
 

   
 

 

 

  

APPARTEMENTEN WALSER 
Verzorgde gezinsappartementen – Shop & food services – Gratis pendeldienst 
 

 
 

    

 

HET APPARTEMENT 

Appartementen Walser zijn verzorgde en goed gelegen gezinsappartementen waar je zelf kan 
koken. Het zijn service appartementen omdat de eigenaars een paar extra's voorzien. Je kan 
bijvoorbeeld 's ochtends een boodschappenlijstje afgeven die je na het skiën kan ophalen. Als 
ontbijtservice kan je brood bestellen dat geleverd wordt aan de receptie. Wil je graag een lekkere 
pizza of een warme maaltijd? Ook dit kan je bestellen via de receptie.  
 
Dagelijks is er een pendeldienst die je op 5 minuten naar Staffal Brent, waar de gemeenschappelijke 
organisatieplaats van Flowtrack is. 
 
Lakens, handdoeken en eindreining zijn inbegrepen in de prijs.  
 

LIGGING 

De appartementen liggen in Gressoney La Trinité, op 2 kilometer rijden van Staffal, waar de 
gemeenschappelijke organisatieplaats van Flowtrack is. Dagelijks is er een pendeldienst die jullie 
zorgeloos naar Staffal pendelt. 
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DE KAMERS 

Studio 2, 3 of 4 personen 
Keuken uitgerust met vuur, koelkast, oven en kookgerief. 1 dubbel sofa bed en/of 1 single bed. 
Soms ook mezzaninne met 1 dubbel of 2 single bedden. Badkamer met douche, balkon en televisie. 
 
2-kamer appartement (4, 5 of 6 personen) 
Volledig ingerichte keuken. Living met televisie en 1 dubbel sofa bed. Slaapkamer met dubbel bed 
en stapelbed. Soms ook mezzaninne met 1 dubbel en/of 1 single bed. Badkamer met douche. 
 
3-kamer appartement (4, 5 of 6 personen) 
Volledig ingerichte keuken. Living met televisie en 1 dubbel sofa bed. 1 slaapkamer met dubbel bed 
en 1 slaapkamer met een single bed en/of stapelbed. 1 of 2 badkamers. 
 

 

DE MAALTIJDEN 

Je kan zelf koken in de appartementen. In de nabijgelegen dorpjes kan je ook lekker uit eten gaan. 
Een pizza of een andere warme maaltijd kan je bestellen aan de receptie. Mensen die in 
appartementen verblijven en graag zelf koken raden we aan om inkopen te doen aan de voet van 
de berg in Pont-Saint-Martin. Hier zijn een aantal grote supermarkten. 
 

APRES SKI 

Een paar keer per week organiseren we een originele après-ski voor het hele gezin in Staffal, waar 
de gemeenschappelijke organisatieplaats van Flowtrack is. De après-ski gaat door in openlucht op 
een privé skipiste, speciaal geopend voor Flowtrack gasten. Onze DJ zorgt voor de juiste muziek 
terwijl jullie genieten van een glaasje Cava of een trappistenbier. Ondertussen spelen de kids met 
onze crew op de piste, ze glijden om ter snelst naar beneden op de snowscoots of proberen hun 
eerste snowboard moves.  
 

PERIODE 

Deze appartementen zijn beschikbaar tijdens de kerst/nieuwjaar- , krokus- en paasvakantie. 
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HET SKIGEBIED 
 

Monterosa Ski 

Gressoney is een Italiaanse parel, gelegen in de Aosta vallei, die toegang geeft tot het Monterosa 
skigebied. Het gebied heeft 180 kilometer pistes en 29 liften. De pistes zijn toegankelijk voor het 
hele gezin, van beginnende skiër tot de ervaren freerider. Ook de rode pistes zijn toegankelijk voor 
kleine kinderen.  
  
Het gebied omvat drie dalen. Het gehele, zeer indrukwekkende, bergcomplex omvat 4 punten die 
hoger zijn dan de Matterhorn. We bevinden ons echt in de hoge Alpen. De hoogste kabelbaan gaat 
tot 3260m en afdalen kan je tot 1212m. De skipistes zelf liggen grotendeels tussen de bomen 
waardoor deze beschermd zijn voor de wind en een hoge kans op goede sneeuwcondities hebben. 
Met onze familiereizen gaan we naar dit gebied omdat het veel rustiger is dan Oostenrijk, Frankrijk 
of de Dolomieten, ook tijdens de schoolvakanties moet je hier niet aanschuiven aan de liften. Voor 
beginnelingen zijn de eerste pistes makkelijk te bereiken zonder sleepliften, maar ook de 
gevorderden zullen het zeer gevarieerde terrein kunnen appreciëren. Een mooie bijkomstigheid is 
dat dit gebied een droom is voor tourskiërs en freeriders. Het Monterosa gebied is een van de 
mooiste off-piste gebieden van de Alpen. Geliefd bij de ervaren freerides omwille van de grote open 
hellingen, zacht glooiende afdalingen maar ook steile couloirs, bossen en hoog alpine terrein. Voor 
ieder wat wils: bijzonder toegankelijk voor initiaties of een allereerste echte back-country ervaring, 
maar zeker ook uitdagend genoeg voor de ervaren freerider met als orgelpunt een onvergetelijke 
heli-drop. Eentje voor op de bucketlist.  
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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 

http://www.flowtrack.be/snow-brand
https://www.flowtrack.be/snow-brand/#groep
http://www.flowtrack.be/snow-brand
https://www.flowtrack.be/snow-brand/#groep
http://www.flowtrack.be/snow-brand
https://www.flowtrack.be/snow-brand/#groep
http://www.flowtrack.be/snow-brand
http://www.flowtrack.be/snow-brand
https://www.flowtrack.be/snow-brand/#groep
http://www.flowtrack.be/snow-brand
https://www.flowtrack.be/snow-brand/#groep
https://www.flowtrack.be/snow-brand/#groep

