
NIEUW : 5***** Résidence  White Pearl  - La Plagne Soleil 2000  



Skikaart Paradiski 

De 5*****Résidence “White Pearl” is uniek gelegen aan 
de piste in Plagne Soleil op een hoogte van 2000m.  

Paradiski is de verzamelnaam voor de twee grote skigebieden van Les Arcs en La Plagne. Deze gebieden waren 
op zichzelf al gigantisch, maar dankzij de Vanoise Express gondel, is Paradiski met 425 km aan pistes nu een van 
de grootste en meest gevarieerde gebieden ter wereld, waar iedere wintersporter wel iets naar zijn gading kan 
vinden. Het gebied heeft werkelijk alles. Van zeer eenvoudige, brede blauwe pistes, tot de meest uitdagende off-
piste runs. Het gebied is bijzonder sneeuwzeker, aangezien een heel groot deel van de pistes boven de 2000 
meter hoogte ligt, maar het ook nog eens over twee gletsjers beschikt. Eén in La Plagne (de Bellecôte) en één in 
Les Arcs (de Aiguille Rouge). Op een hoogte van 1250 tot 3250 m kunt u tijdens uw skitochten genieten van de 
rijkdom en de enorme verscheidenheid van het sneeuw landschap.  

Situering Residence 
“White Pearl” 



Sfeerimpressie winter 

ALPE D’HUEZ  

Sfeerimpressie WINTER 

L’ALPE D’HUEZ 

 Ligging aan het eind van de Maurienne vallei 

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

 Prachtige wandelroutes naar o.a. Col de Mont Cenis en het meer van Mont Cenis 

 Verbinding naar Italië, aangelegd door Napoleon / Hanibal trok hier over de bergen. 

 Authentieke uitstraling door Savoyard bouwstijl met o.a. leistenen daken 
  

Winter  impressie  omgeving 

LA PLAGNE SOLEIL  

La Plagne ligt in het hart van de Tarentaise strekt zich over 10.000 hectare uit in één van de meest gevarieer-
de skigebieden van Frankrijk. Sinds december 2003 maakt La Plagne samen met Vallandry en Les Arcs deel uit 
van het Paradiski-gebied. De 10 wintersportplaatsen die tezamen La Plagne vormen, staan garant voor een 
geslaagde vakantie vol sport en ontspanning. Zes van deze wintersportplaatsen zijn volledig gericht op het 
skiën en de overige vier hebben hun authentieke gezellige uiterlijk behouden.  
 



Zomer impressie  omgeving 
 LA PLAGNE  SOLEIL 

 
Ook In de zomer biedt het gebied van La Plagne, met de prachtige natuur en gezonde berglucht, volop ruim-
te voor de enthousiaste bergwandelaars en mountain-bikers. De verschillende aantrekkelijke bergmeren zijn 
een eldorado voor de vis-liefhebbers. Ook via de kabelbanen heeft u toegang tot de andere valleien in het 
Paradiski gebied. Andere recreratiemogelijkheden zijn parapente, tennis, rafting en voor de liefhebbers is er in 
het bijgelegen Les Arcs een 18 holes golfbaan.  



Voordelen van de Apparte- 
menten in deze Résidence:  
 

› Gesitueerd op 2000m, in een klein-

schalige Résidence aan de piste. 

› Kwalitatief hoogwaardige afwerking. 

› Gebruiksmogelijkheid naar keuze via 

de verschillende verhuurformules.  

› Stijlvolle inrichting standaard, maar 

indien gewenst eigen inrichting moge-
lijk. 

› Unieke ligging aan de skilift bij de piste. 

Terugskiën tot aan het appartement 
mogelijk.  

› Centraal gelegen in het Paradiski ge-

bied, met 425 km aan pistes één van 
de betere skigebieden in de Franse 
Alpen. 

› Vanwege beperkte bouwmogelijkhe-

den in de Regio aantrekkelijke waarde-
ontwikkeling verwacht.    

La Plagne ligt in het hart van de Tarentaise en strekt zich over 10.000 hectare uit 
in één van de meest gevarieerde skigebieden van Frankrijk. Sinds december 2003 
maakt La Plagne samen met Vallandry en Les Arcs deel uit van het Paradiski-
gebied. De 10 wintersportplaatsen die tezamen La Plagne vormen, staan garant 
voor een geslaagde vakantie vol sport en ontspanning. Zes van deze wintersport-
plaatsen zijn volledig gericht op het skiën en de overige vier hebben hun authen-
tieke gezellige uiterlijk behouden. Plagne Soleil, waar de Résidence gelegen is, 
bevindt zich in het hart van het La Plagne skigebied en biedt u vanaf een hoogte 
van 2000 meter een grandioos uitzicht.  
 

