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VOORWOORD

WELKOM IN DE FRANSE BERGEN

Wat een jaar! Wereldkampioen voetbal geworden, een fitte president, een opgekrabbelde 
economie en – het allerbelangrijkst – een record hoeveelheid sneeuw! De laatste twaalf 
maanden waren goed voor Frankrijk en haar bergen. Nu het nieuwe seizoen eraan 
komt gonst het overal van optimisme.

Zo verrassen tal van skioorden met grote 
vernieuwingen. Al een paar jaar achter 
elkaar wordt veel geïnvesteerd in nieuwe 
technologieën maar ook in nieuwe 
concepten en in de veranderingen die 
deze teweegbrengen in ieders vakantie-
beleving. Skiërs gaan het ervaren: van 
sushi à la Savoie op de piste tot compleet 
nieuwe skibergen en allerlei ander 
nieuws. Zoals snellere liften, chiquere 
chalets, hipster hostels en top hotels-
op-de-top: iedereen gaat het merken. 
Maar let op, ook de activiteitenagenda is 
bomvol. Maak dus een goede planning 
om te genieten van misschien wel én 
die internationale vuurwerkwedstrijd 
én gigantische muziek- en dancefeesten 
én dat festival waar je vijfduizend 
wintersportartikelen kunt testen.

Ondertussen blijven naast deze innovaties 
alle klassieke troeven overeind. Allereerst 
onze magnifieke geografische ligging. 
Frankrijk heeft vijf berggebieden: de 
Alpen, Pyreneeën, het Centraal Massief, 
de Vogezen en de Jura. Allemaal met hun 
eigen karakter, maar ook met dezelfde grote 
liefde voor sneeuw en wintersport. Zie 
alleen al de manier waarop ze allemaal hun 
infrastructuur koesteren en verbeteren.

Wist u dat wij meer skiliften hebben dan 
welk land ook? En een unieke variatie 
in skigebieden? Frankrijk heeft een 
ongekend grote en goed geïntegreerde 
skilift-dichtheid, maar ook veel 
charmante plaatsjes waar het levensritme 
de laatste vijftig jaar niet erg is veranderd. 
Doordeweeks lijkt het vaak alsof je in een 
privé gebied skiet, zo ruim en rustig kan 
het er nog zijn. Hou je niet van liften, dan 
kan je overal toerskiën, met of zonder 
gids, en over wel of niet gebaande paden. 
Je wandelt zelf de bergen op en skiet dan 
lekker terug: alles op eigen kracht.

Ook qua accommodaties vind je in 
de Franse bergen een plek die bij je 
past. In Frankrijk is skiën een activiteit 
voor iedereen. Dus heb je er naast 
de meest luxe chalets en hotels ook 
simpeler hostels, B&B’s en zelfstandige 
appartementen die de bergen betaalbaar 
houden voor bijna iedereen. Hetzelfde 
geldt voor het eten. Je kunt er naar een 
sterrenrestaurant voor een x-gangenlunch 
die de hele middag duurt. Maar ook 
lekker is een vers belegd stokbroodje van 
de warme bakker, met romige Beaufort-
kaas en lekker zoute boter. Ook van 
topkwaliteit! Want reken maar dat ook 
de horecaondernemers alles doen om 
in de smaak te blijven vallen van alle 
wintersportgasten.

Kom het deze winter meemaken! De 
meeste skioorden zijn uitgerust met de 
beste kunstsneeuwmachines, dus dat 
witte koude spul ligt gegarandeerd aan 
je voeten. De allround skileraren van de 
École du Ski Français vertellen graag hoe 
je ervan kunt genieten. Zeker wanneer 
alles nieuw voor je is, maar ook wanneer 
zelfs een niet-geprepareerde piste geen 
geheimen voor je heeft. 
Maar ook als je simpelweg wilt komen 
voor de frisse lucht en de uitzichten: 
iedereen is welkom!  
 

Graag tot binnenkort,

JEAN-MARC SILVA,
DIRECTEUR FRANCE MONTAGNES
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DE FRANSE 
BERGEN IN 
CIJFERS

 23%
van Frankrijks grondgebied
bestaat uit bergen

 €81
kost een Franse skivakantie
gemiddeld pp/pd

 €429
is het gemiddelde vakantiebudget
per skiër

 €25.90
kostte in 2017 gemiddeld
een skipas per dag

 90%
van de vakantiegangers beveelt hun skioord
aan of boekt er opnieuw

 350
is het aantal Franse skigebieden, waarvan 99 lid 
van de ANMSM* zijn

 44
skioorden met het label Famille Plus

* cijfers van de *ANMSM (Association Nationale des Maires des Stations 
de Montagne), DSF (Domaines skiables de France) de Franse vereniging van 
burgemeesters van skioorden

  SPECIAAL LABEL 
VOOR GEZINNEN: 
FAMILLE PLUS

In Frankrijk bestaat er een speciaal label voor plaatsen 
die een extra stap zetten om gezinnen te ontvangen. Dit 
label, Famille Plus, vind je in het hele land: in steden, aan 
de kust, op het platteland en natuurlijk ook in de bergen. 
Met 44 bergdorpen die het label hebben, en meer dan 
2500 aangesloten accommodaties, horecagelegenheden 
en activiteitenaanbieders, weet je zeker dat je goed zit. De 
voordelen op een rijtje:

1  Bij aankomst in de wintersportplaats word 
je meteen goed ontvangen 
in het VVV is er een speciale ruimte voor kinderen, met 
kleurplaten, puzzels en spelletjes, zodat hun ouders op hun 
gemak de eerste informatie kunnen inwinnen.

