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Az 1850 méter magasan fekvő Courchevel szívében közvetlenül, 
mindössze 50 méterre a Bellecote lesiklópálya mellett található a 
Chalet Ormello. 
Ez a villa 1000 négyzetméteres, s minden igényt kielégítő, magas 
szintű szolgáltatást nyújt, a vendégek pedig a Hotel de Charme 
Les Airelles luxusszálloda személyzetének kiszolgálását élvezhe-
tik. A tökéletes pihenést a vendégek rendelkezésére álló 10 főnyi 
személyzet biztosítja.
A kilenc hálószobás villa 15 főre nyújt kényelmes elhelyezést (hét 
kétágyas szoba van és két főhálószoba). A szobák berendezése 
egyedi, luxus módon, ízlésesen dekorált, ötvözve a tradicionális 
stílust a modern komforttal. 
A második emeleten található a központi kandallót magába foglaló 
óriási nappali, és egy kisebb konyha étkezővel. Az első emeleten 
a két főhálószoba kapott helyet, nagy kandallókkal. A magasföld-
szinten található a hall, innen indul a lift, itt van a professzionális 
módon felszerelt konyha, a síszoba és 3 kétágyas háló is. A föld-
szinten épült további 4 háló, saját zuhannyal. A mosókonyha is 
ezen a szinten került elhelyezésre.
Az alagsorban található az uszoda, egy kültéri pezsgőmedence, 
gőz-, fitnesz- és masszázs-szoba. Bárt, privát mozihelyiséget és 
játékszobát is élvezhetnek a vendégek.
Akik kibérlik a villát, azok teljes kiszolgálást kapnak, a takarítástól, 
a szakácson át a pincérekig. Van biztonsági őr és lehet igényelni 
transzfert, ha a városban bárhová el akar jutni a társaság. 
Természetesen az étel- és italfogyasztás nincs benne a villa bérleti 
díjában. A borpincében való kóstolás is extra költség, mint ahogy a 
ruhatisztítás, a kozmetikai szolgáltatások, a sífelszerelés kölcsön-
zés, a síbérletek és a síoktató is. ■

Located on the edge of the piste 
right in the heart of Courchevel 
1850. The Chalet Ormello cove-
ring  a surface of 1000m², offers 
the highest level of comfort with 
the signature range of service 
of the Hotel de Charme Les Airelles. A staff around with 10 people 
will tend to your every need. This new luxury villa can accommodate 
up to 15 guests in its seven double bedrooms and two master bed-
rooms. The tailor-made decoration offers elegance and luxury emp-
hasising on traditional style with modern comfort. 
Very well located, 50m from the Bellecôte slope, this chalet is com-
posed from the following parts:
Ground Floor: Entrance hall with access to elevator. Toilets. Profes-
sional Kitchen. Ski room. 3 en-suite double bedrooms
1st Floor: 2 master bedrooms with fireplace.
2nd Floor: A lounge area with central fireplace. Dining-room. A se-
cond kitchen.
Lower Ground Floor: 2 en-suite bedrooms 2 bedrooms with shower 
room each. Laundry room.
Basement level: Swimming pool with outdoor jacuzzi, Steam room, 
Fitness & massage room, Bar, Play-room, Cinema room.
Services included : Housekeeping service (head housekeeper and 
housekeepers). Food and Beverage services (chef, headwaiter and 
chef de rang). Concierge service. Shuttle service. Security service : 
Services with extra charge: Food for preparation will be extra charged 
at the purchased price + VAT. Wine cellar. Laundry and dry cleaning. 
Valmont beauty care treatments, massages, personal trainer, hair-
dresser. Baby sitting. Ski equipment, ski passes, ski instructor ■
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