De 5*****Résidence “White Pearl” 
 

De nieuw te bouwen 5 ***** Résidence “White Pearl” wordt gerealiseerd door 
de Franse Groupe Atrium, onroerend goed specialist met meer dan 30 jaar erva-
ring, actief in de regio Auvergne-Rhône-Alpes, met een focus op kwaliteit. De 
Résidence is gelegen op een hoogte van 2000 m in Plagne Soleil. De Résidence 
bestaat uit 8 chaletstijl gebouwen met natuursteen en hout uit de streek en be-
vat 92 luxe appartementen, variërend van 1 tot 4 slaapkamers met een opper-
vlakte van 45 tot 105 m2. De Résidence heeft een centrale receptie en luxe facili-
teiten als een verwarmd binnen– en buiten zwembad, sauna en hammam, fit-
ness centre en een beauty care centre. De eigen parkeergarage is gesitueerd 
onder de volledige bebouwing, waardoor vanuit de parkeergarage de apparte-
menten in alle chaletgebouwen per lift of trap bereikbaar zijn. Ieder appartement 
heeft zijn eigen skilocker en een privé bergruimte. De Résidence is gelegen aan 
de piste en doordat de inrichting per chaletgebouw hierop is aangepast, kunt u 
terugskiën tot aan de deur van ieder chaletgebouw, bij de ruimte voor de ver-
warmde skilockers. Bij de Résidence vindt u restaurants en shops, bovendien is er 
de bushalte voor de gratis shuttlebus naar Plagne Centre.   
 

 

La Plagne Soleil 2000 - Paradiski  
 

5 ***** Résidence “White Pearl” 

Plagne Soleil 2000 

De appartementen 
De luxe 5 ***** appartementen worden volledig ingericht en voorzien van stijl-
vol meubilair en inventaris. De bouw werd gestart in Mei 2019 en zal in de loop 
van 2021 gereed zijn. De Résidence opent met kerst 2021. De werkzaamheden 
vorderen gestaag. De chalets zijn onder de kap en worden nu van binnen verder 

afgewerkt.  Nog enkele aantrekkelijke appartementen beschikbaar    

Prijzen  (exclusief BTW) : 
1 slaapkamer appartementen uitverkocht 
2 slaapkamer appartementen vanaf €  365.000,—  
3 slaapkamer appartementen vanaf €  505.000,— 

4 slaapkamer appartementen uitverkocht 



EEN AANTREKKELIJKE  
INVESTERINGSFORMULE. 
 
De appartementen in de “White Pearl” 
Résidence worden gebouwd en verkocht 
onder het  Résidence de Tourisme regime, 
een aantrekkelijke investering op meer dan 
één manier. Als eigenaar van een apparte-
ment kunt u naar keuze tot 10 weken per 
jaar gratis gebruik van maken. De resteren-
de periode wordt uw bezit beheerd en ge-
managed door de exploitatiemaatschappij 
CGH Résidences.  

 

De extra voordelen als eigenaar: 

 U bent eigenaar van een appartement op 
een unieke locatie in de beste gebieden. 

 U heeft 20 % BTW voordeel bij aankoop. 

 U ontvangt jaarlijks een gegarandeerde 
verhuurvergoeding. 

 Management en beheer zijn voor reke-
ning van CGH Résidences.  

 U betaalt uitsluitend Taxe Foncière en 
service lasten voor de VVE. 

 U betaalt géén water, elektra, verwar-
ming, verzekering en Taxe d’Habitation. 

 Kortom : een zorgeloos bezit 

 

De verhuurformules : 
De verhuurovereenkomst geldt voor een periode van 11 jaar, met latere verlenging. Door 
de aankoop onder het Regime Résidence de Tourisme heeft u een direct  BTW voordeel van   
20 %. Deze BTW behoeft u niet te betalen en wordt over 20 jaar afgeschreven.  