2  Er is een animatieprogramma voor alle leeftijden 
themaworkshops, wandelingen die toegankelijk zijn 
voor buggy’s of waar je op zoek gaat naar dierensporen, 
evenementen… De VVV’s zorgen ook dat er een alternatief 
programma is bij slecht weer.

3  Aangepaste tarieven 
in alle wintersportplaatsen met dit label is de skipas 
voor kinderen tot 5 jaar gratis, zijn langlauf- en 
noordse activiteiten tot 6 jaar gratis en zijn er speciale 
gezinstarieven die ook gelden voor eenoudergezinnen of 
driegeneratiefamilies. Tot slot zijn er ‘all inclusive’-skipassen, 
waarbij kinderopvang, skischool en skiliften met één pas 
toegankelijk worden.

4  Activiteiten in het skigebied, zoals gratis sleebanen per 
leeftijd (2-6 jaar en 6-12 jaar), met in de buurt picknicktafels, 
speelgebieden, toiletten en kleedkamer.

5  Services om een ontspannen vakantie te faciliteren, zoals 
de mogelijkheid all-terrain-buggy’s, babybedjes en –badjes 
en traphekjes te huren. Ook restaurants zijn toegespitst op 
de ontvangst van kinderen, met speciale kinderruimtes, 
verschillende kindermenu’s en soms de mogelijkheid een 
halve portie voor het halve tarief te krijgen, zodat ook de 
kleinsten van de regionale specialiteiten kunnen proeven.

6  Kinderopvang door professionals, soms al vanaf 3 maanden, 
waarbij de openingstijden flexibel zijn zodat ouders optimaal 
van hun skidag kunnen genieten.

 
Alle bergdorpen met hel label zijn te vinden op  
nl.france-montagnes.com/famille-plus
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 EEN WINTER VOL NIEUWE ERVARINGEN
Van sushi-op-de-piste tot een nieuwe skiberg:
dit wordt een Franse winter vol innovaties.

 Een nieuwe berg om af te dalen
De Mont Valaisan bij La Rosière is dit jaar voor het eerst 
‘skibaar’ dankzij twee gloednieuwe 6-zitsstoeltjesliften, een 
investering waarmee 15 miljoen euro is gemoeid. Er staan vijf 
rode pistes gepland en de nieuwe liften ontsluiten ook een 
groot gebied vol off-piste mogelijkheden. La Rosière wordt 
hiermee stukken aantrekkelijker voor echt goede skiërs.
Deze stap past perfect bij de indrukwekkende veranderingen 
die plaatshebben in dit traditionele skidorp, dat twee kernen 
heeft. Nieuwe hotels en appartementencomplexen maken 
onderdeel uit van die veranderingen. Zo haalde vorig jaar de 
opening het Hyatt Centric Hotel alle media en opent dit jaar 
hotel Alparena & Spa**** er zijn deuren.

 Het hoogste hotel van Frankrijk
De afgeronde top van La Solaise domineert Val d’Isère en - 
niet te geloven - hier opent deze winter op 2551 meter hoogte 
een nieuw hotel: Le Refuge de Solaise. Het is gebouwd op 
de basis van een oud liftgebouw/bergrestaurant en er is voor 
iedereen een passende plek. Want naast een aantal duurdere 
kamers en drie luxe appartementen, is er een ouderwetse 
slaapzaal met veertien slaapplekken. Het restaurant 
kan driehonderd gasten hebben en het zwembad is ook 
toegankelijk voor niet-hotelgasten.

 Sushi in de sneeuw: prima combi
Ook eten in de bergen verandert. Neem bijvoorbeeld La Clusaz 
met het knusse restaurant Sushi Fumi. Hier vind je alle soorten 
sushirolletjes en sashimi van tonijn, maar net zo goed gerechten 
met Beaufortkaas, noten, bosbessen en ook foie gras met vijgen-
gemberbrood. Je eet er ter plekke maar je kunt de lekkere hapjes 
ook meenemen. Voor een perfecte picknick op de pistes?

 Waarom terugskiën naar je dorp, 
als je kan vliegen?
Val Thorens heeft ’s werelds hoogste zipline. Deze winter 
komt er een nieuw stuk kabelbaanroute bij waarmee je als 
skiër de ultieme homerun aflegt: van de top van de Moutière-
stoeltjeslift tot de Place Caron midden in het dorp!! De 

afdaling gaat in drie etappes, met twee ziplines naast elkaar 
voor extra adrenaline kicks wanneer je zij-aan-zij afdaalt met 
een vaart van 75 kilometer per uur… ‘En dan nu ff snel naar 
beneden’ krijgt een heel nieuwe dimensie!

