
Aan de piste, nieuw (2021) 2 sl.k. (hoek)appartement – Val Cenis/Lanslebourg  



Skikaart VAL CENIS /LANSLEBOURG 
 

Ligging appartement bij de skilift en de piste : 
terugskiën tot aan het appartement mogelijk 

Ligging Appartement 

• Aantrekkelijk skigebied met 125 km aan pistes, hoogte van 1400m tot 2800m 

• 55 pistes, waarvan 9 groen, 18 blauw, 23 rood, 5 zwart 

• 80 km langlaufloipes door de prachtige natuur (in het naastgelegen Bessans - 12km) 

• Snowpark + goede off piste mogelijkheden voor snowboarders 

• 27 liften voor snelle doorvoer, nauwelijks wachttijden 

• 127 sneeuwkanonnen voor prima piste kwaliteit gedurende het gehele seizoen 
•  Optimaal voor families en ideaal voor beginners en gevorderden  



• Authentiek Alpendorp, op slechts 24 km van de Val Frejus tunnel naar Turijn 

• Rijke historie, verbonden met Val Cenis, Lansvillard en Termignon 

• Gezellig centrum, met Italiaanse charme, vanwege ligging nabij Italië 

• Aantrekkelijke après ski met 25 restaurants, 10 bars/pubs, discotheek, 2 bioscopen 

• Faciliteiten als shops, medical centre, apotheek, pinautomaten, 5 cyber cafés, etc 

Sfeerimpressie winter 
 

VAL CENIS / LANSLEBOURG 1400m 



 Ligging aan het eind van de Maurienne vallei, met verbinding naar Italië.  

 Bij uniek natuurpark Parc National de la Vanoise met 500 km natuurschoon 

 Prachtig gebied voor wandelaars en fietsers, ook geliefd gebied voor cabrio’s en campers 

 Start naar o.a. Col de Mont Cenis en het meer van Mont Cenis begint voor de deur van het   
             appartement 

 Tevens begint voor het appartement de klim naar de Col d’Iseran (top op 33 km) 

Sfeerimpressie zomer 
 

VAL CENIS / LANSLEBOURG 1400m 



DE PLUSPUNTEN VAN DIT APPARTEMENT: 
 

› Modern en splinternieuw(2021), heerlijk 

licht (door de dubbele raampartijen), 2 
slaap- en 2 badkamers en een stijlvolle 
complete keuken 
 

› Overal vloerverwarming, een eigen vaste 

parkeerplaats, privéberging en skilocker 
met skischoenverwarming.  
 

› Vanuit alle vertrekken en vanaf het roya-
le en zonnige terras (57 m2) prachtig vrij 
uitzicht op o.a. de pistes en de skiliften. 
 

› Mooi en overzichtelijk skigebied; 125 km 
pistes (Val Cenis) waarvan het grootste 
gedeelte (73 km) blauw/groen. Met je 
skipas kun je gratis met de bus en kun je 
tevens in de omliggende gebieden skiën.  
 

› Ligging aan de piste, naast de skilift en 

 het centrum. Terugskiën tot bij het      
appartement mogelijk 
 

› De appartementen werden gebouwd 

voor volledig eigen gebruik. Permanente 
bewoning is toegestaan. Ook verhuren is 
mogelijk.  
 

› Goede waardeontwikkeling verwacht 

vanwege beperkte bouwmogelijkheden in 
de skigebieden. 

 

Ligging & Bereikbaarheid 
 
 1117 km van Utrecht 
 

 Vliegveld Lyon (2 uur) of Genève (2uur) 
   

 Trein tot aan Modane (23km), aanslui-
tend busverbinding naar Lanslebourg 

 

Lanslebourg / Mont Cenis 
 

Lanslebourg / Mont Cenis ligt tussen het prachtige Nationale Park van Vanoise en 
het regionale park van Avigliana in Italië. Het heeft een lange historie, Hannibal 
trok hier al met zijn olifanten doorheen en Napoleon heeft hier een weg laten aan-
leggen naar Italië (Susa), welke nog steeds in gebruik is. De authentieke dorpjes 
hebben een Savoyard bouwstijl met steen en hout uit de streek. Lanslebourg staat 
in verbinding met het naastgelegen Val Cenis en telt gezamenlijk 125 km aan ge-
prepareerde pistes. De pistes bieden voor elk wat wils. Lanslebourg is uitermate 
kindvriendelijk en heeft vele faciliteiten. Naast wintersport, is het in Lanslebourg / 
Mont Cenis en omgeving zomers eveneens uitstekend vertoeven. 
 

Résidence “Akina” /  Het 2 slaapkamer appartement 
 

Een recent opgeleverd (2021) hoekappartement (WO 62,7 m2) met 2 slaapka-

mers, 2 badkamers, groot terras en balkon, uitzicht op en ligging aan skipiste/

skiliften en dichtbij alle overige voorzieningen. Volledig eigen gebruik mogelijk.  
 

