.fr/
https://www.lescontamines.com/summer
https://en.alpesduleman.com/ete-sejour-famille-montagne-randonnee-haute-savoie-alpes-du-leman
http://www.cabanes-entreterreetciel.fr/
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SAINT-ANDRÉ - LE CHALET DE NINI ©Gîtes de France Savoie

  

LE CHALET DE NINI      

Hooggebergte gidsen, skileraren en heliski gidsen Eric en Nicole, delen 
graag hun reisverhalen en kennis over het gebied met de gasten. Le 
Chalet de Nini is een gîte in Saint-André, nabij Modane. Het huisje heeft 
een capaciteit voor 8 personen en is de perfecte plek om te skiën in 
de 3 Vallées via Orelle, Aussois en Valfréjus of om het nationaal park 
Vanoise te ontdekken. 
————
lechaletdenini.com

Chalet Croc Blanc  
Dit prachtige vrijstaande chalet van 
170 m2 ligt midden in het centrum van 
Morzine. Chalet Croc Blanc is met 6 
slaapkamers en badkamers, verdeeld 
over 3 verdiepingen, geschikt voor 
12 personen. In de woonkamer vind 
je een open keuken zodat je gezellig 
samen kunt tafelen, het onderste 
deel van het chalet herbergt een 
wellnessruimte met jacuzzi en 
een sauna. Onlangs is het chalet 
geclassificeerd met 4* in het ‘Gîtes de 
France’ klassement.
————
gites-de-france-haute-savoie.com

Gîte Lo Garois  
Gîte Lo Garois, in de plaats Hauteluce, 
is het perfecte adres om met 10 
personen te verblijven. Een bewaard 
gebleven gehucht van Beaufortain, 
ofwel een oude boerderij, is 
omgetoverd tot een luxe gîte (4*). In 
een elegante mix van oud en nieuw, 
bestaat het huisje uit 3 niveaus 
met 5 slaapkamers. Als kers op de 
taart ontspan je in het verwarmde 
binnenzwembad, de spa en op het 
grote terras.

 
 2 km verwijderd van de pistes 
van Hauteluce 1650 / 
Contamines-Montjoie.

————
gites-de-france-savoie.com

     La Ferme d’Arthur  
De oude boerderij La Ferme d’Arthur 
is gerenoveerd in de pure stijl van de 
plaats Grand-Bornand. Deze royale 
boerderij heeft een enorm grote 
woonkamer van 150 m2 en is in zijn 
totaliteit is het chalet 650 m2 groot. 
Met 12 slaapkamers en evenveel 
badkamers, biedt dit comfortabele 
chalet plaats aan maximaal 28 
personen. Als kers op de taart 
heeft dit chalet een speelkamer, 
thuisbioscoop, binnenzwembad met 
spa en een jacuzzi die uitkijkt op de 
tuin.

 
 De boerderij heeft de beste 
lokale ambachtslieden in dienst 
genomen om de boerderij om 
te toveren tot dit prachtig 
uitziend chalet. 

————

location-chalet-grand-bornand.com 

Le Kokana   
Het is de eerste winter voor Le 
Kokana. Een loft van 300 m2 
op de bovenste verdieping van 
een tweehonderdjarig paleis en 
dansacademie van Aix-les-Bains. 
Volledig gerenoveerd zonder haar ziel 
of haar klasse te verliezen, biedt deze 
loft plaats aan maximaal 8 personen.

  Een spa- en wellnessruimte van 
100 m2.

————
kokana-aix.com

GÎTES
CHALETS

Chalet 21  
Gelegen op 4 km van het centrum 
van Chamonix en op een steenworp 
afstand van de sneeuwschoenroutes, 
is Chalet 21 een gîte van 110 m2 met 
drie slaapkamers voor 7 personen. 
Het huis is gebouwd van materialen 
die het milieu respecteren en de 
architectonische uitstraling brengt 
een oase van rust met zich mee. In 
2019 is de gîte geclassificeerd met 4* 
in het ‘Gîte de France’ klassement.

 
 Het buitengewone uitzicht op 
de Mont-Blanc

————

gites-de-france-haute-savoie.com

https://www.lechaletdenini.com/
 https://www.gites-de-france-haute-savoie.com/location-vacances-Gite-Chalet-Croc-Blanc-a-Morzine-en-haute-savoie-74G191086.html
https://www.gites-de-france.com/en/node/622875
https://www.location-chalet-grand-bornand.com/en
https://www.kokana-aix.com/
https://www.gites-de-france-haute-savoie.com/location-vacances-Gite-Chalet-21-a-Chamonix-mont-blanc-en-haute-savoie-74G56038.html
crai
Note
Equilibrer espace

crai
Note
Changer le lien   https://www.gites-de-france-haute-savoie.com/location-vacances-Gite-Chalet-Croc-Blanc-a-Morzine-en-haute-savoie-74G191086.htm
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Chalet Québec
Ski-in, ski-out, het Chalet Québec, 
in Saint-Martin-de-Belleville, werd 
ontworpen en gebouwd door 
ambachtslieden en architecten uit de 
vallei. Het resultaat? Een oppervlakte 
van 380 m2 met 6 kamers die plaats 
biedt aan maximaal 14 personen, een 
enorme woonkamer, bioscoopruimte, 
videogame kamer, buitenjacuzzi, 
hammam en een fitnessruimte. Het 
chalet heeft een elegante inrichting 
die plaats geeft aan modern 
meubilair in combinatie met veel wol 
elementen.  