 Fonduenieuws om van te smelten
Deze winter kan je in Vaujany fonduen in… de skilift! Leuk 
nieuws uit de plaats waar vorig jaar de Enversin-telecabine 
werd vernieuwd en de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. 
Met nu dan romantische fondue-avonden in elegante 
liftcabines, ontwikkeld door Porsche Design.

 Is het je niet koud genoeg?
Dan hup naar GoCryo voor een complete sessie cryotherapie 
in Serre Chevalier. Het idee is dat je spieren en gewrichten het 
fijn vinden om een paar minuten te worden blootgesteld aan 
temperaturen van -80º tot -100ºC. Probeerrrr het maar eens!

 Dance Party in Alpe d’Huez
Tomorrowland komt naar Alpe d’Huez! Dit gigantische DJ-
festival trekt in België iedere zomer 400.000 mensen en 
beleeft een winterse première in dit skiresort van 13-15 
maart. Reken op grote namen, fantastische podiumacts en 
in het hele skigebied evenementen. Er worden zo’n 30.000 
dancefans verwacht.

 Herstart voor Arc 1600
Arc 1600 was het oorspronkelijke dorp in het skigebied 
Les Arcs. Lange tijd werd het overschaduwd door zijn 
modernere buren, maar komende december is Arc 1600 
weer helemaal hip dankzij de opening van een gloednieuw 
all-inclusive resort van Club Med. Meteen ook zijn de 
kunstsneeuwmachines in Arc 1600 verbeterd en is de oude 
Comborcière-stoeltjeslift vervangen, zodat je een stuk sneller 
terugkomt uit het Arc 1950-deel van het skigebied. Het Club 
Med-resort biedt top faciliteiten zoals all-day dining en 
kinderopvang van 6 maanden tot 17 jaar. Buiten lonken de 
fantastische, medium zware pistes van Arc 1600, via welke 
je de rest van het immense Paradiski-gebied bereikt.
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  ONTDEK JE PLEKJE IN DE BERGEN!
Smaken verschillen: de een wil naar een vijfsterrenchalet, de ander zoekt een stapelbed 
in een jeugdherberg. En de rest zoekt daar zo’n beetje tussenin! Gelukkig is het aanbod 
qua bergaccommodaties ruim, met dit jaar veel nieuwe interessante adressen.

 Alpe d’Huez krijgt steeds meer klasse. Neem het Daria-I 
Nor, zusje van het Koh-I Nor-hotel in Val Thorens. Het 
heeft 45 kamers, een wellnessruimte van 800 m2 en een 
gastronomisch restaurant, met de Bretonse chef Eric Samson. 
Het Daria-I Nor is hier nu het tweede luxe hotel naast Le 
Chamois d’Or, dat begin 2018 een vijfde ster kreeg.

 Hou je van de flexibiliteit van een eigen keuken, maar ook 
van hotelgemak? Dan is de nieuwe Club-Residence MMV 
L’Altaviva in Tignes 1800 ideaal. Vanuit de appartementen 
ski je zo weg. ’s Avonds hoef je de deur niet meer uit: je kunt 
er naar het restaurant, zelf koken met de spullen van de 
boodschappenservice of profiteren van compleet voorbereide 
maaltijdpakketten. Ter plekke ook een spa, een binnenbad en 
een kinderclub.

 Pure White en Pure Black: zo heten de twee chalets die de 
nieuwe standaard voor luxe zijn in het mooie en authentieke 
dorp St Martin de Belleville. Het zijn sfeervolle chalets met 
vijf slaapkamers, een werkelijk schitterende, ruimtelijke 
woonkamer, een eigen binnenbad en prachtige uitzicht over 
de vallei van Belleville. Nieuwe liften brengen je vanaf Méribel 
snel in het skigebied van Les Trois Vallées. Hier zit je echt goed!

 Morzine grossiert in mooie skihotels en dit jaar komt daar 
een top adres bij: het 700m2 grote Chalet Sapphire. De makers 
hadden een vijfsterrenhotel in hun hoofd bij het ontwerp: het 
heeft zes slaapkamers, een eigen spa (met binnenbad, hammam 
en ijskamer) en op het terras een vuurplaats. De perfecte plek 
om aan het eind van de dag vin chaud te drinken en op te 
scheppen over je prestaties op de pistes.

 Slaapzalen zijn bezig aan een comeback. Neem afgelopen 
winter de start van hipster hostel HO36 in Les Menuires. En 
dit seizoen is er de opening van The People’s Hostel in Les 2 
Alpes. Hier vind je 41 gemeenschappelijke slaapruimtes met 
4, 6 of 8 bedden waar je vanaf een luttele 19 euro per persoon 
de nacht kunt doorbrengen. Wie alleen zijn eigen gesnurk 
willen horen kan een van de 45 privé-kamers boeken.

 Ondertussen worden ook vijf sterren appartmenten steeds 
populairder. In Val Thorens zijn locals Maud en Jean-Paul 
Delettre gestart met de Chalets Cocoon, boven in het dorp. 
Het zijn tien ruime appartementen met een interieur van 
Douglas hout, eigen sauna’s en hot tubs. Komend seizoen 
ook in Les Houches accommodatie met vijf sterren: de 
Chalets d’Elena, 50 appartementen met een binnenbad en 
wellnessruimte, op maar 200 meter van de Bellevuelift.

