
Appartement  in residentie Les Balcons **** (vierst erren-residentie)  
  
Ligging : Stijlvolle appartementen, verspreid over enkele mooie chalets die net een dorpje vormen in 
de wijk ‘Balcons de Val Thorens’. De appartementen liggen vlak aan de piste, op een zonnige helling, 
net buiten het centrum, met een mooi panoramisch uitzicht. U skiet vanaf en tot de residentie. Het 
centrum ligt op ca.300m. In de wijk zelf vindt u een pub, superette en sportwinkel. 
Faciliteiten : Les Balcons de Val Thorens beschikt over 2 restaurants (L’Auberge en La Cabanne). 
Skilokaal met individuele kastjes per appartement.  Kinderbedjes en –stoeltjes gratis beschikbaar (op 
aanvraag).    
 
Het is verboden om te parkeren in de straten van Val Thorens dit voor meer comfort en een maximum 
aan veiligheid. Kort parkeren is in Val Thorens wel 
toegestaanhttp://www.valthorens.com/editorial.php?Rub=28, zodat u uw bagage kunt uitladen. 
Vervolgens dient u echter uw auto verplicht in één van de parkeergarages van het skioord te 
parkeren. Het team van VALTHOPARC (zie prijzen bij extra services) is 24 uur per dag aanwezig en 
beheert de 3500 parkeerplaatsen. U kunt gebruik maken van de gratis pendelbussen om weer naar 
uw accommodatie te komen. 
 
Bezetting appartementen: het eerste cijfer betreft het aantal personen zonder slapen in de 
woonkamer, het tweede cijfer met slapen in de woonkamer. 
 
Het appartement beschikt over: 
 
Een kitchenette met 4 keramische kookplaten, vaatwas, damkap, microgolf, koffiezet, koelkast met 
vriesvak. 
Een grote woonkamer met balkon, satelliet-TV, telefoon, divanbedden, salontafel, grote tafel met 
stoelen of banken. 
 
Appartement 2/3 personen.: ca 26m² : woonkamer met een 1-persoonsdivanbed met uitschuifbed. 
Slaapkamer met twee 1-persoonsbedden. Badkamer. Toilet apart of in de badkamer. 

 
Appartement 2-4 personen: ca. 32m²: woonkamer met een 1-persoonsdivanbed met uitschuifbed. 1 
slaapkamer met twee 1-persoonsbedden. Een badkamer en toilet.  

 
Appartement 2-5 personen: ca. 35m²: woonkamer met 1-persoonsdivanbed met uitschuifbed en een 
1-persoonsbed. 1 slaapkamer met twee 1-persoonsbedden. Badkamer met bubbelbad en apart toilet. 
  
Appartement 4/6c personen: ca. 43m²: woonkamer met 1-persoonsdivanbed met uitschuifbed. 1 
slaapkamer met twee 1-persoonsbeddenen en een cabine met 1 stapelbed. Badkamer met 
bubbelbad, douche cel en apart toilet.   
 
Appartement 4-7 personen: ca. 52m²: woonkamer met een 1-persoonsdivanbed met uitschuifbed en 
een 1-persoonsbed. 2 slaapkamers met twee 1-persoonsbedden. Badkamer met bubbelbad. 
Douchecel en apart toilet.  
 
Appartement 6-8 personen: ca. 60m²: woonkamer met een 1-persoonsdivanbed met uitschuifbed. 2 
slaapkamers met twee 1-persoonsbedden, 1 Mezzanine of cabine met twee 1-persoonsbedden of 
stapelbed. Badkamer met bubbelbad. Douche cel en 2 toiletten.  

 
Appartement 6-8 personen: ca. 72m²: woonkamer met een 1-persoonsdivanbed met uitschuifbed en 
een 1-persoonsbed. 1 slaapkamer met een 2-persoonsbed, twee slaapkamers met elk twee 1-
persoonsbedden. 1 badkamer met bubbelbad. Douche cel en 2 toiletten apart.  

 
Appartement 8-11 personen: ca. 95m²: woonkamer met een 1-persoonsdivanbed met uitschuifbed en 
een 1-persoonsbed. 1 slaapkamer met een 2-persoonsbed, 3 slaapkamers met elk twee 1-
persoonsbedden. 1 badkamer met bubbelbad. Douche  cel en 2 toiletten. Oostenrijkse kachel in 
woonkamer.  

