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The world’s most luxurious ski paradise is the Three Valley France, 
and within this the peak is  Courchevel 1850 township. The giga 
rich businessmen of the Earth and the stars travel here since valet 
skiing was naturalized here, and it is possible here to shop in luxury 
boutiques built on the ski slopes. Staff gives the ski boots onto the 
sportmen, valet takes the skis out to the snow, and at the end of the 
day the staff takes down from the mountain into the customer’s hotel 
room the selected and paid goods from Chanel, Louis Vuiton, Dior 
and from other boutiques. Enormous events like ski World Cups are 

organized here, or the winter snow polo championships on 2007 
metres high. The polo is considered to be the king of the sports.
The ski area is 533 hectares in Courchevel, this means 150 km 
slope on 93 fields. There is a section, where it is possible to glide 7.7 
km, leaving 1600 metres of fall behind ourselves. Altogether 60 ski 
lifts are available in Courchevel, with 637 snow cannons.
It is possible to ski until 142 days on this winter holiday resort, which 
is not only a ski paradise, annually. It is a lot more. The citadel of the 
wine and gastronomy. 45 hotels were being built in Courchevel, from 
this thirteen is 5 starred hotel. It is possible to enjoy the culinary plea-
sures in 60 restaurants, from this 7 is Michelin star restaurant. There 
is more, which can be flaunting two stars immediately. 8 high hill 

restaurants offer delicate morsels and the majestic 
Bordeaux red wines on the peaks. In the mountain 
restaurants sommelier offers the wines to the lunch 
and to the dinner. They line up the world’s most el-
egant wines. 
On the first day we sat down into the Le Tremplin 
restaurant. All elegant foods are available. 
It is correct to start the day with champagne in Cour-
chevel, and Le Tremplin provides the best oppor-
tunity to this. The opulents select  the Methuselah 
2002 Cristal Roederer Brut champagne for sure. At 
the ski slope, one bottle of this costs 15 800 Euros, 
that is 4,5 million forints. In price the Dom Pérignon 
1995 follows this drink, which is 4500 Euros, and 
the Cristal Roederer 1999, for what it is neces-
sary to pay 3500 Euros. Veuve Clicquot Collector 

Grandes Cuvées Brut costs 2000 Euros.
There is an incredibly big choice of the white wine category on the ski 
slope. The Bordeaux whites, Savoi nectars, the wines coming from 
Loire Valley, and the Chablis from Bourgogne are available. The big 
guns were put only for few people onto the wine list, for those, who 
has diamond credit cards. Domaine de la Romanée Conti wines are 
offered from 2500 till 3500 Euros per bottle. More vintages of the 
Montrachet Grand Cru are available.
At the red wines, in the case of the Domaine de la in Romanée Conti 
the prices are already higher. Gran Cru 1961 carries the palm with 
21 thousand Euros/bottle, which is nearly 6 million forints.  For the 
2007 vintage on the other hand it is necessary to pay only 4500.
We can get to know the products of the Bordeaux wine-growing re-
gion well with an occasion of a skiing. From Pauillac, the Ch. Latour 
premier cru 1982 wine costs 3900 Euros, from the same vintage 
though the Ch. Lafite Rotschild premiere cru is 5300 Euros. A bottle 
Chateau Margaux 1982 costs 3000 Euros, and the same version of 
this from 2005 is 1900 Euros. In Saint-Emilion, there is the  Cheval 
Blanc wine-cellar,  the A class premiere cru 1982 costs 4100 Euros.
By the way Cheval Blanc. In Courchevel, the wine-cellar’s owner 