 Fans van spa’s, thermale baden én skiën hebben alle reden 
om deze winter naar St Gervais-les-Bains te gaan: hier komt 
het gloednieuwe, chique boetiekhotel MGallery by Sofitel. 
Het is deels ondergebracht in La Maison Doux, een mooi 
19e-eeuws herenhuis in het centrum. Vanuit daar ben je zo in 
het thermale kuuroord en bij de lift die je naar Evasion Mont-
Blanc brengt, het met Megève gedeelde skigebied.

Daria-I Nor - Alpe d’Huez

 Mis het niet:
• Le Refuge de Solaise Val d’Isère (p.5)
• Hôtel Alparena & spa La Rosière (p.5)
• Club Med Les Arcs 1600 (p.5)
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Chalets Pure White & Pure Black - St Martin de Belleville
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  Er is meer dan kaas in de Alpen. 
Zo pioniert het door Britten gerunde 
Wild Beets Kitchen in Les Gets met 
een lichte, gezonde keuken vol salades 
en wraps voor vegans en vegetariërs. 
Maar geen paniek: er is een eindeloos 
lekkere reeks taartjes in da house 
(waaronder een Gin & Tonic cupcake) 
en er staat ook vlees op het menu!

  Skiërs die logeren in kuuroord 
Brides-les-Bains vinden daar overal 
lekker lichte versies van de zware 
bergkost. Want dertien restaurants 
hier staan voor een Cuisine Equilibrée 
et Gourmandise. Zo serveert het 
Athéna Hotel je graag een hartige 
maar niet heftige tartiflette, waarin de 
reblochonkaas minder belangrijk is 
dan de aardappels. En in  restaurant 
Les Cerisiers kan je terecht voor een 
cassoulet revisité.

  Steeds meer mensen hebben trek 
in een informele eetplek. Daarom 
heeft ****hotel La Chaudanne 
in Méribel zijn restaurant Le 80 
aangepast. Het zit nog steeds naast 
het door Michelin bekroonde L’Ekrin, 
maar is nu een ontspannen lounge-
wine bar-restaurant met open keuken, 
DJ-sets en een paar keer per maand 
avonden “La Folie Douce” stijl.

  Samen van een bordje eten is 
ook in. In juni opende L’Optraken 
in Le Grand Bornand en het was 
meteen een ‘place tot be’ met z’n 
ongedwongen mix van tapas, speciale 
biertjes en zelfgemaakte rum. 

In Alpe d’Huez valt l’Empreinte op: 
hier heb je een heerlijke keuze uit 
voordelige en toch altijd met verse 
ingrediënten gemaakte gerechten 
om te delen. Waaronder slow-
cooked kalfsvlees, dat 12 uur heeft 
gesudderd.

En bij El56 in Peisey-Vallandry 
geniet je tijdens een ski-pauze van 
heerlijke tapas en specialiteiten uit 
de Savoie waaronder in witte wijn 
gebakken chorizo en burgers met 
Beaufort kaas.

  Ondertussen kunnen fans 
van sterrendiners zonder meer 
afstemmen op La Maison des 
Bois in het plaatsje Manigod bij 
het meer van Annecy. Chef Marc 
Veyrat won in januari 2018 zijn 
derde Michelinster vanwege zijn 
ongeëvenaarde moleculaire kookstijl 
waarin je altijd de smaak van de 
bergen terugvindt.

  Voor minder prijzige én verse 
bergklassiekers moet je deze winter 
in Risoul zijn, want hier excelleert 
Le Pain des Pistes in huisgemaakte 
pizzas, broodjes, gebak en zijn 
specialiteit: kruidkoekpannenkoek!

  Nog een trend: zelf je eten 
meenemen naar de pistes en daar 
een picknicktafel op de helling 
uitzoeken. Een uitstekend alternatief 
voor gezinnen en iedereen die een 
beetje op z’n budget wil letten. Deze 
winter nieuwe picknickplekken 
boven aan de Roc 1-lift in Les 
Menuires en onder aan de 
Marmottes-lift in Les Arcs.

  Ook voor skiërs is het natuurlijk 
interessant te weten waar hun 
eten vandaan komt. Voor de 
kaasliefhebbers onder hen is een 
bezoek aan de Coopérative Fruitière 
in de Val d’Arly niet te versmaden! 
Beaufort, reblochon, tomme de 
Savoie en raclette: ze komen 
allemaal hier vandaan. Je kunt er 
proeven en meehelpen om tomme 
blanche te maken.

  ETEN IN DE BERGEN: EEN NIEUW SAUSJE!
Smaken veranderen: in de bergen wordt steeds meer geëxperimenteerd met andere 
kookstijlen. Veel restaurants worden losser en informeler, naast gastronomische 
hotspots met eeuwigheidswaarde!

 Mis het niet:
• Sushi Fumi La Clusaz (p.5)
•  fonduen in de skilift Vaujany (p.5)
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 VERBETERINGEN IN HET SKIGEBIED
Er wordt flink geïnvesteerd om nog betere ski-ervaringen te realiseren. Dit seizoen zowel 
in nieuwe liften op belangrijke plekken, en ook in compleet nieuwe pistes.

