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The new 100 m2 Kids’ Kingdom is fully dedicated to children under 
the supervision of an experienced nanny. Their own kingdom con-
sists of a castle, the latest video games, books, etc. 
Enjoy dinner at 2 Michelin star awarded « Pierre Gagnaire pour Les 
Airelles » Pierre Gagnaire’s restaurant has been dedicated to Sissi 
with its voluptuous fabrics and silks, 19th Century-inspired furniture, 
Saint Louis crystal chandeliers and a sizable self-portrait of the Aus-
trian Empress as a focal point when guests enter. 
Have breakfast, lunch and dinner at “La Table du Jardin Alpin”. 
This restaurant was designed with new areas and features buffet 
cuisine inspired by this famous castle. Meals are served on the sun-
drenched terrace that can be accessed from the slopes. Inside the 
restaurant, you can experience different atmospheres either around 
a majestic fireplace, in the dining room, the lounge or private areas. 
The Coin Savoyard : a unique dinner destination. At this restaurant, 
a great variety of regional specialties are prepared in a cozy and 
convivial atmosphere featuring the most exquisite local products in-
cluding selected meat cuts grilled on a wood-fire, raclette, fondue. 
The Bar des Airelles was completely renovated with areas for pri-
vacy, one of which is equipped with a large flat screen television. 
At teatime, sweets are served in a hushed atmosphere and in the 

evening, vintage spirits are offered. 
The well-being Spa is in harmony with 
the overall Les Airelles interior design 
with woodwork and mosaic tiles invit-
ing guests to relax. The 650 m² Val-

mont Spa includes a pool with small waterfalls, sauna, Turkish bath, 
sensory showers, in and outdoor hot tub and a stunning snow cave 
which recreates a crystal-clear ice universe made of fine powder 
snow where you can cool down at –10 ° in between sauna sessions. 
An 11-person team of masseurs, physical therapists, beauty experts 
will help with any guests’ requests.
The Valentino Haute Couture store located on the way to the small 
Italian piazza provides its customers with the option to do their luxury 
shopping without leaving the hotel, and to dress in ultimate style. ■

a legújabb fejlesztésű video játékokat, video konzolokat, körling 
asztalt, s különböző könyveket, társasjátékokat.
A Les Airelles hotelben 2 Michellin-csillagos étteremben élvezhetik 
a vacsorát a vendégek. Pierre Gagnaire séf éttermét Sissi csá-
szárnénak ajánlották, ennek megfelelően 19. századi bútorokkal 
van berendezve, antik szövetek, selymek kerültek felhasználásra 
a dekoráció során, Szent Lajos kristálylámpák világítanak. A belé-
péskor a fókuszpontban hatalmas Sissi portré látható. 
A La Table du Jardin Alpin étteremben reggelizni, ebédelni és va-
csorázni egyaránt lehet. Büféasztalról válogathatnak itt a vendé-
gek. Lehet ételt rendelni a napozó teraszon is, ahová beléphet a 
vendég a sípályáról is közvetlenül. Bent az étteremben különleges 
atmoszféra uralkodik, hatalmas kandallót ülhetnek körül a vendé-
gek. A séf és csapata tradicionális és modern ételkölteményeket 
kínál.
A Coin Savoyard unikum a maga nemében, vacsorázóhely a ho-
telben. helyi specialitásokat fogyaszthatunk itt, nyílt parázson gril-
lezett húsokat, de rendelhetünk raklettet és fondűt is.
A Bar des Airellest teljesen felújították, intim helyeket létesítettek, 
akad köztük olyan is, amelyet tévékészülékkel is elláttak. A délutá-
ni tea idején finom süteményeket szolgálnak fel a kandalló ropogó 