A világ legluxusabb síparadicsoma a franciaországi Három-völgy, s 
ezen belül is a  csúcs a Courchevel 1850 nevű település. Ide jár-
nak a Föld giga gazdag üzletemberei, s a világsztárok, hiszen itt 
honosították meg az inassal való sízést, s itt lehet a sípályákra épült 
luxusbutikokban vásárolni. Személyzet adja fel a sportolókra a sí-
cipőt, inas viszi ki a hóba a léceket, a sípályán lévő Chanel, Louis 
Vuiton, Dior és egyéb butikokból pedig a személyzet a nap végére 
leviszi a vásárló szállodai szobájába a kiválasztott, s kifizetett árút a 
hegyről. Itt rendeznek olyan világraszóló eseményeket, mint például 

a sí Világ Kupák, vagy a 2007 méteres magasságban lévő téli havas 
lovaspóló bajnokságok. A lovaspólót a sportok királyának tartják, az 
elegancia legfelső szintjének számít, Courchevelbe illik.
533 hektár Courchevelben a sí terület, ez 150 km lesikló lejtőt jelent 
93 pályán. Akad olyan szakasz, ahol 7.7 km-t lehet csúszni, 1600 
méter szintkülönbséget magunk után hagyva. Összesen 60 sílift áll 
rendelkezésre Courchevelben, s ha véletlenül nem lenne elég hó-
esés, akkor 637 hóágyú szórja az égi áldást. 
Évente 142 napig lehet síelni ezen a téli üdülőhelyen, amely nem 
pusztán síparadicsom. Ennél sokkal több. A bor és a gasztronómia 
fellegvára. 45 hotel épült Courchevelben, ebből tizenhárom 5 csil-
lagos. 60 étteremben lehet élvezni a kulináris gyönyöröket, ebből 7 
Michelin-csillagos. Akad több is, amely rögtön két csillaggal büszkél-
kedhet. 8 magashegyi vendéglő kínálja a finom falatokat és a ma-
gasztos bordeaux-i vörösborokat a csúcsokon. A hegyi „hüttékben” 
és éttermekben sommelier kínálja az ebédhez és vacsorához a bo-
rokat. Az itallapokon a világ legelegánsabb borait sorakoztatják fel. 
Az első napon a Le Tremplin étterembe ültünk be. A lobstertől a friss 
osztrigán át a Beluga kaviárig minden elegáns étel kapható. 
Illik champagne-al kezdeni a napot Courchevelben, s a Le Tremp-
lin ehhez a legjobb lehetőséget nyújtja. A dúsgazdagok biztosan a 
2002-es Cristal Roederer Brut champagne-t választják, ebből egy 
palack a sípályánál 15 800 euró, azaz 4,5 millió forint. Árban az 
1995-os Dom Pérignon követi ezt az italt, ami 4500 euró, s az 1999-

es Cristal Roederer, amiért 3500 eurót kell fizetni. A Veuve Clicquot 
Collector Grandes Cuvées Brut champagne 2000 euróba kerül.
A fehérbor kategóriában hihetetlenül nagy a választék a sípályán. A 
bordeauxi fehérek, a helyi, savoi nedűk, a Loire-völgyéből származó 
borok, s a Chablis-ok Bourgogne-ból mindenki számára elérhetők. 
Viszont a nagyágyúk, csak azon kevesek számára kerültek fel az 
itallapra, akik gyémánt hitelkártyákkal járnak. A Domaine de la Ro-
manée Conti borokat 2500-tól 3500 euróig kínálják palackonként. A 
Montrachet Grand Cru több évjárata is kapható a hegyen.
A vörösboroknál a Domaine de la Romanée Conti esetében már 
magasabbak az árak.  Az 1961-es Gran Cru viszi a pálmát 21 ezer 
euróval/palack.  A 2007-esért viszont csak 4500-t kell kifizetni.
A Bordeaux termékeit jól megismerhetjük egy síelés alkalmával. Pa-
uillacból az 1982-es Ch. Latour premier cru bor 3900 euró, ugyaneb-
ből az évjáratból pedig a Ch. Lafite Rotschild premier cru 5300 euró. 
Egy üveg 1982-es Chateau Margaux-ot 3000 euró, ugyanennek a 
2005-ös verziója 1900 euró. Saint-Emilionban van a Cheval Blanc 
pincészet, az 1982-es A osztályú premier cru bora  4100 euró.
Apropó Cheval Blanc. Courchevelben szállodát nyitott a pincészet 
tulajdonosa, ugyanezen a néven, aki egyébként abban a szeren-
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opened a hotel, on the same name, who is in that lucky situation any-
way, that international brands, like Krug, Moet Chandon, Dom Péri-
gnon, Henessy, Ruinart, etc., belongs to him. Or from the fashion’s 
world Louis Vuitton, Fendi, Kenzo, Donna Karan, Givenchy. Perfumes: 
the Christian Dior, Guerlain and at the watches: the Tag Heuer.
Cheval Blanc hotel operates a Two-Michelin-star restaurant. The 
flavours were unobjectionable, mainly the kobe cattle, with a grilled 
goose-liver on top of it. 
Fantastic nectars line up in the restaurant’s wine refrigerators, but 
the most eye-catching one is the 11 litre Cheval Blanc wine. Quasi 
unbelievable, but one bottle from this is 187 thousand Euros, that is 

