Chalet de l’Infernet
… un séjour sans souci
(GAST Mariëtte EI)
1 route du Freney
Les Châtains
38142 Auris en Oisans
FRANCE
T 00 33 (0)9 54 44 51 51
M 00 33 (0)6 67 15 28 18
E cosman.gast@gmail.com
Coördinaten Google Maps: 45°02'50.2"N 6°05'36.5"E

Chalet de l’Infernet is een
kleinschalige Bed & Breakfast gelegen
in Auris, een dorp op de zuidflank van
de Alpe d’Huez, zo’n 70 km ten oosten
van Grenoble.
Het nieuwbouw chalet ligt op 1200 m
hoogte in een rustig buurtschap
genaamd Les Châtains. Het is het hele
jaar open.

Ligging en activiteiten:
Door de ideale ligging van het chalet
vlakbij de Alpe d’Huez, Les Deux Alpes,
talrijke bekende cols van de Tour de
France en het nationaal park Les Écrins
behoort een prettig verblijf in alle
seizoenen tot de mogelijkheden.
U heeft de keuze uit fietsen (zowel
wielrennen als mountainbiken inclusief
downhill), bergwandelen,
bergbeklimmen, wildwatersporten
(kajakken, kanoën, raften) en
allerhande wintersporten. In de
nabijheid ligt ook een verwarmd
zwembad met uitzicht op de bergen.
Maar ook het bezoek aan interessante
steden behoort tot de mogelijkheden.
Grenoble ligt op 1 uur, Briançon, vlakbij
de Italiaanse grens, op 1 uur 15 en
Lyon, de hoofdstad van de
gastronomie, op 2 uur autorijden.
Kortom genoeg te doen!
En als u simpelweg wilt genieten van het schitterende uitzicht, het doorgaans
fantastische weer en lekker wilt uitrusten, kunt u zich ook installeren op het
terras of in de tuin.
Het chalet:
De entrée van het chalet bevindt zich
op de begane grond net als de
eetkamer voor het ontbijt en indien
gewenst het avondeten. De eetkamer
met tv, een deel van het balkon en de
tuin met picknicktafel staan onze
gasten ter beschikking. In het gehele
chalet is gratis WiFi aanwezig.
Er is een afsluitbare schuur waar
fietsen of ski’s gestald kunnen
worden. Hier kunnen ook elektrische
fietsen worden opgeladen.
Buiten zijn er drie parkeerplaatsen op
het terrein van het chalet en is er een
mogelijkheid tot het opladen van een
elektrische auto (Green’Up mode 2,
deze optie is tegen betaling).
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De kamers:
De 2 tweepersoons kamers van ca. 15
m2 bevinden zich 1 verdieping lager en
zijn met een interne trap te bereiken.
De kamers zijn elk voorzien van een
dubbel bed (2 x 80 cm x 200 cm), tv,
een badkamer met douche en wc.
Koffie- en theefaciliteiten staan de
gasten ter beschikking. De openslaande
deuren geven toegang tot een terras
(zuidoost) met zitje en prachtig vrij
uitzicht op de bergen.

Prijzen per kamer per nacht inclusief ontbijt, koffie- en theefaciliteiten gedurende
het gehele verblijf en toeristenbelasting:
Periode
01/06/2022
03/09/2022
09/07/2022
15/10/2022

–
–
–
–

08/07/2022
14/10/2022
02/09/2022
04/11/2022

Prijs
1 of 2 nacht(en)

Prijs
vanaf 3 nachten

95,00 €

85,00 €

105,00 €

95,00 €

7 nachten boeken = 6 nachten betalen
Mogelijkheid tot table d’hôte (avondeten, graag 1 dag van
tevoren of bij boeking aangeven).
3-gangen diner per persoon
(exclusief drankjes)

€ 25,00
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Enkele voorwaarden:
- Aankomst vanaf 15.00 u., vertrek uiterlijk om 10.30 u.
- Kosteloze annulering of omboeking mogelijk in het geval van beperkende
coronamaatregelen.
- Anders: kosteloos annuleren van uw verblijf tot 30 dagen voor aankomst.
Bij annulering vanaf 30 dagen voor aankomst wordt 50% van de totale
reservering in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf een week voor aankomst, tijdens het verblijf of bij no show
wordt 100% van de totale reservering in rekening gebracht.
- Het gehele chalet, ook het buitengedeelte is rookvrij.
- Het chalet is niet specifiek ingericht op kleine kinderen, die niet in een volwassen
bed kunnen slapen of die niet alleen op een kamer kunnen slapen.
- Huisdieren zijn niet toegestaan.
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