INTERIEUR SAINTE FOY

S

ainte Foy is een paradijs voor
liefhebbers van ‘ski sauvage’, het
biedt naast de gewone skipistes
ook een groot aantal routes door de
bossen en geheime off-piste gebieden.
De liefhebbers van poederski vinden
hier beslist hun gading. Sainte Foy is
ook zeer kindvriendelijk. Er zijn
trouwens twee sleepliften voor
kinderen en beginners. Herbronnen en
tot rust komen doe je gegarandeerd in
dit oord: er zijn maar liefst drie
wellnesscentra en sommige chalets
hebben zelfs hun eigen
spa-infrastructuur.

Authentiek

In het dorp vind je nog een aantal
traditionele woningen. Het restaurant
‘La Maison à Colonnes’ is trouwens
gevestigd in een tweehonderd jaar oude
boerderij met zuilen in de typische
bouwstijl van de regio. Logeren kun je
in een hotel, maar merkwaardig voor
dit skioord zijn de luxueuze chalets met full-service - die je integraal kunt
huren of waarin je een kamer kunt

nemen. De organisatie ‘Première
Neige’ heeft in het aanbod maar liefst
35 exclusieve chalets en
appartementen met volledige
hotelservice – restauratie inclusief.

voor het schilderij en aan een vriend
fotograaf Mark Junak vroegen we om
foto’s te maken van Sainte Foy en
omgeving.

Lokale ambachten

“De inrichting is een mix van lokale
warme materialen, typisch de
Alpenstijl, maar met een modern toets.
Donkere en sombere tinten waren voor
ons uit den boze. Elk jaar kopen we ook
enkele nieuwe objecten aan, want een
mooie en lumineuze chalet zoals de
deze verdient wel onze aandacht en
mag wat verwend worden.” Deze chalet,
maar ook vele andere zijn oprecht een
lust voor het oog. Sainte Foy is dankzij
deze droomverblijven een ideale locatie
om de stress los te laten, te genieten en
te onthaasten, naast het skiën
natuurlijk…

Bij wijze van voorbeeld nemen we je
mee op ontdekking in de chalet Peak.
Dit luxueuze verblijf aan de voet van de
pistes biedt met acht suites plaats aan
zestien personen. Alle ruimtes
verspreid over vier verdiepingen zijn
sfeervol ingericht. Fiona HarveyJordan, directrice van Première Neige,
licht ons de inrichting toe. “We hebben
geprobeerd om zoveel mogelijk met
lokale materialen en bedrijven
proberen te werken. Fred en Isabelle
van het Domaine d’Isabelle in Val
d’Isere stonden mee in voor de
decoratie. De theatrale rode gordijnen
is hun idee, net zoals het gebruik van
het behangpapier van Villaroger, een
dorp in de buurt. Ik heb ook een beroep
gedaan op twee lokale artiesten uit
Bourg-Saint-Maurice: Céline Bourge

Moderne toets

Info over het skioord:
www.saintefoy.net
Meer weten over de chalets
aangeboden door Première Neige:
www.premiere-neige.com

Een geheim oord
Een ongerept en prachtig
stukje natuurschoon… Het
bergdorp Sainte Foy in de
Tarentaise is een
zeldzame parel, een
geheim dat rond
gefluisterd wordt… maar
niet te hard. De mooie
chalets in Alpenstijl met
veel hout en zwerfstenen
maken van het dorp een
idyllische plaats. Wij
selecteerden de Chalet
Peak uit het ruime aanbod
om je mee op verkenning
te nemen.
tekst Marleen Duerinckx
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