D E S T I N AT I O N R E S I D E N C E S S N O W M A S S

É uma coleção de residências privadas situadas no coração do Colorado Sky Country. Disponíveis o
ano todo com uma aconchegante e genuína hospitalidade, nossas opções de aluguel prometem a cada
um dos hóspedes a oportunidade de experimentar a aventura da montanha e a cultura da área Aspen
Snowmass, além de se conectar novamente com a família e amigos num retiro relaxado e agradável.

STONEBRIDGE INN

Localizado no coração do Colorado Ski Country esse hotel conta com
todos os serviços. Possui 93 quartos e suítes espaçosos que foram
projetados para que ofereçam uma hospedagem confortável e agradável
aos nossos hóspedes. O hotel possui charmosas paisagens de montanhas,
conexão sem fio de alta velocidade, uma academia completa e uma piscina
climatizada e jacuzzis ao ar livre, disponíveis o ano todo. O restaurante
Artisan oferece uma das experiências gastronómicas de maior nível da zona.
Por outro lado, a loja de aluguel de equipamentos de esqui, disponível no
lugar, e a proximidade das pistas tornam esse prédio boutique numa das
melhores opções em Snowmass.

TOP OF THE VILLAGE

Três dos laterais dos condomínios Top of the Village estão cercados
por bosques e montanhas, sendo uma das opções de hospedagem ao
pé da pista mais prestigiosa em Aspen Snowmass. As residências de
dois, três e quatro quartos oferecem amplas e agradáveis opções de
hospedagem com muitos dos serviços de hotel, e também inclui uma vista incrível das montanhas, varandas privadas, chaminé,
conexão sem fio de alta velocidade, uma área de recepção completa
com os serviços de concierge e aperfeiçoamento de equipamentos de
esqui, de um dia para outro..

VILLAS EM SNOWMASS CLUB

Com vistas panorâmicas da montanha Snowmass, frente ao campo
de golfe de categoria mundial de Snowmass, as Vilas em Snowmass
Club representam o exemplo perfeito da experiência num centro
turístico. As pessoas que escolhem hospedar-se nas vilas de um, dois
ou três quartos podem desfrutar, de forma gratuita, do exclusivo
Snowmass Club, que possui um centro esportivo e spa de 1,765 metros
quadrados, quatro piscinas, jacuzzis cobertos e ao ar livre, sala de
musculação, golfe, tênis coberto e ao ar livre, bem como aulas de
ginástica gratuitas. O teleférico Two Creeks fica a poucos minutos e
pode se chegar de ônibus.

CAPITOL PEAK LODGE

Localizado no centro do recentemente renovado Snowmass Base
Village, os luxuosos condomínios ao pé da pista, kitnet ou apartamentos
com um, dois ou três quartos, oferecem acesso instantâneo às lojas
e restaurantes. Dotadas com todas as comodidades de um lar, essas
opções de aluguel estão equipadas com elegantes móveis e incluem
uma cozinha completa com eletrodomésticos de aço inoxidável e
bancadas em granito, aconchegantes chaminés a gás e impressionantes
vistas das varandas privadas.
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Todos os serviços de um hotel. Todo o conforto de um lar.
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INTERLUDE

Acesso direto com seus esquis aos meios de elevação na Base
Village a partir do Snowmass Village Mall, quando escolhe os
condomínios Interlude. Localizados no centro das pistas de
Snowmass, as aconchegantes residências contam com vigas expostas,
cozinhas completas, varandas privadas, chaminés construídas em
tijolos e as vistas mais admiráveis do Snowmass Village. O jacuzzi
ao ar livre, rodeado por álamos, oferece o descanso perfeito depois
de uma aventura na montanha.

ASPENWOOD

Os condomínios Aspenwood estão localizados a menos de 100
metros das pistas de esqui e possuem kitnets e residências de dois
ou três quartos. O Snowmass Village Mall está ao seu lado, o que
possibilita aos hóspedes chegar caminhando às lojas e restaurantes
durante o ano todo. Relaxe-se num dos jacuzzis, na piscina climatizada
ou no sauna ao ar livre ao final do dia.

TERRACEHOUSE

Apenas a 100 metros das pistas de esqui da montanha Snowmass e
a pouca distância de Snowmass Mall e Base Village, e na rodovia do
ônibus direto a Aspen, os condomínios Terracehouse estão localizados
no centro da ação. Essas espaçosas residências de dois quartos oferecem todas as comodidades de um centro turístico, incluindo cozinhas completas, chaminé gás e um jacuzzi privado de dois níveis.
Além disso, possibilita o acesso aos jacuzzis, à piscina, ao sauna, aos
banhos de vapor e as instalações esportivas de Stonebridge Inn.

LICHENHEARTH

Cada uma das residências oferece vistas panorâmicas às montanhas a
partir de um terraço privado, bem como aconchegantes chaminés a
lenhos, espaçosas salas de estar e um incomparável acesso às pistas de
esqui, aos restaurantes e às lojas de Aspen Snowmass. Os apartamentos
de um quarto e os kitnet também possuem cozinhas completas,
lavanderia, estacionamento coberto gratuito, piscina e jacuzzis, bem
como o transporte ao aeroporto de Aspen.

TA M A R A C K T O W N H O M E S

Com dois andares de conceito aberto e todas as comodidades de uma
residência privada, incluindo estacionamento gratuito, cozinhas
completas e conexão sem fio de alta velocidade, essas opções de dois,
três e quatro quartos com preços moderados oferecem o melhor para
as férias familiares. Localizadas ao lado de Bass Village, o meio de
elevação de alta velocidade Village Express, o Kids’ Treehouse Adventure Center e a escola de esqui de Snowmass, Tamarack Townhomes,
oferecem um valor incrível com uma localização impossível de melhorar
em Aspen Snowmass.
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