De recent door MGM gebouwde Résidence, met natuursteen en hout uit de streek, 

heeft een gezondheidscentrum op de begane grond en biedt op 3 etages ruimte 

aan een 16 tal royale appartementen. Onder het gebouw, uitgerust met lift en ook 

een fietsenberging, bevindt zich de parkeergarage. De ligging is in het centrum van 

Lanslebourg, dus dichtbij de winkels, supermarkt en restaurants. Direct voor de 

deur is het VVV-kantoor, de bushalte en een sportzaak voor ski- en fietsverhuur. 

Aangrenzend aan de Résidence bevinden zich ook een skischool, 3 skiliften en de 

skipistes.   

 Val Cenis  / Lanslebourg / Haute Maurienne / Savoie 

 

“2 slaapkamer hoekappartement” 

Lanslebourg / Mont Cenis 



Indeling 2 slaapkamer hoekappartement 
 

Dit royale 2 slaapkamer appartement van 62,7 m2 bevindt zich op de 2e etage, aan de zuidzijde. De indeling is als volgt : Entrée met garderobekast en toilet, ruime woonkamer met fraaie plavuizen vloer, 

ruimte voor een royale zithoek en tv corner. De woonkamer heeft een eetkamerdeel met open keuken, voorzien van granieten werkblad, een koelkast met vrieslade, 4 pits inductiekookplaat met wasemkap, 

combi-oven/magnetron, vaatwasser en apothekerskast.  De woonkamer heeft twee raampartijen/schuifpuien, waardoor veel licht, met toegang tot het riante terras (ligging Zuid en Oost) van 57,5 m2, waar 

je, naast een panoramisch uitzicht over de piste en de bergen, vanaf half januari van ’s ochtends vroeg tot in de late middag de zon hebt. Het appartement heeft 2 slaapkamers met houten vloerdelen en 

ruime vaste kasten, waarvan de master bedroom een eigen badkamer heeft met douche, wastafelmeubel en toilet en een zonnig balkon op het zuiden. De solitaire badkamer heeft een ligbad, een designra-

diator en een wastafelmeubel, waarin tevens de wasmachine/droger. Het appartement is voorzien van vloerverwarming en mechanische ventilatie. De afwerking is modern en strak, met veel stuckwerk en 

houten delen. Tot het appartement behoort een eigen privé berging, een skilocker met skischoenverwarming en een vaste/eigen inpandige parkeerplaats. Het appartement is voorzien van TV– en tele-

foonaansluiting. Via een telefoon abonnement kan men tevens een WIFI aansluting verkrijgen voor onbeperkt Internetgebruik.     

 



Interieur foto’s  



Interieur foto’s  



Uitzicht vanaf het terras en balkon  



 

Voor méér informatie kunt u ons bereiken per 
 

Email : info@venturasol-vastgoed.nl 
 

Telefoon +31 (0)541 - 662918 
 

WWW.VENTURASOL-VASTGOED.NL 

Verkoopprijs                                                                         €  475.000,— kosten koper, exclusief meubi- 
                                                                                       lair en inventaris. Deze kan eventueel over- 
                                                                                       genomen worden. 

 
Aankoopkosten Frankrijk                                                  Notariskosten ca. 2,5%, overdrachts-           
                                                                                       belasting ca. 5 %                    

 

 Jaarlijkse  vaste lasten                                                          Service lasten ca.         €  1.254,—      

                                                                                          Taxes Foncieres  ca.    €    920,—         

                                                                                          Taxes d’habitation ca. €    920,— 

                                                                                           

Reserveringsbetaling                                                           5%, in mindering op koopsom  Energie informatie                                                           Collectieve vloerverwarming in woonkamer en slaap- 
                                                                                           kamers met individuele thermostaten, Collectieve  
                                                                                           warmwatervoorziening met eigen meter. Optimale   
                                                                                           isolatie, dubbele beglazing.                                                                                                                                      

 

 
ALGEMENE INFORMATIE : 

 

Omschrijving project 
“Résidence Akina” 

Deze door MGM gebouwde Résidence  heeft een 
gezondheidscentrum op de begane grond en biedt 
op 3 etages ruimte aan een 16 tal royale apparte-
menten. Onder het gebouw bevindt zich de parkeer-
garage met een parkeerplaats voor alle appartemen-
ten.  De ligging is in het centrum van Val Cenis / 
Lanslebourg met een royal aanbod van winkels en 
restaurants en direct aangrenzend vindt u de skilift 
en de pistes.   

  Afwerking van  de appartementen Luxe afwerking zoals volledig ingerichte keuken en 
badkamers. 

   Aanvullende  kenmerken 
 
 
     Verhuurmogelijkheid 

Het appartement heeft een privé berging, een skiloc-
ker en een vaste/eigen ondergrondse parkeerplaats.  
 
 

Het appartement wordt verkocht voor eigen gebruik. 
Indien gewenst kan aanvullende verhuur via een 
lokale agent plaats vinden. 

Appartement 
 

Aantal slaapkamers 
 

Aantal badkamers 

 

Modern, heerlijk licht en strak gestuukt  
 

2 
 

2 

Bewoonbaar vloeroppervlak 
 

Vloeroppervlak terras / ligging  
 

Vloeroppervlak balkon / ligging 

 

62,7 m²  
 

57,5 m² / Zuid en Oost   
 

6,7 m² / Zuid 

Bouwer van het project 
 

Jaar van oplevering 

 

MGM  
 

Zomer 2021 gereed 


