INTERIEUR FRANKRIJK

LUXE IN EEN
ANDERE DIMENSIE
ELLE Decoration trok naar het Franse skioord Val-Thorens en spotte er het
meest originele en tevens het nieuwste vijfsterrenhotel Pashmina Le Refuge.
Een gesprek met de eigenaars en de decoratrice…
tekst Marleen Duerinckx

V

al-Thorens, dat deel uitmaakt van het
domein ‘Les 3 Vallées’, is het hoogste
skistation van Europa. Het opent
weldra op 26 november 2016 en de
winterpret duurt er uitzonderlijk lang, want het
station sluit pas op 1 mei 2017. Les 3 Vallées,
meteen ook het grootste skigebied ter wereld,
biedt maar liefst 600 kilometers skipistes.
Spontaan associeerden we Val-Thorens met een
skioord voor jongeren en studenten, maar
tijdens ons recente bezoek kregen we een totaal
ander beeld. Val-Thorens telt maar liefst zes
vijfsterrenhotels. Wij streken neer in het
recentst geopende hotel, meer bepaald
Pashmina Le Refuge.

RAFFINEMENT & FINESSE

Het vijfsterrenhotel Pashmina Le Refuge
herdefinieert de codes van luxe gebaseerd op
essentiële en eenvoudige waarden eigen aan de
bergbewoners die aan de basis liggen van het
ontstaan van Val-Thorens. Het concept van
Pashmina Le Refuge ontsproot aan het brein

PASHMINA WINTER CAMP
Van zondag 4 tot 10 december 2016 organiseert
het hotel een winterkamp met een gevuld
sportief programma in combinatie met
ontspanning in de spa en een après-ski, en dit
aan het zeer aantrekkelijke tarief van 145 euro
per persoon per nacht in half pension (vanaf
twee nachten).

Hôtel Pashmina, Le Refuge, Place du Slalom, 73
440 Val-Thorens, +33(0)479 00 09 99,
www.hotelpashmina.com
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ene deco-verbazing in de andere en steken onze verwondering
niet onder stoelen en banken. Puik werk om al deze objecten bij
elkaar te sprokkelen, een verdienste van Stefanie Corini, zo blijkt.
“Maar Pashmina, Le Refuge is het werk van team van vrienden en
familieleden die elkaar al jaren kennen en samen zijn opgegroeid
in Val-Thorens”, stelt Cédric Gorini. Dit voel je als het ware in het
hotel en zorgt beslist voor een meerwaarde.

U N I E K E E RVA R I N G

Naast de twee restaurants - Base Camp en Les Explorateurs - en
de Spa by L’Occitane (400 m2) is er ook de Igloo-Pod, een
verblijfplaats op het dak van het hotel, waar je met twee een
nachtje kunt doorbrengen in plaats van in je hotelkamer. De iglotent is prachtig en romantisch ingericht, en biedt een unieke
ervaring. Voor zij die iets te vieren hebben of misschien wel voor
een huwelijksaanzoek… Pashmina Le Refuge is duidelijk een
vijfsterrenhotel dat aan luxe een andere dimensie geeft.

van de familie Gorini, een van de pioniersfamilies die nauw
betrokken waren bij het ontstaan van het station in de jaren
zeventig. Marc en Sandrine Gorini gaven hun liefde voor ValThorens door aan hun zonen Cédric en Arnaud, want
ondertussen staat de tweede generatie al mee aan het roer. Wij
ontmoeten Cédric Gorini en zijn echtgenote Stefanie, en ook
Aurélie Arnaud, een artieste eveneens opgegroeid in Val-Thorens
en goed bevriend met de familie Gorini, die mede instond voor de
decoratie van het hotel.

FA N TAST I S C H E L I G G I N G

De familie Gorini is op vele vlakken geïntegreerd in Val-Thorens,
de horeca, de skischool, de immosector, … Sinds 1979 runnen ze
al het ‘Hôtel des 3 Vallées’, een viersterrenetablissement, en het
project om een origineel vijfsterrenhotel te openen rijpte al een
hele tijd. “We kennen Val-Thorens door en door, we wisten dus
ook dat we op deze specifieke locatie op 2.350 meter hoogte met
een uitzonderlijk uitzicht ons project wilden realiseren.” Voor
de nieuwbouw stond het Italiaanse architectenbureau van
Antonio Arro, een vriend des huizes, in. Ruim en ruimte lijken
wel de sleutelwoorden. De 42 kamers en suites, en de 8 ‘Cosy
Home’-kamers zijn stuk voor stuk enorm qua oppervlakte, tot
zelfs 155 m2 voor de grootste. Dankzij de grote ramen stroomt
het licht gewillig binnen en is het zicht op de Alpentoppen
permanent mogelijk.

FA M I L I E & V R I E N D E N

Het is vooral de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes, de
twee restaurants, de spa, kamers, suites, ski-room en Igloo Pod, die
van Pashmina Le Refuge een uitzonderlijke locatie maakt, samen
met de fantastische service die je hier krijgt. “Wij zijn allemaal
samen opgegroeid in Val-Thorens”, vertelt Aurélie Arnaud, “en de
deco van dit hotel vertelt dan ook ons verhaal.” Moderniteit en
authenticiteit zijn in perfecte harmonie. Kwaliteits- en natuurlijke
materialen zetten de toon, de talrijke objecten waaronder oude
skischoenen, latten, … zorgen voor een cosy sfeer. We vallen van de

E N V E R D E R I N VA L -T H O R E N S …
n Gezellig lunchen op de pistes met een prachtig uitzicht doe je bij
Chez Pépé Nicolas. Zit het weer niet mee, geen nood, het
interieur is uiterst origineel en cosy. chezpepenicolas.com
n Een absolute aanrader, eveneens op de pistes, is Chalet de la
Marine, met zowel een bistro als een gastronomisch restaurant.
Deze locatie staat ook bekend voor de gezellige avonden die er
georganiseerd worden. chaletmarine.com.
n Een bezoek aan La Folie Douce voor een après-ski is een must
als je in Val-Thorens bent. lafoliedouce.com
n In het centrum van Val Thorens is La Maison een aanrader, voor
een heerlijk hap zowel ’s middags als ’s avonds in een zeer mooi
decor. la-maison-valthorens.fr
n Een unieke sportervaring is de ‘Tyrolienne’ om bij mooi weer op een
unieke manier van het landschap te genieten. la-tyrolienne.com
En dit is slechts een kleine greep uit het overweldigende aanbod
van Val-Thorens. Meer info bij de Toeristische Dienst: valthorens.com
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