tüzénél, esténként évjáratos italok-
ból lehet válogatni.
A teljes relaxáció helyszíne a Spa, 
amely harmonizál a Les Airelles hotel 
faszerkezeteivel. A mozaikcsempé-
vel kirakott uszoda vonz a kikapcsolódásra. A 650 négyzetméteres 
Valmont Spa kis vízesésekkel ellátott medencét, török fürdőt, sza-
unát, szenzoros zuhanyzókat, fedett és nyitott pezsgőmedencét kí-
nál, s a hóbarlangban lehűlhetünk mínusz 10 fokra két szaunázás 
között. 11 főnyi személyzet, masszörök, kozmetikusok, fodrászok 
állnak rendelkezésre.
A Valentino Haute Couture bolt a hotelben kialakított kis olasz tér 
irányában található, itt bevásárolhatunk luxusholmikat anélkül, 
hogy kilépnénk a szállodából. ■
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Les Airelles in Courchevel 1850 is a mythical location in one of the 
most exclusive winter resorts in the world, and offers tailor-made 
services in order to ensure the utmost comfort to their guests. Hotel 
clients are taken care of by a 160-person staff. 
After undergoing a 35 million Euro facelift within 3 years, Hôtel de 
Charme Les Airelles located on the ski slopes, unveils its dramatic 
features with a significant increase of all its services. An enchanting 
setting created by Christophe Tollemer, Les Airelles was inspired by 
19th Century Austro-Hungarian Empire chalets and castles. 
37 guestrooms and 14 suites are equipped with flat screen TV’s 
and built-in DVD players, sound dock, video service, juke box, wire-
less high-speed Internet. Most of the suites have a fireplace inviting 
guests to relax, and bathrooms are equipped with steam showers. 
The New Private Apartment, located on the 4th and top floor with 
direct elevator access, offers a panoramic view. This 5,900 square-
foot apartment includes 4 bedrooms, each of which is equipped with 
a bathroom featuring a steam shower, a fireplace. This exceptional 
residence has even its own private en suite Spa. The middle of the 
main living room hosts a sumptuous fireplace, as well as a dining 
room featuring a private bar with vintage wines and spirits kept be-
hind a glass door cellar. In between the four bedrooms sits a home 
theater to delight movie lovers. And last but not least, a 1,600 square 
foot-terrace with an outdoor Jacuzzi, offering view on the slopes. 

A Courchevel 1850 településen található Les Airelles hotel a vi-
lág egyik legexkluzívabb síparadicsomának mitikus helyszíne. 
Személyre szabott kiszolgálást nyújt a szálloda és mindenekfeletti 
kényelmet, amelyet 160 főnyi személyzet garantál.
Az elmúlt három évben 35 milliós eurós költséggel felújították a 
hotelt, amely közvetlen pályaszállás, s ezzel drámaian megnőtt a 
kényelem. Christophe Tollemer tervezőt a 19. századi osztrák-ma-
gyar monarchia kora ihlette meg a Les Airelles kialakításakor.
A 37 szoba és a 14 lakosztály beépített DVD-vel ellátott LCD tévék-
kel felszerelt, zenei dokkoló áll rendelkezésre, videofilmek igényel-
hetők, van juke-box és WIFI. A legtöbb lakosztály saját kandallóval 
kényezteti a vendégeket, s a fürdőszobában gőzkabin is található. 
A fantasztikus panorámát nyújtó új privát apartman a 4. emeleten és 
a legfelső szinten található, saját lift viszi fel ide. Ez az óriási lakosz-
tály 4 hálószobát biztosít, valamennyit saját fürdővel gőzkabinnal, s 
kandallóval. Ebben a különleges rezidenciában saját spa is helyet 
kapott. A nappali közepén hatalmas kandallóban ropog a tűz, az ét-
kezőben saját bárpult áll, amelynek üvegajtós hűtője évjáratos bo-
rokkal és kiváló italokkal van feltöltve. A 4 hálószoba között található 
a moziterem. A teraszon pezsgőmedencét építettek, s miközben itt 
pihennek a vendégek, a sípályákban gyönyörködhetnek. 
A hotel új 100 négyzetméteres gyermekbirodalmában óvónő foglal-
kozik a kicsikkel. Ez a „királyság” magában foglal egy igazi kastélyt, 

An enchanting Winter Destination
Varázslatos téli úticél

A Hotel de Charme Les Airelles a legluxusabb hely 
a világ legnagyobb síközpontja, a franciaországi 
Háromvölgy szívében.

Hotel de Charme Les Airelles’ prime location makes 
it convenient for accessing the biggest skiing area 

in the world - Les Trois Vallees.
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