nearly 50 million forints, and there are customers for 
this. And often. They sell this on every week. To the 
tune of a photo, the author of  these rows requested 
the 11 litre bottle from the refrigerator. 
In the restaurant, it is also possible to buy Cheval Blanc 
1947 with magnum packing. The price of this is  “only” 
127 thousand Euros, that is 35 million Forints. 
Cheval Blanc is a boutique hotel, it has three dozens 
of rooms, moderately modern, elegant, it is the hotel of 
the gentlemen. 
The Hotel de Charme Les Airelles can be found next to 
the Cheval Blanc in Courchevel, which is the Number 
One hotel in the ski paradise. Can you imagine, what 
this hotel knows, if it is the first between the best ones? 
It may be a pride for us for Hungarians that Queen 
Sissi’s painting can be seen on one of the house’s 
walls, the whole hotel is prepared in Sissi style, raises 

a memorial to her. And it is also pride, that Ildikó Baja deals with 
marketing, that is one of our compatriots managed to get into a high 
position like this, in her own trade. 
In the Les Airelles fantastic suites received place, there are suites 
for 10-20 thousand Euros, and even more expensive suites as 
well, which the élite layer requires all over the world. In the Hotel de 
Charme Les Airelles, the easiest way to reserve a room is through 
the Hungarian E-travelclub travel agency. This office organizes per-
sonalised luxury travels, and ensures everything. If it is needed, with 
their help the guest can arrive with private jet to the runway next to 
the ski slopes, or with a helicopter from the neighbouring Geneva.
In Les Airelles hotel the service is very discreet. The guests are 
welcomed with the best possible Pommery champagne. There is 

a separate fondue restaurant, and here can be found the world-fa-
mous Pierre Gagnaire Two-Michelin-star restaurant, too. 
Pierre Gagnaire is the world’s most special chef. From the plainest 
stocks, creates food compositions like that merely based on his tal-
ent and his soaring fantasy, about which all of the world is enthusi-
astic. Every gurmand from Tokyo till Moscow knows the aroma of his 
food called the perfume of the Earth...
Pierre Gagnaire started his conqueror road from a little family restau-
rant. He has 11 worlwide famous restaurants today on more conti-
nents, not only one of them can be flaunting with 2 Michelin stars. He 
has the Sketch in London, in Saint-Tropez the Colette, everybody, 
who likes elegant dining, knows the address 6 rue  Balzac in Paris, 
and the 44 rues de Bac, too. Opened restaurant in Las Vegas, in the 
Mandarin Oriental in Hong Kong, in the Lotte Hotel in Moscow and in 
Seoul, and Intercontinental accommodates his restaurants in Tokyo 
and in Dubai. And finally, we have to mention his restaurant, which 

can be found in the top ski centre in Courchevel 1850, in the world’s 
most beautiful ski hotel, in the Hotel de Charme Les Airelles.
They offer divers menu. Everybody can go in from outside to the 
Gagnaire restaurant in the Hotel de Charme Les Airelles, and the 
inhabitants of the rest of the hotels of the ski paradise take advan-
tage of the opportunity. “The Sea” menu offers sea finenesses, “The 
Earth” menu lines up calf, lamb and duck foods, “The Cheeses” 
gives specialities. Apart from these the best is the “Le Menu”, onto 
which the master is the proudest. We tasted this. Nearly 4 hours 
were needed to eat the whole menu as it consisted of 33 dishes.
We started with 6 foretastes, and eight types of appetizer came next. 
A 3 main course came after this. The 13 dessert was preceded by a 
for-dessert, subsequent dessert was served after then. We started 
the culinary travel with a French Champagne, French wines suiting 
the dinner were offered, and at the tail-end when we ended the night 
with the Grand Marnier, a bowl of sweetie. This was the 33. item.
Of course the menu bar was put together from very good stocks: 
goose-liver, white and black truffle, blue lobster, ginger oyster,we 
could enumerate it long so, that with what the star chef dazzled us.

