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Station d'altitude aux allures de village savoyard 
 

BBeellllee  PPllaaggnnee  eesstt  ssiittuuééee  aauu  ccœœuurr  dduu  ddoommaaiinnee  sskkiiaabbllee  eett  rreessttee  uunnee  rraarree  ssttaattiioonn  ssaannss  vvooiittuurree..  
  
VVoouuss  sseerreezz  hhéébbeerrggééss  ddaannss  uunn  iimmmmeeuubbllee  cchhaalleett  ddee  bbooiiss  eett  ddee  ppiieerrrree  àà  qquueellqquueess  mmèèttrreess  dduu  cceennttrree  dduu  vviillllaaggee..  
CC''eesstt  uunn  vvéérriittaabbllee  aappppaarrtteemmeenntt  sskkiiss  aauuxx  ppiieeddss  qquuee  nnoouuss  vvoouuss  pprrooppoossoonnss,,  ssiittuuéé  aauu  rreezz--ddee--cchhaauussssééee,,  aavveecc  
vvuuee  ssuurr  lleess  ppiisstteess..  LLee  ddééppaarrtt  eett  llee  rreettoouurr  ssee  ffoonntt  ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  sskkiiss  aauuxx  ppiieeddss,,  vvoouuss  ppoouurrrreezz  ppaarrttiirr  
ddiirreecctteemmeenntt  ddee  vvoottrree  aappppaarrtteemmeenntt,,  aavveecc  uunnee  pprrooxxiimmiittéé  iimmmmééddiiaattee  ddeess  rreemmoonnttééeess  mmééccaanniiqquueess..  
  
PPrraattiiqquuee  ssii  vvoouuss  aavveezz  ddeess  eennffaannttss  eenn  bbaass  ââggee  ::  vvoouuss  aavveezz  llee  JJaarrddiinn  ddeess  NNeeiiggeess  àà  ccôôttéé  ddee  llaa  rrééssiiddeennccee,,  eett  
vvoouuss  ppoouurrrreezz  ssuurrvveeiilllleerr  llee  ddééppaarrtt  ddeess  ggrroouuppeess  EESSFF  
ddee  vvoottrree  ffeennêêttrree  ((aauu  ppiieedd  dduu  cchhaalleett))..  
  
LLoorrss  ddee  vvoottrree  aarrrriivvééee,,  vvoouuss  aapppprréécciieerreezz  ééggaalleemmeenntt  
ddee  llaaiisssseerr,,  ppoouurr  vvoottrree  ssééjjoouurr,,  vvoottrree  vvééhhiiccuullee  ddaannss  llee  
ppaarrkkiinngg  ccoouuvveerrtt  eett  ggaarrddéé,,  aavveecc  aaccccèèss  ddiirreecctt  àà  llaa  
rrééssiiddeennccee..  
  
NNoouuss  rreessttoonnss  àà  vvoottrree  ddiissppoossiittiioonn  ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà  
vvooss  qquueessttiioonnss  eett  nnoouuss  aatttteennddoonnss  vvoottrree  vviissiittee  aavveecc  
iimmppaattiieennccee  !!  
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Aménagements 
  

  SSééjjoouurr  aavveecc  ccooiinn  rreeppaass  ((TTVV  ééccrraann  ppllaatt)),,  vvuuee  ssuurr  ppiisstteess  ::  11  bbaannqquueettttee--lliitt  ((22  lliittss  ggiiggooggnneess  8800  ccmm  xx  
119900  ccmm)),,  

  CCuuiissiinnee  ééqquuiippééee  iinnddééppeennddaannttee  

  CCooiinn  mmoonnttaaggnnee  22  lliittss  ssuuppeerrppoossééss  9900  ccmm  xx  119900  
ccmm))    

  SSaallllee  ddee  bbaaiinn  aavveecc  bbaaiiggnnooiirree,,  ssèècchhee--sseerrvviieetttteess  

  WWCC  iinnddééppeennddaanntt  

  CChhaauuffffaaggee  ccoolllleeccttiiff  ++  rraaddiiaatteeuurrss  éélleeccttrriiqquueess  

  

  CCaassiieerr  àà  sskkiiss  cchhaauufffféé  eett  ssééccuurriisséé  ppaarr  ddiiggiiccooddee  

  PPaarrkkiinngg  ccoouuvveerrtt  eett  ggaarrddéé  aavveecc  aaccccèèss    

ddiirreecctt  àà  ll’’aappppaarrtteemmeenntt  
 

Equipements 
  

AAppppaarrtteemmeenntt  ééqquuiippéé  ppoouurr  44  ppeerrssoonnnneess..   