 
 De enorme eettafel die 
verandert in een pingpongtafel.

————
chaletsignature.com

     Gîte des 3 sapins   
Savoie Grand Revard, populair 
bij langlaufers die het Le Petit 
Canada noemen, opent 4 nieuwe 
losstaande houten accommodaties: 
één met een capaciteit voor 4 
personen en de andere drie voor 6 
personen. De huizen maken gebruik 
van het receptiegebouw met een 
grote gemeenschappelijke- en 
wellnessruimte met zwem spa op het 
terras. Op aanvraag kunnen ze samen 
worden geboekt.
————
gites3sapins.fr

Chery Dôme    
Wie droomt er nou niet van 

een avondje overnachten onder de 
sterrenhemel. Chery Dôme maakt 
het mogelijk om deze één-op-één 
nacht met de natuur te ervaren. 
Trek je terug in je bubbel na een 
ski tour of een sneeuwschoen 
wandeling. Voor 2 tot 4 personen 
te boeken en van alle gemakken 
voorzien: sanitair, kachel, wifi en 
table d’hôte.
————
hebergement-insolite-chery-dome-
les-gets.eatbu.com

Le Chalet Colinn    
Tussen Tignes en Val d’Isère, in 
het dorp Franchet, kom je tot 
rust in Chalet Colinn. Het chalet 
heeft 5 slaapkamers met elk een 
eigen badkamer. De gastvrouwen 
Mylène en Elisabeth zijn erg attent. 
————
chaletcolinn.com

Le refuge D’Ze la Voye    
Ervaar pure rust in deze voormalige 
alpenboerderij, La refuge D’Ze la 
Voye, uit 1779. Het laatste chalet in de 
Haute Vallée du Fier, onder de Aiguille 
de Manigod, geeft je het gevoel alleen 
te zijn op de wereld omdat ze geen 
wifi aanbieden. Een rust om van te 
genieten terwijl je een klassieker leest 
uit de leeshoek ‘Alpenliteratuur’ of in 
het binnenzwembad. Capaciteit: 17 
personen, 6 slaapkamers (320 m2). 
————

refuge-dzelavoye.fr

La Halle des Cascades     
Gelegen op de pistes, op 2.140 
meter boven de zeespiegel, is deze 
prachtige gerenoveerde stenen 
schaapskooi veranderd in een 
uitzonderlijk chalet van meer dan 
400 m2 met 7 slaapkamers, een XXL-
woonkamer, een spa en een leeszaal.  
————
lahalledescascades.com

Chalet 1864    
Gelegen aan het einde van de 
Lormay-vallei, in Le Grand-Bornand, 
biedt Chalet 1864, 5 kamers en 
suites met verfijnde decoratie aan. In 
het chalet kan er gebruik gemaakt 
worden van een table d’hôte service 
in Savoyaardse stijl en van de 
ontspanningsruimte.
————
chalet1864.com

Le Sabot de Vénus    
Op zoek naar een duurzaam verblijf? 
Dit seizoen opent Le Sabot de 
Vénus in Désert-d'Entremont, in het 
Chartreuse-massief haar deuren. 
Na en ecologische verbouwing zijn 
ze energiezuinig en helemaal klaar 
voor de winter. Gebouwd door 
ambachtslieden met duurzame 
materialen zoals zonnepanelen 
en houtverwarming. Ze bieden 
seizoensgebonden producten aan 
voor de catering. Deze groene gîte 
biedt plaats aan 15 personen. 
————
gite-sabotdevenus.com

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE CHALET QUÉBEC ©Cimalpes

LES GETS CHERY DÔME ©Nusa Production

Adresses confidentielles 

http://chaletsignature.com/
https://gites3sapins.fr/
https://hebergement-insolite-chery-dome-les-gets.eatbu.com/?lang=nl
https://hebergement-insolite-chery-dome-les-gets.eatbu.com/?lang=nl
http://chaletcolinn.com/en/
http://www.refuge-dzelavoye.fr/
https://lahalledescascades.com/en/home/
https://www.chalet1864.com/?lang=en
http://www.gite-sabotdevenus.com/
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