csés helyzetben van, hogy olyan világmárkák tartoznak hozzá, mint 
a Krug, a Moet Chandon, a Dom Pérignon, a Henessy, a Ruinart és 
még hosszan sorolhatnánk. Vagy a divat világából a Louis Vuitton, 
a Fendi, a Kenzo, a Donna Karan, a Givenchy. A parfümöknél a 
Christian Dior, a Guerlain vagy az óráknál a Tag Heuer.
A Cheval Blanc hotel 2 Michelin-csillagos éttermet üzemeltet, ide 
kaptunk meghívást Talán mondani sem kell, hogy az ízek kifogásta-
lanok voltak, főleg a kobe marha, grillezett libamájjal a tetején. 
Az étterem borhűtőiben fantasztikus nedűk sorakoznak, de az ember 
szeme leginkább egy 11 literes Cheval Blanc borra tapad. Szinte hi-
hetetlen, de 187 ezer euró ebből egy palack, azaz közel 50 millió fo-
rint, s van rá vevő. Nem is ritkán, minden héten adnak el belőle. Egy 
fotó erejéig e sorok írója is kikérte a hűtőből a 11 literes palackot. 
Lehet kapni az étteremben 1947-es évjáratú magnum kiszerelésű 
Cheval Blanc-t is, ennek az ára „csak” 127 ezer euró, azaz 35 millió 
forint. 
A Cheval Blanc butik hotelnek számit három tucatnyi szobája van, 
visszafogottan modern, elegáns, az úriemberek szállodája. 
Közvetlenül a Cheval Blanc mellett található Courchevelben a Hotel 
de Charme Les Airelles hotel, amely a Number One szálloda a világ 
legluxusabb síparadicsomában. Képzelheti a kedves olvasó, hogy 
mit tud ez a hotel, ha a legjobbak között is az első. Külön büszkeség 
lehet nekünk magyaroknak, hogy Sissi királyné festménye látható 
a ház egyik falán, az egész hotel Sissi stílusában készült, neki állít 
emléket. S az is büszkeség, hogy az értékesítéssel Baja Ildikó fog-
lalkozik, azaz egyik honfitársunk ilyen magas pozícióba jutott saját 
szakmájában. 
Ebben a Les Airelles nevű szállodában fantasztikus lakosztályok 
kaptak helyet, akadnak 10-20 ezer eurós, sőt még drágább lakosz-
tályok is, amelyeket igényel az elit réteg szerte a világon. A Hotel 

de Charme Les Airelles-be a magyar E-travelclub utazási irodán 
keresztül a legegyszerűbb szobát foglalni. Ez az iroda személyre 
szabott luxus utakat szervez, s mindenről gondoskodik. Ha kell a se-
gítségével a courcheveli sípályák mellett lévő kifutópályára érkezhet 
a vendég magángéppel, vagy helikopterrel a közeli Genfből.
A Les Airelles hotelben igen diszkrét a kiszolgálás, a lehető legfino-
mabb Pommery champagne-al köszöntik a vendégeket, van külön 
fondü-vendéglő, és itt található a világhíres Pierre Gagnaire 2 Mi-
chelin-csillagos étterme is. 
Pierre Gagnaire a világ legkülönlegesebb séfje. A legegyszerűbb 
alapanyagokból olyan ételkompozíciókat kreál pusztán tehetsége 
és szárnyaló fantáziája alapján, amelyekért rajong az egész világ. 
A gurmandok közül mindenki ismeri Tokiótól Moszkváig a Föld par-

