
 

   
 

 

 

  

APPARTEMENT PLANIBEL 
Geweldige ligging – Op de piste 
 

   
 

   
 

HET APPARTEMENT 

De appartementen van Planibel Residence zijn ideaal gelegen: aan de pistes, aan de liften en 
vlakbij de centrale organisatieplaats van Flowtrack.   
 
Het zijn goed uitgeruste gezinsappartementen waar je zelf kan koken. In de buurt zijn een aantal 
supermarktjes waar je eten kan kopen. Je kan natuurlijk ook gezellig uit eten gaan in het dorpje van 
La Thuile dat op wandelafstand ligt. Je hebt keuze uit verschillende Italiaanse restaurants.  
De appartementen liggen naast hotel Planibel Je kan, mits betaling, gebruik maken van de Wellness 
en zwembad van het hotel en/of hotel Miramonti. Lakens, handdoeken en de eindschoonmaak zijn 
inbegrepen in de prijs. 
 

LIGGING 

Appartementen Planibel Residence liggen op de pistes en aan de liften. De kinderopvang, de 
sneeuwgewenning en de skilessen gaan door op wandelafstand van deze appartementen. Vlakbij 
kan je ook genieten op een mooi zonneterras dat omgeven is door vele winkeltjes.  
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DE KAMERS 

Alle appartementen beschikken over een badkamer met douche en/of bad, een volledig ingericht 
kitchenette. Lakens, bad- en keukenhanddoeken en eindschoonmaak zijn inbegrepen in de prijs.  
 
2 kamerappartement 2/4 personen classic 
Appartement met een tweepersoons slaapkamer en een ruime living met dubbel sofa-bed.  
 
2 kamerappartement 2/4 personen superior  
Appartement met een optimale ligging t.o.v. de pistes en een balkon met een panoramisch uitzicht 
op de bergen.  
Appartement met een tweepersoons slaapkamer en een ruime living met dubbel sofa-bed. 
 
3 kamerappartement 2/6 personen classic 
Appartement met een tweepersoons slaapkamer (groot tweepersoonsbed), een kamer met een 
stapelbed of twee single bedden en een ruime living met dubbel sofa-bed. 
 
3 kamerappartement 2/6 personen superior 
Appartement met een optimale ligging t.o.v. de pistes, balkon met een panoramisch uitzicht op de 
bergen. Appartement met een tweepersoons slaapkamer (groot tweepersoonsbed), een kamer met 
een stapelbed of twee single bedden en een ruime living met dubbel sofa-bed. 

 

DE MAALTIJDEN 

Je kan zelf koken in de appartementen. Op wandelafstand zijn een aantal supermarktjes waar je 
makkelijk kan inkopen. Je kan natuurlijk ook gezellig uit eten gaan in een van de vele restaurants 
in La Thuile. Ze serveren lekkere maaltijden en je hebt keuze uit verschillende prijscategorieën.   
 
 

PERIODE 

Deze appartementen zijn beschikbaar tijdens de krokus- en paasvakantie. 
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HET SKIGEBIED 
 

Espace San Bernardo – La Thuile  
 

Op de grens met Frankrijk ligt het wintersportdorpje La Thuile, vandaar ook de Frans klinkende 
naam. La Thuile ligt in de Aosta vallei op 890km rijden van Brussel en staat bekend om het prachtige 
uitzicht op de Mont Blanc, de vele zonuren en de veelzijdigheid van het skigebied. Het is een 
kindvriendelijk gebied waar je gezellig kan eten op de berg voor weinig geld. In het skigebied Espace 
San Bernardo kan je met 1 skipas in twee verschillende landen skiën, het Franse La Rosière ligt 
namelijk aan de andere kant van de bergkam. 
 
Het gebied heeft 160 kilometer pistes en 38 skiliften. De pistes reiken tot een hoogte van 2641 
meter vanwaar je een 11 kilometer lange afdaling kan maken terug richting La Thuile. De 
liftcapaciteit is de laatste jaren ontzettend toegenomen door de aanschaf van nieuwe, moderne 
liftinstallaties. La Thuile is een sneeuwzeker gebied omwille van een microklimaat dat altijd 
voldoende koude en sneeuw voorziet, vooral aan de La Thuile zijde van het San Bernardo gebied. 
La Thuile is een heel mooi en gevarieerd skigebied waar zowel beginners als vergevorderden zich 
uitstekend zullen vermaken, zowel op de piste als daarnaast. 
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HET AANBOD VAN 2021 
Ben je al gepre-registreerd voor het aanbod van 2021? 
Pre-registreer je op de website en krijg vanaf 31 juli al privé-toegang to het aanbod. 
 

 

 

 

 

EEN GROEPSAANVRAAG? 
Ben je op zoek naar een vakantie met een groep gezinnen, een vriendengroep of een 
organisatie? Je kan voor deze accommodatie al een groepsaanvraag doen nog voordat ons 
aanbod online staat. 
 

 

PRE-REGISTREER JE 

GROEPSAANVRAAG 
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