 Méribel maakt werk van de hooggewaardeerde maar 
niet zo druk bezochte sector Roc de Fer. Er komt een 
ultramoderne 6-zitslift met verwarmde leren stoelen. De 
pistes vanaf La Chaudanne worden hiermee stukken sneller 
bereikbaar. Een tweede 6-zitter gaat de oude Cherferie-
sleeplift vervangen. Komende winter ook twee nieuwe pistes 
en betere machines voor de kunstsneeuw.

 Goed nieuws voor skiërs in La Plagne die fan zijn van de 
Inversens afdaling met z’n off- pistemogelijkheden. De oude 
slome stoeltjeslift hier is vervangen door een supersnelle 
6-zitter. En dat is ook een heel prettig bericht voor wie naar het 
Paradiski-gebied wil, want dit is een essentieel traject om vanaf 
Les Arcs de Bellecôte-sector boven La Plagne te bereiken.

 Gaan we dansen? In Val d’Isère ben je nu nog sneller bij 
de feesten van La Folie Douce, dankzij de nieuwe cabinelift 
La Daille. Hij is twee keer zo snel als de oude lift en kan drie 
keer zoveel feestgangers vervoeren. En uiteraard profiteren 
ook ‘gewoon’ alle skiërs mee die snel midden op de pistes 
willen zijn!

 Acrobaten en adrenalinejunks, joechei! Les 2 Alpes 
heeft de Freestyle Land-sneeuwparken - sector Toura 
- gemakkelijker bereikbaar gemaakt door een nieuwe 
snelle 8-zits stoeltjeslift. Niet alleen fijn voor de cracks: 
simpelmansen vinden hier prettige rode en blauwe pistes,
op dezelfde helling. Toch goed voor je egos.

 Andere belangrijke nieuwe liften: 10 miljoen euro is 
besteed aan de 6-zits stoeltjeslift Côte Chevalier in Serre 
Chevalier, een nieuwe cabinelift maakt de link tussen 
Courchevel Village en Courchevel 1850 makkelijker, de 
Bruyère-cabinelift in Les Menuires heeft meer power en er 
zijn nieuwe 6-zitters in Châtel, Les Orres en Le Corbier.

 Opvallend veel nieuwe pistes in het seizoen 2018-2019. 
Goede skiërs zullen blij zijn met de zwarte piste in Boismint/
Val Thorens, gemiddelde skiërs als een kind zo blij met 
de blauwe routes in Les Gets en Peyragudes. Deze laatste 
heeft schuine bochten, hobbels en andere geintjes - geschikt 
voor beginners - die de afdaling extra leuk maken voor 
kinderen. Van hetzelfde laken een pak op de grappige LCZ-
familieafdaling in La Clusaz.

 En wie zin heeft in een ski-safari moet helemaal aan 
het eind van de Maurienne-vallei zijn. Hier werken zes 
skioorden samen in Eski-mo en dat betekent dat je met 
1 skipas overal welkom bent. Bijvoorbeeld: ben je in Val 
Cenis dan kan je ook skiën in Aussois, La Norma, Valfréjus, 
Bonneval en Bessans. Oftewel: 350 km piste en 200 km 
crosscountry trails liggen aan je voeten!

 Mis het niet:
• Gloednieuwe zitsstoeltjesliften La Rosière (p.5)
• Nieuw zipline Val Thorens (p.5)

Freestyle Land – Les 2 Alpes
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EN NOG VEEL MEER...

  .  APRÈS-SKI IN EEN  

NIEUW JASJE

Skidorpen en wintersportondernemers 
zijn overal bezig hun aanbod te 
verbeteren, inclusief het hoofdstuk 
feesten. In Tignes hoef je daarvoor 
de berg niet meer af: bijna op de 
top, net onder de gletsjer Grande 
Motte zit nu een dependance van de 
Cocorico-bar van Val d’Isère. Hier 
zijn elke dag live optredens vanaf 4 
uur en tussen 6 en 8 draait een DJ 
plaatjes. Met een 400m2 groot terras 
is dit the party place to be. En in 
Courchevel kan je een vin chaud 
drinken in een boomhut, die je onder 
deskundige begeleiding bereikt. De 
passie voor bijzondere biertjes leeft 
ook in Les Houches: het chalet Le 
Solerey is omgebouwd tot een echt 
brouwerscafé.

  .  NAAR BENEDEN,  
MAAR DAN ANDERS

Niet alleen ski’s en snowboards 
houden van zwaartekracht: in 
Les Arcs kan je eraan toegeven 
door te gaan ‘airtuben’ in het 
snowpark van Arc 1600. En dat is 
eerst keihard naar beneden op een 
grote rubberband, dan de lucht in 
schieten en uiteindelijk landen op 
een springkussen. En waarom niet 

weer eens met de slee de berg af 
sjezen in Val Cenis? In skidorpen 
zoals La Giettaz is de fat bike steeds 
populairder, waarmee je makkelijk 
door de sneeuw zoeft dankzij z’n 
brede banden. In Alpe d’Huez huur je 
zelfs e-fat-bikes: met zo’n elektrisch 
motortjes kom je nog verder. Je kunt 
er op pad met een gids, ’s avonds zijn 
er zelfs tochten inclusief diner.

