
 

  
 

  

Pamplemousse, Ranskan matkojen erikoistoimisto 

Puh. 09-4551121, matkat@pamplemousse.fi www.pamplemousse.fi 

 

CHAMONIX ARGENTIÈRE – ASUNTOJA ALPPIEN 

LUONNON KESKELLÄ PIENKYLÄSSÄ. KESÄ 2019. 

 

 
 

CHAMONIX JA ARGENTIERE (www.chamonix.com) 

Näissä mukavissa asunnoissa majoittaudut Argentieren pienkylään Chamonix’n laaksossa.  

Tämä on kylä jossa monet alppinisti asuvat ja kesä on vireätä aikaa koko laaksossa. 

Oikeastaan Chamonix’ssa on kesällä aktiivisempi kuin talvella!  

 

Tarjolla usean eri koon asuntoja. Useamman viikon oleskelut mahdollisia. Kohde ei sijaitse 

Chamonix’ssa vaan noin 6 km päässä Argentieren pienessä kylässä (1200 m). Asuntojen 

yhteydessä on kylpylä Décleor Spa, jossa hoitava allaskokonaisuus, hammam ja sauna. 

Saatavilla myös kylpylähoitoja etukäteistilauksesta asunnon tilauksen yhteydessä. 

Huoneistojen lisäksi kohteessa yhteinen takkahuone, biljardi, matkatavaroiden säilytys.  

 

HUOM! Varatessasi lentoja pyri ottamaan lento niin, että saavut paikalle päiväaikaan.  

Kauttamme voit tilata myös lentokenttäkyydit varauksen teon yhteydessä.  

 

Argentièressä olet upeassa paikassa lähteä retkeilemään Alpeille niin jalan, pyörällä kuin 

autolla. Myös juna-asema on vieressäsi. Asunnolta 50 m Chamonix-bussin pysäkille. 

Chamonix ja Argentière ovat urheilullisia kohteita, jossa voit nauttia ulkoilun lisäksi 

historiasta ja hulppeista maisemista. Chamonix’n kaupungissa asuu vakituisesti 10.000 

ihmistä. Kyläkorkeus 1042 m. Yhteensä 115 ravintolaa, 12 baaria, kasino ja useita 

elokuvateattereita sekä iso urheilukeskus (myös kiipeilyseinät),  uimahalli sekä tenniskeskus. 

Kesällä on myös ulkouimala. Alueella on useita eri pyörävuokraamoja. Paljon merkittyjä 

kävelyreittejä ja mahdollisuus osallistua halutessaan paikallisten oppaiden vetämille 

opastetuille vaelluksille.  

 

Argentiere on Chamonix’ta pienempi oma kylä, jossa kuitenkin omia kauppoja, ravintoloita, 

kirkko ja upeat patikointimaastot suoraan oveltasi. Kohde tunnetaaan myös kiipeilyn 

mekkana, siksi siellä voi mielenkiinnolla seurata myös tämän lajin harrastajien toimintaa. 

Chamonix-Argentièren välillä kulkee paikallisbussi ja -juna. 

mailto:matkat@pamplemousse.fi
http://www.pamplemousse.fi/
http://www.chamonix.com/


 

  
 

  

Pamplemousse, Ranskan matkojen erikoistoimisto 

Puh. 09-4551121, matkat@pamplemousse.fi www.pamplemousse.fi 

 

VUOKRATTAVAT KOHTEET  JA HINNAT 

Usean eri koon vaihtoehtoja saatavilla samassa paikassa. Pienin asunto on yksiö ja suurin 

asunto 4 huonetta 8 hengelle. Hinnastossa esillä eri asuntokoot.  

 

Vuokraviikon saapumispäivä vapaasti valittavissa. Asunnon avaimet saa lauantaisin klo 16.00 – 

20.00, muut päivät klo 17.00 – 20.00. Avaimet luovutetaan klo 8.00 – 10.00 lähtöaamuna. Jos 

saapuminen ilmoitettujen aikojen ulkopuolella, tulee saapumisesta sopia vastaanoton kanssa. 

Vastaanotto on avoinna lauantaisin klo 8.00 – 12.00 ja 14.00 – 20.00, muina päivinä klo 8.00 – 

11.00 ja 17.00 - 20.00. Osassa asuntoja vino katto. Kohteessa oma sisäuima-allas maksutta 

käytössä, allas avoinna lauantaisin klo 17.00 – 19.45, muina päivinä klo 9.00 – 19.45. 

 

ASUNTO S3 (RQ) Yksiö (1 - 3 hlöä) 

Asunnon pinta-ala noin 19 m². Yksiö jossa vuodesohva 1 hengelle ja kerrossängyt  (175 cm). 

1 kph + wc. Parveke.  

 

ASUNTO 25K (K2) Kaksio alkovilla (1 - 4 hlöä) 

Asunnon pinta-ala noin 35 m² . Olohuone, 1 x makuuhuone parivuoteella, 1 x alkovi, jossa 

kerrossängyt  (180 cm). Alkovi eriytetty olohuoneesta verholla tai ovella. 1 x kph, 1 x wc. 

Parveke.  

 

ASUNTO 35 (RQ) Kolmio (1 – 4 hlöä) 

Asunnon pinta-ala noin 40 m². Olohuone, 1 x makuuhuone parivuoteella, 1 x 

pikkumakuuhuone, jossa kerrossängyt (180 cm) tai tavalliset erilliset vuoteet. Lisäpedin 

mahdollisuus 5.lle matkustajalle olohuoneen vuodesohvassa. 1 x kph, 1 x wc. Parveke.  

