4 – 6 persoons appartement - Bisanne 1500 - Les Saisies / Espace Diamant

LIGGING 2 SLAAPKAMER APPARTEMENT

Skikaart Espace Diamant
Ligging 2 slaapkamer appartement bij de piste
100m afstand van de skilift en de winkels.








Aantrekkelijk skigebied met 192 km aan pistes, hoogte van 1000m tot 2060m
154 pistes, waarvan 36 groen, 59 blauw, 49 rood, 10 zwart
146 km langlaufloipes door de prachtige natuur
2 Snowparks + goede off piste mogelijkheden voor snowboarders
85 liften voor snelle doorvoer, nauwelijks wachttijden
188 sneeuwkanonnen voor prima piste kwaliteit gedurende het gehele seizoen

Sfeerimpressie winter
BISANNE 1500 & LES SAISIES







Authentiek Alpendorp, op slechts 25 km van Albertville
Ideaal skioord voor de winter
Ligging op 5 km van Les Saisies: Gezellig alpendorp met veel faciliteiten
Rustiek oord met panoramische uitzicht
Naast het skiën : Sneeuwscooter tochten, hondenslede tochten,etc..

Sfeerimpressie zomer
BISANNE 1500 & LES SAISIES








Ideaal oord voor de zomer
Rustiek oord met panoramische uitzicht
Wandeltochten, in de prachtig natuur
Meer van Roseland
Mountainbiking, paardrijden, tennissen,etc…
9 holes golfbaan

“Les Alpages de Bisanne”
Bisanne 1500 - Les Saisies / ESPACE DIAMANT

Bisanne 1500 - Les Saisies
Bisanne is een klein skioord met chalets en appartementen in authentieke bouwstijl,
gelegen op ca. 5 km van Les Saisies. Het heeft een winkelgalerij met een skishop, een
superette en een bakker en er zijn een tweetal piste restaurants en een skischooldependance. In de komende jaren zal het dorp zich verder ontwikkelen en uitgroeien tot een
kleinschalig skioord ideaal voor zomer en winter.
Vanuit Bisanne is, naast Les Saisies, het gehele skigebied van Espace Diamant met 192
km pistes, bereikbaar. Les Saisies is een gezellig bergdorp, in de echte Alpenstijl, gesitueerd op een hoogte van 1650 meter. Het biedt maximale sneeuwzekerheid. Vanaf
Bisanne 1500 heeft u een adembenemend uitzicht op het Mont Blanc massief en het
Massief van Beaufortain. In Les Saisies werden in 1992 de Olympische winterspelen, op
het onderdeel Langlauf, gehouden. Het dorp biedt veel faciliteiten en is door de organisatie van veel winter- en zomeractiviteiten een uiterst aantrekkelijk skioord, ook voor
kinderen.

PLUSPUNTEN VAN DIT CHALET:
› Ligging op 100m van de piste, de
skilift en winkelgalerij met superette, restaurant en winkeltjes.
› Sfeervolle Résidence in authentieke bouwstijl met natuursteen en
hout uit de streek.

Résidence “Les Alpages de Bisanne”

› Bisanne is een kleinschalig skioord
in authentieke bouwstijl, gelegen
op 1500 m hoogte.

Deze door MGM in 2007 gebouwde Résidence omvat 9 chalets met ieder ca. 15 appartementen, in authentieke bouwstijl met natuursteen en hout uit de streek. De Résidence beschikt over eigen ondergrondse parkeergarage en een overdekt verwarmd zwembad. Het park is gelegen op 100 m van de piste, het kantoor voor de skipassen en de
naastgelegen skilift, met verbinding tot het gehele Espace Diamant gebied. In de directe
omgeving zijn er nog een tweetal restaurants en een winkelgalerij met o.a. superette,
skishop en skischool. Ook de halte van de gratis shuttlebus naar o.a. centrum Les Saisies, ligt voor de deur. De appartementen werden verkocht voor geheel eigen gebruik.
Indien gewenst zijn er uitstekende verhuurmogelijkheden via een lokaal agent.

› Panoramisch uitzicht richting de
Mont Blanc en het Massief van
Beaufortain.

Ligging & Bereikbaarheid

› Aantrekkewlijk appartement, efficiënte indeling en smaakvol ingericht.

Ligging:

› Goede waarde ontwikkelingsverwachting vanwege mogelijke toekomstige uitbreiding skigebied
naar 525 km.