  .  OMHOOG TROUWENS  
OOK

De Fransen hebben ook nieuwe 
ideeën over toerskiën. Zo kun je 
deze winter in Arêches-Beaufort ’s 
avonds terecht op pistes waar niet 
wordt geveegd en ook deelnemen aan 
een tweedaags toerski/yoga-kamp. In 
Val Thorens wordt gepionierd met 
toerskiën in de vroege ochtend, met 
als beloning een ontbijt. In Combloux 
en andere skidorpen eindigen steeds 
meer trajecten op de gewone pistes, 
zodat je aan het eind van je tocht 
soepeltjes terug kan skiën in plaats 
van dat geklungel off-piste.

.  DENKEND AAN DE TOEKOMST 
VAN HET SKIËN

Ondanks de record hoeveelheid 
sneeuw het afgelopen seizoen, 
kunnen we niet meer zeker zijn van 
het klimaat. Meer en meer wordt 
geïnvesteerd in sneeuwmachines, 
met Valloire en Valberg in de 

wereldtop als het gaat om de 
installatie van nieuw materieel. 
Valloire heeft 50 oude machines 
vervangen en 73 gloednieuwe 
apparaten bijgeplaatst. Ook Valberg 
voegt 73 nieuwe machines toe, 
zodat er altijd veel sneeuw kan 
worden gemaakt mochten de 
omstandigheden daarom vragen.
Resorts en hotels bestuderen ook 
hoe hun ecologische voetafdruk 
te verkleinen. De skigebieden 
van Tignes-Val d’Isère en Serre 
Chevalier wonnen beide al 
een Green Globe Award voor 
hun inzet op het gebied van 
duurzaamheid en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. En in Morzine 
biedt ****hotel Le Dahu zijn gasten 
twintig procent korting wanneer ze 
de reis ernaartoe in een elektrische 
auto maken!

  .  TOT SLOT… MINDER 
TELEFOONVERLIES

Een selfie maken in de skilift: 
levensgevaarlijk voor je telefoon! 
Daarom hebben ze in St Martin 
de Belleville en Orcières 
Merlette camera’s gehangen in 
de stoeltjesliften: eenmaal boven 
aangekomen kies je de leukste 
plaatjes uit en mail je ze naar jezelf. 
Super idee!

 Mis het niet:
•  Cryotherapie in  

Serre Chevalier (p.5)

EEN ONE-STOP SHOP  
VOOR HET SKIËN

Vanaf nu kun je alles voor een ski vakantie 
op 1 website boeken. In samenwerking met 
France Montagnes lanceert de Ecole du Ski 

Français (ESF) de website

www.mon-sejour-en-montagne.com

Hier kun je gemakkelijk ski lessen boeken 
maar ook een accommodatie reserveren, 
een lift pas kopen en ski materiaal huren. 

Het is makkelijk en snel en je betaald geen 
reserveringskosten.

Fat Bike – La Giettaz
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Voor de komende kerst valt al van alles te noteren. In La 
Clusaz ‘Les Pestacles de Père Noël’: een festivalweek vol 
straatartiesten zoals goochelaars, magiërs, muzikanten 
en dansers. In Courchevel arriveert de Kerstman ieder 
jaar in een andere stijl, soms gewoon per arreslee met 
rendieren, soms begeleid door gigantische rupsen! In 
Le Corbier deelt hij op 25 december cadeautjes uit op 
de pistes. In Les Arcs komen twee heel verschillende 
kerstmannen naar de hotels en andere accommodaties: 
een klassiek type voor het hele gezin, en een veel minder 
conventioneel exemplaar voor gezelschappen zonder 
kinderen. In Valberg een draaimolen in het centrum, 

fakkelafdalingen en ontmoetingen met Vadertje Kerst, 
terwijl Val d’Isère feestviert met concerten, vuurwerk 
en sneeuwsculpturen. In St Gervais-les-Bains geeft het 
zinderende en artistieke Lichtfestival een extra dimensie 
aan de feestdagen.

Alle Franse skioorden zijn open met Kerstmis en in de 
hoge skigebieden is gegarandeerd sneeuw. Sommige 
dorpen hebben juist in die periode interessante 
aanbiedingen voor gezinnen. Zo verblijft in Les Orres 
een kind een week gratis (verblijf, skipas en skihuur) per 
geboekte volwassene.

  KERST IN DE BERGEN? MAGISCH!

De Franse bergen stralen met kerst echt overal! Iedere wintersportplaats  
doet zijn best om een magische, gezinsvriendelijke ambiance te creëren en 
een feestelijke agenda te vullen met leuke happenings. Zoals spectaculair 
vuurwerk, fakkeltochten en bezoekjes van de Kerstman. Overal fonkelen dan 
de lichtjes, staan mooi versierde kerstbomen te schitteren en kun je hapjes en 
drankjes bestellen die bij de kersttijd horen.
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  LEKKER SKIËN IN DE LENTE: ’LE PRINTEMPS DU SKI’
De Franse Bergen vieren voor de vierde keer op rij ‘Le Printemps du Ski’. Samen met 
vijftig bergdorpen en hun partners, zoals accommodaties en de Franse skischool ESF. 
Hun doel? Het promoten van de lente als een ideaal skiseizoen in de Franse bergen!