CCuuiissiinnee  ::  

PPllaaqquueess  éélleeccttrriiqquueess,,  mmiiccrroo--oonnddeess,,  rrééffrriiggéérraatteeuurr,,  
llaavvee--vvaaiisssseellllee,,  ggrriillllee--ppaaiinn,,  ccaaffeettiièèrree  éélleeccttrriiqquuee,,  bboouuiillllooiirree  éélleeccttrriiqquuee,,  vvaaiisssseellllee,,  bbaallaaii  aassppiirraatteeuurr,,  bbaallaaii  
nneettttooyyeeuurr  vvaappeeuurr,,  ……  
  
LLiitteerriiee  ::  DDrraappss  nnoonn  ffoouurrnniiss  
  
PPoouurr  lliitt  11  ppeerrssoonnnnee  ::  44  oorreeiilllleerrss,,  44  ccoouueetttteess  ((114400  xx  220000)),,  44  ccoouuvveerrttuurreess..  
  
  

Galerie photos 
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Localisation 
 

 

 

 

 

 

 

BBeellllee  PPllaaggnnee  ssee  ttrroouuvvee  àà  ::  

PPaarr  llaa  rroouuttee,,    
  664455  kkmm  ddee  PPaarriiss  
  119966  kkmm  ddee  LLyyoonn  
  114499  kkmm  ddee  GGeennèèvvee  eett  ddee  GGrreennoobbllee    
  110000  kkmm  ddee  CChhaammbbéérryy..    

AAuuttoorroouuttee  jjuussqquu''àà  AAllbbeerrttvviillllee,,  vvooiiee  eexxpprreessss  àà  44  vvooiieess  jjuussqquu''  àà  MMoouuttiieerrss,,  RRNN  9900  jjuussqquu''àà  AAiimmee  ppuuiiss  
rroouuttee  ddééppaarrtteemmeennttaallee  222211  ssuurr  1188  kkmm  vveerrss  lleess  66  ssttaattiioonnss  dd''aallttiittuuddee 

  

PPaarr  llee  ttrraaiinn    

GGaarree  dd''aarrrriivvééee  ::  AAiimmee  llaa  PPllaaggnnee    

  

PPaarr  aavviioonn    

AAéérrooppoorrttss  ddee  LLyyoonn  SSaaiinntt--EExxuuppéérryy,,  GGeennèèvvee--CCooiinnttrriinn,,  GGrreennoobbllee  oouu  CChhaammbbéérryy,,  ppuuiiss  lliiaaiissoonn  ppaarr  
nnaavveettttee  oouu  ttaaxxii..  LLiiaaiissoonn  ppaarr  ccaarr  ::  

oo  DDee  llaa  ggaarree  dd''AAiimmee  llaa  PPllaaggnnee    

TTrraannssppoorrtt  BBéérraarrdd  ....................  TTééll..  0044  7799  0099  0055  4488    

oo  DDee  ll''aaéérrooppoorrtt  ddee  LLyyoonn  SSaaiinntt--EExxuuppéérryy    

SSaattoobbuuss--AAllppeess    ..........................  TTééll..  00882200  332200  336688    
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oo  DDee  ll''aaéérrooppoorrtt  ddee  GGeennèèvvee  CCooiinnttrriinn    

AAéérroosskkii--bbuuss    ..................................  TTééll..  4411  222277  9988  2200  0000    

oo  DDee  ll''aaéérrooppoorrtt  ddee  CChhaammbbéérryy    

BBuuss  ttrraannssaavvooiiee    ........................  TTééll..  0044  7799  6688  3322  8800  

  

  

  

Situation dans la station 
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Plan des pistes 
DDoommaaiinnee  dduu  PPaarraaddiisskkii  

 

 

Tarifs 
CCoonnssuulltteezz  nnoottrree  aannnnoonnccee  ::  https://locationbelleplagne.com/tarifs-disponibilites/  oouu ffaaiitteess  uunnee  
ddeemmaannddee  ppaarr  eemmaaiill ((contactlocationbelleplagne@laposte.net), ppaarr  ttéélléépphhoonnee  oouu  SSMMSS  aauu  
0066..0088..8811..0077..4400..  

 

Contacts 
PPoorrttaabbllee  ::  0066..0088..8811..0077..4400  

AAddrreessssee  ::  AA..  BBRREEUUIILL  

  2222,,  rruuee  dduu  PPoouullaaiinn  

  5544220000  VViilllleeyy--SSaaiinntt--EEttiieennnnee  

EEmmaaiill  :: contactlocationbelleplagne@laposte.net, 

SSiittee  wweebb  ::  https://locationbelleplagne.com/  

Vous serez ici 