 



 Appartement 8-12 personen: ca. 110m²: woonkamer met twee 1-persoonsdivanbed met uitschuifbed. 
4 slaapkamer met telkens twee 1-persoonsbedden. 1 badkamer met bubbelbad en 2 of 3 
Douchecellen. 4 toiletten. Oostenrijkse kachel in woonkamer.  
 
Appartement 10/13 personen: ca. 120m²: woonkamer met een 1-persoonsdivanbed met uitschuifbed 
en een 1-persoonsbed. 5 slaapkamers met telkens twee 1-persoonsbedden. 1 badkamer met 
bubbelbad, 3  Douche cellen. 4 toiletten. Oostenrijkse kachel in woonkamer.  

 
Appartement 12/14 personen: ca. 140m²: woonkamer met een 1-persoonsdivanbed met uitschuifbed. 
4 slaapkamers waarvan 2 voor 4 personen, en 2 voor 2 personen. 2 badkamers met bubbelbad, 1  
Douche cel. 3 toiletten. Oostenrijkse kachel in woonkamer.  

 
Appartement 12/15 personen: ca. 150m²: woonkamer met een 1-persoonsdivanbed met uitschuifbed 
en een 1-persoonsbed. 6 slaapkamers waarvan 4 met  twee 1-persoonsbedden en 2 met twee-
persoonsbedden. 1 badkamer met bubbelbad, 3  Douche cellen. 4 toiletten. Oostenrijkse kachel in 
woonkamer.  
 
Appartement 14/16 personen: ca. 150m²: woonkamer met een 1-persoonsdivanbed met uitschuifbed. 
7 slaapkamerswaarvan 2 voor 4 personen en 3 voor 2 personen. 2 badkamers met bubbelbad. 1 
douche cel. 3 toiletten. Oostenrijkse kachel in woonkamer.  
 
Appartement 14/17 personen: ca. 190m²: woonkamer met een 1-persoonsdivanbed met uitschuifbed 
en een 1-persoonsbed. 7 slaapkamers. 7 badkamers met bubbelbad. 7 toiletten. Oostenrijkse kachel 
in woonkamer.  

 
Appartement 16/18 personen: ca. 170m²: woonkamer met een 1-persoonsdivanbed met uitschuifbed. 
8 slaapkamers. 2 badkamers met bubbelbad, 3  Douche cellen. 4 toiletten. Oostenrijkse kachel in 
woonkamer.  
  
 
Inbegrepen :  

• Huur appartement + water, elektriciteit en  verwarming.  
• Hout voor de Oostenrijkse kachels (enkel voor de types waarbij een kachel vermeld staat).  
• Bedlinnen en 1 set badlinnen per persoon.  
• Annulatieverzekering. 

 
Niet inbegrepen en ter plaatse te betalen :   

• Toeristenbelasting: ca 0,9 – 1.50 Euro/nacht/persoon vanaf 13 jaar.  
• Waarborg: tussen 650 en 800 € afh. van het type app.  
• Keukenlinnen: zelf meebrengen.  

 
Extra services  

• Extra set badlinnen: 5.00 euro/persoon. 
• Huisdieren toegelaten : 50 €/week  
• openbare parkeergarage (overdekt op 200m ): tussen 66-72€/week, openlucht op 1km ca. 

68€/week en eigen parkeergarage bij Les Balcons de Val Thorens (max. hoogte 2m10) : 70 
€/week. 

• Eindschoonmaak zelf doen of vanaf 46 €  
• Plus Service : 20 €/ per persoon/week 

o Bedden opgemaakt bij aankomst. 
o Vervanging van lakens en badlinnen midden in de week.  
o 1 kit schoonmaak producten.  
o Eindschoonmaak (uitgez. keuken)  

 

Eventuele extra’s: 
 
Maaltijden in restaurant L’Auberge des Balcons 
 



• 7 dîners = 161,00 Euro/volw. & 77,00 Euro/kind 3-11 jaar (gratis voor kinderen – 3 jaar) 
• Half pension = 224,00 Euro/volw. & 112.00 Euro/kind 3-11 jaar (gratis voor kinderen – 3 jaar) 
• Carte Liberté : 3 diners, data naar keuze : 72 €/volwassene & 33 €/kind -12jaar  
• Supplement kerstdiner 10€/pers. & 5€/pers.kind 3-11 jaar 
 

 
 
Maaltijden in restaurant La Cabane 
 

• 7 dîners = 210,00 Euro/volw. & 77,00 Euro/kind 3-11 jaar (gratis voor kinderen – 3 jaar) 
• Carte Liberté : 3 diners, data naar keuze : 96 €/volwassene & 45 €/kind -12jaar  
 

 
 
 
 