Waarom is de lente een ideaal seizoen om op skivakantie te 
gaan en te genieten van de Franse bergdorpen?

De weersomstandigheden zijn dan vaak perfect en de 
sneeuw ligt er nog altijd heel goed bij. Met langere dagen en 
zachtere temperaturen is het extra genieten van de ski en 
de après-ski. Ook omdat er minder mensen op de piste zijn 
en er interessante en voordelige tarieven gelden met een top 
prijs-kwaliteitverhouding.
De lente is ook een ideaal moment om je voor het eerst aan 
het skiën te  wagen of nieuwe technieken en activiteiten uit 
te proberen op de piste. Zo kan je dan heerlijk relaxed gaan 
langlaufen, toerskiën, freeriden of freestylen. De sneeuw- en 
weersomstandigheden zijn dan perfect voor zowel klein 
als groot en in sommige bergdorpen kan je dit soort nieuwe 
disciplines dan zelfs gratis uitproberen. In alle rust en goed 
begeleid door leraren van de Franse Skischool (ESF) of 
berggidsen (guides de montagne).

Geef eens voorbeelden van leuke aanbiedingen tijdens
‘Le printemps du ski’?

De mogelijkheden zijn eindeloos. Veel bergdorpen 
organiseren festivals, gratis tentoonstellingen en andere 
activiteiten onder de stralende zon. Soms zijn de skipassen 
gratis voor de kinderen, kunnen volwassen beginners gratis 

skilessen krijgen en zijn er combinatiepakketten verblijf/
passen mogelijk, al vanaf 150 euro per persoon. Er zijn dan 
ook meer weekend- en midweekaanbiedingen. Ga maar eens 
zoeken. En boeken!

Wanneer gaat het ‘skivoorjaar’ van start?

Het lenteseizoen begint op 20 maart in de Franse bergdorpen. 
Een heerlijke periode om uitstekende ski-omstandigheden 
te combineren met activiteiten als wellness, zonnebaden en 
après-ski. En lekker te genieten van het leven en van elkaar.

En wat als we met het hele gezin willen komen?

Dat is precies wat we hopen: gezinsvakanties zijn de essentie 
van ‘Le Printemps du Ski’, de tarieven en arrangementen 
zijn daarop aangepast. De zon schijnt, de sneeuw ligt 
mooi te wezen en het weer is heerlijk voor allerlei 
activiteiten en nieuwe ervaringen: sneeuwschoenwandelen, 
hondensleerijden, ski-joëring (achter een paard), 
fatbiken, parapenten, trailen, nordic walken, wandelen, 
mountainbiken op de piste en zo voort. En je kunt ook 
nog steeds al die andere typische winteractiviteiten doen: 
schaatsen, bijkomen in een warmwaterbad of pret maken in 
een zwemparadijs met alles erop en eraan.

 www.skiingintospring.com
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12 EPISCHE  HAPPENINGS

 LA GRANDE PREMIÈRE
Val Thorens  24-25 november 2018

Europa’s hoogste skioord begint het seizoen explosief met 
een weekend vol live muziek, games, activiteiten en gratis 
materiaaltesten in samenwerking met zestig grote merken 
uit de wereld van skiën en boarden. Vorig jaar kon je er 
meer dan vijfduizend producten uitproberen en kwamen 
achtentwintigduizend mensen op dit weekend af!

 LE CRITÉRIUM DE LA 1ÈRE NEIGE
Val d’Isère  7-9 & 14-16 december 2018

Het World Cup-seizoen in de Alpen begint met twee echt 
snelle weekends, met voor de mannen de Giant Slalom en de 
Slalom en voor de vrouwen de Super G en de Downhill. In 
Val d’Isère begint het seizoen altijd al spetterend, maar met 
deze mondiale competitie plus vuurwerk en concerten gaat 
de plaats aanstaande winter écht knallend van start.

 LA GRANDE ODYSSÉE
Savoie Mont Blanc  12-23 januari 2019

Met de prachtige Alpentoppen op de achtergrond, is La 
Grande Odyssée een van de spectaculairste sledehondraces. 
De editie van aanstaande winter start in Samoëns met zo’n 
twintig teams van musher en honden. In twee weken tijd 
racen ze  naar Bonneval-sur-Arc met onderweg plaatsen als 
Megève, La Plagne en Val Cenis.

 GEZONDE EN LEKKERE SKI WEEK
Brides-les-Bains  14-18 januari 2019
Na de kerstperiode is het soms lastig fit worden. Het 
kuurplaatsje Brides-les-Bains komt te hulp! Op dit festival 
aandacht voor oefeningen, meditatie en gezonde levensstijl 
en een ruime keuze uit yogasessies, spabehandelingen in het 
kuuroord en wintersporten in samenwerking met de Ecole 
du Ski Français in Méribel. In de plaatselijke restaurants 
wordt dan extra licht en luchtig gekookt in een heerlijke 
innovatieve bergstijl.