fümje nevű ételének aromáját, de a citrom szufléját is a világ leg-
jobbjaként emlegetik…
Pierre Gagnaire egy kis családi étteremből indult el hódító útjára. Ma 
11 világhírű étterme van több földrészen, nem egy 2 Michelin-csillag-
gal is büszkélkedhet. Övé Londonban a Sketch, Saint-Tropezben a 
Colette, Párizsban a 6 rue Balzac címet mindenki ismeri, aki szereti 
az elegáns étkezést, de a 44 rue de Bac-ot is. Las Vegasban, Hong 
Kongban a Mandarin Orientalban nyitott vendéglőt, Moszkvában és 
Szöulban a Lotte Hotelben, Tokióban és Dubaiban az Intercontinen-
tal ad otthont az éttermének. S végül, szólnunk kell a francia Alpok 
ban, Courchevel 1850-ben lévő étterméről is, amely a világ legszebb 
sí szállodájában, a Hotel de Charme Les Airellesben található.
Többféle menüt kínálnak a vendégeknek. A Hotel de Charme Les 
Airellesben lévő Gagnaire étterembe kívülről is bárki bemehet, s a 
síparadicsom többi szállodájának lakói ki is használják a lehetősé-
get. A The Sea menü tengeri finomságokat kínál, a The Earth menü 

borjú, bárány és kacsa ételeket sorakoztat fel, a The Cheeses sajt-
specialitásokat ad. Ezeken kívül a legek legje a Le Menu, amire a 
mester a legbüszkébb. Ezt kóstoltuk mi meg. Kellett hozzá idő, közel 
4 óra, mert az ételsor összesen 33 fogásból állt.
Hatféle ízelítővel kezdtünk, majd nyolcféle előétel következett. Ez 
után 3-féle főétel jött. A 13-féle desszertet egy elő-desszert tál előz-
te meg, majd utó-desszertet is tálaltak. A kulináris utazást francia 
Champagne-al kezdtük, a vacsorához illő francia borokat kínáltak, 
s amikor a legvégén a Grand Marnier-el zártuk az éjszakát, még 
ahhoz is érkezett egy tál bonbon. Ez volt a 33. tétel.
A menüsort persze nem akármilyen alapanyagokból rakták össze: 
volt libamáj, fehér és fekete szarvasgomba, kék lobster, gyömbéres 
osztriga, rákolló, tengeri sün, s még hosszan sorolhatnánk, hogy mi-
vel kápráztatott el minket a sztár séf.
A Hotel Les Airelles a hegyen is üzemeltet egy fantasztikus éttermet 
le Chalet de Pierres a neve.  Kifogástalan választás síelés közben.
A Hotel de Chame Les Airelles kifogyhatatlan a prémium ötletekből. 
A tulajdonos egy csodás Chalettel is rendelkezik a hegyen, Chalet 
Ormello a neve. 18 fő kényelmesen elfér a minden luxussal felsze-
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Hotel Les Airelles operates a fantastic restaurant on the mountain, 
on the ski slope. It’s name is  Chalet de Pierres.
The Hotel de Chame Les Airelles’s premium ideas are unfailing. The 
proprietor has a wonderful Chalet on the mountain, it’s name is Cha-
let Ormello. 18 heads find enough room comfortably in the Chalet 
equipped with all luxury, with an own swimming pool and a Jacuzzi, 
a steam cabin, that costs 140 thousand Euros for a week in peak 
season. 11 heads crew comes with the villa, and an AUDI Q7. 
In front of the Chalet Ormello, Le Mélézin, the Aman resort asia luxu-
roius hotel chain’s  single winter hotel, was being built. 
Le Mélézin is an excellent lair, offers focused relaxation, radiates 
warmth, its rooms and its suites are big, its beds are comfortable, 
and its restaurant operates a gourmet kitchen, with fantastic wines. 
The massage in Le Mélézin gives a special sensation. The service 
is Aman standard, all guests are known by name for the employees, 
and the valets not only post the ski boots onto the guests, their skis 