 
Welke verhuurformules zijn er :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook heeft u als eigenaar recht op 4 weken gratis gebruik van uw appartement in de 
witte perioden (dit is buiten het zomer– en winterseizoen) 
 

Afhankelijk van de gekozen eigen weken en het type appartement ontvangt u jaarlijks een 
aantrekkelijke gegarandeerde verhuurvergoeding. Zie info per appartement. 
 
De CGH ruilbeurs maakt het bovendien mogelijk jaarlijks een week eigen gebruik te ruilen 
en door te brengen in een vergelijkbaar appartement in één van de 33 andere CGH Résiden-
ces in de beste skigebieden van Frankrijk. Zo ontdekt u de leukste plekjes van de Alpen.  

Toelichting CGH verhuurformule  

Uw privéleges als eigenaar: 
 U heeft voor uw weken eigen gebruik de eerste keuze binnen de tijdzones. 

 U geniet van alle receptie services, vervroegde incheck, opgemaakte bedden bij aan-
komst, badlinnen en eindschoonmaak. 

 U heeft gratis toegang tot de aanwezige faciliteiten als verwarmd zwembad, jacuzzi’s, 
sauna, hammam en fitness. 

 U kunt gebruik maken van de CGH ruilbeurs en zo ook alle andere skigebieden ontdek-
ken. 

Verhuur formules  Chamois Étoile Liberté 

Gratis eigen weken  3 weken 4 weken Invest 

    

Wanneer eigen  
weken te gebruiken : 

Winter of  zomer 
seizoen: 

1x Hoog, 1x Mid-
den, 1x Laag  

2 weken Winter :  
1x Hoog + 

1x Laag  
en 2 wk zomer:  

1x Hoog + 
1x Laag 

Geen eigen weken, maar 
indien verblijf gewenst, 
korting op publieksprijs 

 

HS - 20% 
MS - 25% 
LS - 30% 



5*****Résidence  “White Pearl”   
La Plagne  soleil   -  2000m 

ENTREE RESIDENCE MET  
RECEPTIE, OVERDEKT 

VERWARMD ZWEMBAD, 

FITNESS EN SPA 

ENTREE PARKEERGARAGE 
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Résidence “Le Cristal de L’Alpe” 
Winter IMPRESSIE  5*****Résidence “White Pearl”    



Résidence “Le Cristal de L’Alpe” 
ZOMER IMPRESSIE  5*****Résidence “White Pearl”    



Faciliteiten 5*****Résidence  “White Pearl”  : 
verwarmd binnen– en buitenbad, fitness, sauna, hammam en beauty care centre 



5*****Résidence  “White Pearl”  : 
Inrichting van de luxe appartementen  



5*****Résidence  “White Pearl”  : 
Inrichting van de luxe appartementen  



Samenvatting :  
 
In deze presentatie hebben wij u een beeld gegeven van de mogelijkheden in de 5*****Résidence  White Pearl, 
op toplocatie in één van de mooiste ski gebieden van Frankrijk. 
 
Het is geen verrassing, dat  door de Groupe Atrium kwaliteitsfilosofie, de authentieke bouwstijl, de praktische en 
sfeervolle interieurs van de appartementen en niet op de laatste plaats de uitzonderlijk fraaie Résidence facilitei-
ten, in combinatie met de zorgvuldige gekozen toplocatie, deze 5 sterren Résidence White Pearl favoriet is bij 
velen in hun keuze voor een tweede huis in de sneeuw. 
 
Spreekt de 5 sterren Résidence White Pearl u ook aan   ?   Laat Venturasol u dan verder informeren: 
 

Een van onze adviseurs informeert u, bij voorkeur in een persoonlijk gesprek, graag over de zaken rondom de 
aanschaf van uw eigen droomhuis in de sneeuw.  
 

 Bespreking project plattegronden + meest aantrekkelijke appartementen. 

 Toelichting aankoopmogelijkheden / verhuurformules. 

 Rendementsberekening bij aankoop met verhuurformule. 

 Indicatie van jaarlijkse vaste lasten. 

 Fiscale en financiële aspecten. 

 Hypotheekmogelijkheden. 

 Notariële afwikkeling. 

 Reserveringsmogelijkheden. 

 

Voor méér informatie kunt u ons bereiken per 
 

Email : info@venturasol-vastgoed.nl 
 

Telefoon +31 (0)541 - 662918 
 

WWW.VENTURASOL-VASTGOED.NL 