› 1,5 uur van Lyon
› 35 minuten van Albertville / 40 minuten van Sallanches
Bereikbaarheid:

› Vanuit Lyon via de A43 richting Albertville en vandaar de
D925 en D218 richting Beaufort, Les Saisies.

› Vanaf Genève richting Chamonix, afslag Sallanches en
vervolgens via Flumet naar Les Saisies en Bisanne.

Bisanne 1500

LIGGING RÉSIDENCE
“LES ALPAGES DE BISANNE”

WINKELGALERIJ &
RESTAURANTS

SKI PASS OFFICE + SKI LIFT

Résidence “Les Alpages de Bisanne”
BISANNE 1500m






Project met 9 chalets en eigen parkeergarage.
Overdekt verwarmd zwembad
Ligging op 1500m aan de piste, op 100m van de skilift
Unieke plek voor de liefhebber van de rust en de natuur.

Winkelgalerij met superette,
restaurant en shops op 100 m

Uitzicht naar Mont Blanc Massief

Skilift & verkoop
skipassen

Ligging bij de piste.

Foto’s bij locatie “Les Alpages de Bisanne” - BISANNE 1500m

INDELING APPARTEMENT
De indeling is als volgt : entree met toilet en garderobekast, woonkamer met plavuizen vloer, zithoek met bankstel (om te vormen tot 2 persoons bed) en salontafel met tv hoek. De woonkamer heeft verder een eetkamerdeel met open hoekkeuken, voorzien van een koelkast met vriesvak, 4 pits keramische kookplaat met wasemkap, oven en een vaatwasser. De eethoek biedt
plaats aan 6 personen. Vanuit de woonkamer heeft u via een schuifpui toegang tot een balkon (met tuinhekje) op het zuid/westen met uitzicht naar de bergen. Het appartement heeft 2
slaapkamers waarvan één met 2 persoons bed en de tweede met twee stapelbedden (eenvoudig te vervangen door een 2 persoons bed). De badkamer is voorzien van ligbad, wastafelmeubel
met spiegelkast en designradiator. Het appartement wordt verkocht met meubels en inventaris. WIFI mogelijk met Orange lifebox. Verder hoort bij het appartement een privé kelder opbergkast, een skilocker en overdekte garage parkeerplaats. Bij het complex is een overdekt verwarmd zwembad, waarvan gebruik gemaakt kan worden.

INTERIEUR FOTO’S APPARTEMENT

INTERIEUR FOTO’S APPARTEMENT

ALGEMENE INFORMATIE :
Appartement

Op de tweede etage

Aantal slaapkamers

2

Aantal badkamers

1

Bewoonbaar vloeroppervlak

42 m²

Vloeroppervlak balkon

Ca. 7 m²

Ligging balkon

Zuid/West, met tuinhekje

Bouwer van het project

MGM

Jaar van oplevering

Kerst 2007

Omschrijving project
“Les Alpages de Bisanne”

Afwerking van het appartement

Aanvullende kenmerken

Verhuurmogelijkheid

Vraagprijs

€ 225.000,— kosten koper

Aankoopkosten Frankrijk

Notariskosten ca. 2,5%,
overdrachtsbelasting ca. 5,0 %.

Reserveringsbetaling

5%

Résidence met 9 chalets in authetieke bouwstijl met
steen en hout uit de streek, en een overdekt verwarmd zwembad. In het park is een overdekte parkeergarage. De Résidence ligt op 100m van de piste,
de skilift en een winkelgalerij, met superette, restaurants en shops.

Luxe afwerking zoals volledig ingerichte keuken en
badkamers, complete meubilering en inventaris inbegrepen.
Het appartement beschikt over WIFI aansluiting voor
probleemloos internetverkeer en een overdekte garageparkeerplaats.

Het appartement wordt niet verhuurd. Indien gewenst kan dit via een lokale agent

Jaarlijkse vaste lasten

Taxes Foncieres
€ 440,Taxes d’habitation € 480,Service lasten
€ 1.350.-

Energie informatie

Verwarming via elektrische radiatoren met
met individuele thermostaten, elektrische boiler
voor voldoende warm water, afdoende wanden dakisolatie, dubbele beglazing. Diagnostisch rapport voor energielabel binnenkort beschikbaar.

Voor méér informatie kunt u ons bereiken per

Email : info@venturasol-vastgoed.nl
Telefoon +31 (0)541 - 662918
WWW.VENTURASOL-VASTGOED.NL