 

ASUNTO 37K/Z (K1) Kolmio alkovilla tai parvella (1 – 6 hlöä) 

Asunnon pinta-ala noin 60 m². Olohuone, 2 x makuuhuonetta 2 hengelle, 1 x alkovi, jossa 

kerrossängyt (180 cm) tai parvi, jossa kaksi erillistä vuodetta. Lisäpedin mahdollisuus 7.lle 

matkustajalle olohuoneen vuodesohvassa. 1 x kph, 1 x wc. Parveke.  

 

ASUNTO 3Z/478 (RQ) Kolmio alkovilla tai lisämakuuhuoneella  (1 – 6 hlöä) 

Asunnon pinta-ala noin 78 m². Olohuone, 2 x makuuhuonetta 2 hengelle, 1 x parvi, jossa 

kaksi erillistä vuodetta tai vaihtoehtoisesti lisämakuuhuone. Lisäpedin mahdollisuus 7.lle 

matkustajalle olohuoneen vuodesohvassa. 1 x kph, 1 x wc. Parveke.  

 

ASUNTO 48Z (RQ) Neljä huonetta ja parvi (1 – 8 hlöä) 

Asunnon pinta-ala noin 156 m². Olohuone, 2 x makuuhuone parivuoteella, 1 x makuuhuone 

erillisillä vuoteilla, parvella avoimessa tilassa lisäksi 2 erillistä vuodetta. 2 x kph, 2 x wc.  

Parveke. Yhdessä kylpyhuoneessa poreamme. 
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ASUNTO 410Z (RQ) Neljä huonetta ja parvi (1 – 9 hlöä) 

Asunnon pinta-ala noin 130 m². Olohuone, 2 x makuuhuone parivuoteella, 1 x makuuhuone 

2:lla parivuoteilla, parvella avoimessa tilassa 1 x yhden hengen vuode. Lisäpeti 10.lle 

matkustajalle olohuoneen vuodesohvassa. 2 x kph, 2 x wc. Oma sauna. Parveke.  

 

 
 

Huomaa, että jos käytät olohuoneen sohvaa majoitukseen, kyseessä on ns. lisävuode, jossa ei 

ole esim. kaappitilaa matkustajalle laisinkaan. Lisäksi olohuoneen mahdollisesti ainoa sohva 

on silloin muille vähemmän käytössä. 

 

Asuntojen vuokran hintaan sisältyy  / varustelu 

- Vastaanottopalvelut asukkaita varten  

- Liinavaatteet (lakanat ja pyyhkeet) 

- Keittiössä astianpesukone, keraaminen liesitaso, uuni, jääkaappi, kahvinkeitin, 

vedenkeitin, leivänpaahdin 

- Puhelin  

- Parveke 

- Uima-altaan käyttö 

- TV 

 

Kohteessa hintaan ei sisälly valmiiksi : 

- Paikallinen oleskeluvero noin 1,50 € / hlö / vrk (ei alle 13-vuotiailta, voi muuttua)  

- Kohteeseen saa tuoda pienen kiltin lemmikkieläimen 39 € / viikko (maksu 

ennakkoon) 

- Auton parkkihalli 29 € / viikko (maksu ennakkoon) 

- Takuumaksu 400 € / asunto. Summa palautetaan oleskelun jälkeen. 

- Paikan päällä maksuvälineinä käyvät: Visa, Eurocard, Mastercard, Amex, Diners 

- Vuokra- ja lisäpalveluhinnat ovat vuodelle 2018. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

 

Kohteeseen saatavilla lisämaksusta (maksut paikan päällä): 

- Sauna 8 € kerta / asunto 

- Ylimääräiset vaihtolakanat ja pyyhkeet 7 € / sänky 

- Lastensänky ja syöttötuoli 25 € / viikko 
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Muuta  infoa 

Saatavilla myös lisälakanat, lisäsiivous, aamiaisleipäpalvelu, pesula. Vastaantotossa myös 

biljardipöytä käytössä. Wifi vastaanoton alueella. Yhteinen takkahuonealue. 

Matkatavarasäilytys. 

 

 
 

Tärkeää huomioitavaa / dokumentit 

Kun loppumaksu näkyy tilillämme, lähetämme dokumentit noin 4 viikkoa ennen 

vuokrajakson alkua. Mukana tulevassa voucherissa (vuokratosite) on yhteystiedot, osoite ja 

ajo-ohje / kartta kohteeseen. Sisäänkirjautumisen yhteydessä tarkista vuokratun kohteen 

kunto. Huomauta mahdollisesta virheestä välittömästi paikan päällä, jotta se saadaan 

korjattua. Esitteen tiedot perustuvat talojen omistajan antamiin tietoihin. Majoittajalla on 

oikeus siirtää asiakas toiseen asuntoon tai taloon force majeur –tapauksessa. Jos asiakas 

saapuu kohteeseen vastaanottoajan ulkopuolella, tulee hänen ilmoittaa saapumisaikansa 

muutamaa päivää ennen saapumista suoraan vastaanottoon.  

 

Vuokrauksen päättyessä luovuta avain vastaanottoon. Asiakas on vastuussa kohteessa 

aiheuttamistaan vahingoista. Ilmoitathan vahingosta heti paikan päällä mahdollista korvausta 

varten. Tehtyjen vahinkojen korvaus voidaan pidättää takuusummasta.  Asiakkaan tulee 

siivota vuokraamansa kohde, ellei ole tilannut sille loppusiivousta paikan päällä. Tilattuun 

loppusiivoukseen ei kuulu astioidenpesu eikä roskien poisvienti huoneistosta. Myös 

kylpyhuoneiden roskat tulee itse siivota pois ennen loma-asunnosta luopumista.  

 

Päivitys 28.12019.  

Muutokset esitteen tietoihin mahdollisia. 
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