are not only taken out into the snow, but they ensure all requests. 
They even pack into the suitcase if it is needed…
If there is a staff who helps the ski boots and the skis up, then there 
should be a staff in Courchevel who helps the skis to unbuckle. Of 
course there is a staff like this. For example on the mountain top in 
front of the La Soucoupe restaurant, it is so much popular. 
The La Soucoupe can be found on 2200 metres high. Of course the 
hit is the barbecue and Petrus red wine. 
Who dines well, gets a French extract at the end, that was being 
made from hundred sorts of medicinal plant. If this slides down on 
the guest’s throat yet, then guaranteed, that the person can slide 
down hardly on the snow slope, and yawns at the good air a lot. 
Luck, that in Courchevel everybody is skiing with a personal trainer, 
who helps. Altogether 1100 ski trainers are available in Courchevel.
After skiing a little wellness, swimming pool, steam are due for the 
tired body, it is necessary to rest, so to have strength to the dinner 
and the night drinking, and to the dancing on the top of the table.  
Who lives in the Les Airelles, may drive to the clubs  with a Bentley.
Vainly, this is sweet life. That can be more sweeter with a Sauternes 
wine. For example a Ch.d’Yquem premier cru Supérieur 1996…

Gábor L. Kelemen

relt, saját úszómedencével és pezsgőfürdővel, gőzkabinnal rendel-
kező Chaletben, amely csúcszezonban 140 ezer euró egy hétre. 11 
főnyi személyzet jár a villához, meg egy Q 7-es Audi, s akár Pierre 
Gagnaire étterméből is idetelepülnek a szakemberek, ha felmerül az 
igény, hogy Michelin-csillagos színvonalon szeretnének étkezni. A 
Chalet komoly borhűtővel és a legelegánsabb bekészített borokkal, 
valamint saját bárral is rendelkezik. 
A Chalet Ormelloval szemben épült az Aman resort ázsia luxus ho-
tellánc egyetlen téli szállodája, a Le Mélézin. A Le Mélézin kiváló 
búvóhely, elmélyült pihenést kínál, melegséget áraszt, szobái és lak-
osztályai nagyok, ágyai extrán kényelmesek, s étterme gourmand 
konyhát üzemeltet, fantasztikus borokkal. 
Különleges élményt nyújt az egész napos síelés után a Le Mélézin-
ben a masszázs. A kiszolgálás Aman színvonalú, minden vendéget 
névről ismernek az itt dolgozók, s az inasok nemcsak a sícipőt ad-
ják fel a vendégekre, nemcsak a léceiket viszik ki a hóba, hanem 

gondoskodnak minden igényről. Ha kell még a böröndbe is bepa-
kolnak…
Ha már akad olyan személyzet, aki felsegíti a sícipőt és a léc fel-
csatolásában is közreműködik, akkor kell legyen olyan személyzet 
is Courchevelben, aki segít a lécek lecsatolásában. Természetesen 
akad ilyen. Például a hegytetőn a La Soucoupe étterem előtt, ahová 
csak asztalfoglalás alapján lehet érkezni, annyira népszerű. 
A La Soucoupe 2200 méter magasan található. A sláger a barbecue 
és a Petrus vörösbor. Máshol a világon vitrin mögött tartják a Petrus 
borokat, hiszen olyan drágák, itt azonban ki vannak téve ládákba.
Aki jól beebédel, annak jár a végére a százféle gyógynövényből ké-
szült francia párlat. Ha már ez is lecsúszik a vendég torkán, akkor 
garantált, hogy alig tud majd lecsúszni az illető a havas lejtőn. Még 
szerencse, hogy itt mindenki személyi edzővel síel, van aki segít-
sen. Összesen 1100 síoktató áll rendelkezésre minden nap.
Síelés után egy kis wellness, uszoda, gőz jár a megfáradt testnek. 
Aki a Hotel de Chame Les Airelles hotelben lakik, az százmilliós 
Bentley-vel hajthat a szórakozóhelyre.  
Hiába, ez az édes élet. Amit egy Sauternes bor tehet még édeseb-
bé. Egy 1996-os évjáratú Ch.d’Yquem premier cru Supérieur…

L. Kelemen Gábor

E-travelclub Utazási iroda
E-mail: mihaly.molnar@e-travelclub.hu 

Mobil: +36-20/319-1921 • www.e-travelclub.hu

uTazáS/Travel