 CHEFS OP DE TOP IN AURON
Auron  19-25 januari 2019
De beste chefs van de Côte d’Azur verplaatsen zich deze 
winter naar de bergen en gaan samenwerken met de 
restaurateurs in Auron. Ze bieden hoogstaande culinaire 
menu’s aan voor slechts 45 euro en maken gebruik van 
de lekkerste producten uit de regio. Het programma voor 
komend jaar is nog niet bekend maar tijdens de editie van 
2018 was niemand minder dan dessert kampioen en patissier 
Christina Cottard van de partij.

 BACCHUS À LA NEIGE
Val d’Arly  21-25 januari 2019
Dorstig? Dan hup naar Crest-Voland in de Val d’Arly voor 
het 15e jaarlijkse festival rond het thema wijn & sneeuw! In 
buurdorp Notre Dame de Bellecombe is het dan St Vincent-
week en wordt de gastronomie van de Savoie volop gevierd. 
Onder meer tijdens een avond gewijd aan de rissoles, het 
lokale gefrituurde dessert met een vulling van appels of 
peren en vaak ook rozijnen.
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 OUTDOORMIX WINTER FESTIVAL
Vars  22-27 januari 2019

Waarom maar één wintersportevenement organiseren als 
je er ook negen in een week kan proppen? In Vars gaan ze 
voor de tweede editie van dit maffe festival vol wedstrijden 
in snowboarden, freeskiing, mountainbiken, slackline, 
parapenten, snowscooteren en zelfs sneeuwkajakken. ’s 
Avonds concerten en feesten to the max.

 FESTIVAL OF PYROTECHNIC ART
Courchevel  14 februari-7 maart 2019

Vorige jaar waarde Darth Vader er rond, nu is de geest van 
Jack Sparrow voelbaar op het 17e winterse vuurwerkfestival 
in Courchevel. Het thema in 2019 is ‘De Zwarte Parel’ en vier 
internationale teams proberen dit als beste uit te beelden. 
Het publiek is de jury: alle creatieve uitingen komen op 
Facebook en die met de meeste likes wint Le Prix du Public.

 SYBELLES OPTIMIST
Le Corbier  18-20 februari 2019

Zo’n bergrace zie je echt nergens anders. In Le Corbier 
glijden ze deze winter weer met driepersoons teams naar 
beneden in zeilbootjes van het type Optimist. De deelnemers 
rennen zelf omhoog en springen daar in hun bootje voor een 
test van de zwaartekracht, nek-aan-nek met een ander team. 
De competitie is intens, maar wat wil je ook: de winnaars 
krijgen de kosten van hun vakantie terugbetaald!

 CHÂTEL CLASSIC
Châtel  25-28 februari 2019

Dit intieme en informele klassieke muziekfestival staat 
onder leiding van de beroemde pianiste Elena Rozanova. 
Drie dagen zijn er concerten in de kerk van Saint Laurent, 
uitgevoerd door topmuzikanten. Zo speelden in vorige 
edities beroemdheden als gitaarspeler Samuel Strouk, cellist 
François Salque en violist Pierre Fouchenneret.

 PIERRA MENTA
Arêches-Beaufort  13-16 maart 2019

10.000 meter omhoog, 10.000 meter omlaag: dat is de 
opdracht aan de zeshonderd tourskiërs die meedoen aan de 
34e Pierra Monta. Het gaat om vier dagen vol strijd, met elkaar 
en met vijftien bergtoppen. De deelnemers opereren in duo’s 
en worden door duizenden toeschouwers toegejuicht. Hier zie 
je absoluut de allerbeste toerskiërs van de hele wereld.

 ROCK THE PISTES
Portes du Soleil  17-23 maart 2019

Het jaarlijkse muziekfeest in Portes du Soleil is gratis voor 
iedereen met een skipas. Het maakt volop gebruik van het 
grote skigebied, met iedere middag een concert op een 
andere plek op de piste. Er zijn ook DJ-perfomances op de 
populaire après-skiadressen en volop optredens in het dorp: 
echt overal klinkt muziek tijdens Rock The Pistes. Dit jaar 
zijn Hyphen Hyphen & Charlie Winston al aangekondigd.

 Mis het niet:
• Tomorrowland Alpe d’Huez (p.5)

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc



TOT SNEL IN DE FRANSE BERGEN!

 MEER INFORMATIE
presse.france-montagnes.com/nl

#WINTER2018/2019

FRANCE MONTAGNES promoot de Franse berggebieden
in het buitenland en in Frankrijk.

WWW.FRANCE-MONTAGNES.COM

Martine Achard
m.achard@france-montagnes.com

CHAMBERY • Frankrijk
Tel : +33 (0)4 79 65 06 75

Martine Jongbloed
martine.jongbloed@atout-france.fr

AMSTERDAM • Nederland
Tel : +31 (0)20 53 53 012

Marieke Smits
marieke.smits@atout-france.fr 

AMSTERDAM • Nederland
Tel : +31 (0)20 53 53 013

FRANCE MONTAGNES


