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Alpen, Pyreneeën, Centraal Massief, Jura, Vogezen… 
Frankrijk heeft een verscheidenheid aan bergmassieven waarin sfeervolle dorpjes worden afgewisseld 
met moderne wintersportplaatsen. De Franse bergen doen met hun uitgestrekte skigebieden meteen 
denken aan wintersport. Maar ook naast de piste kunnen er allerlei activiteiten worden gedaan. En laten 
we vooral de uitstekende après-skimogelijkheden niet vergeten! 
Frankrijk staat wereldwijd op nummer 1 als wintersportbestemming. Accommodaties zijn dan ook 
aangepast een brede clientèle: van 5-sterrenhotel tot camperplaats. De verwachtingen van de klant 
zijn anno 2015 anders dan vroeger, waardoor wintersportplaatsen voorzien in ruime, comfortabele 
accommodaties die van alle gemakken en service zijn voorzien. 
In het Frans bestaat er een speciaal begrip voor: “Grand Ski”, oftewel groots skiën. Hieronder verstaan we 
uitgestrekte, aaneengesloten skigebieden met internationale bekendheid, waar tot wel 600 kilometer 
geskied kan worden met één skipas. Ook vind je overal ludieke zones voor kinderen of beginners, en aparte 
snowparks voor freestylers. Grand Ski betekent ook ski-in, ski-out. Door de hoge ligging van onze skidorpen 
ski je tot aan de voordeur van je accommodatie. Bijkomend voordeel is de sneeuwkwaliteit die het hele 
seizoen – dat soms zelfs van november tot mei loopt – gegarandeerd is. 
Ook voor gezinnen zijn de Franse bergen een aantrekkelijke bestemming. Het hele seizoen worden er 
evenementen en animatie georganiseerd om jong en oud te vermaken. Let hierbij vooral op het label 
“Famille Plus”, dat door de Franse overheid erkend is. Om dit label te verkrijgen, moeten wintersportplaatsen 
aan meer dan 100 eisen op het gebied van accommodatie, animatie en aanbiedingen voldoen. Bovendien 
staan er over alle skigebieden verspreid 20.000 skileraren klaar om beginners en gevorderden de kneepjes 
van het skiën bij te brengen. In meer dan 40 wintersportplaatsen zijn er Nederlandstalige skileraren 
aanwezig. De allerkleinsten kunnen terecht in de Club Piou Piou, waar de nadruk ligt op sneeuwpret en 
waar de eerste ervaringen met het glijden kunnen worden opgedaan. Dit alles tegen aantrekkelijke prijzen 
die speciaal op gezinnen zijn afgestemd. 
Après-ski is in Frankrijk een breed begrip. Naast de welbekende feesten aan het einde van de dag staat 
het ook voor activiteiten buiten de piste. Een rustige sneeuwschoenwandeling of huskysledetocht, of de 
adrenaline van een duik onder het ijs of een slipcursus met elektrische auto’s op ijs is een leuke afwisseling 
op het dagelijkse skiplezier. Frankrijk staat natuurlijk ook bekend om haar uitstekende gastronomie: lekker 
eten doe je in de dorpsherberg, op de piste of in één van de vele sterrenrestaurants. 
Wintersport zit ons in het bloed. Op naar Frankrijk dus, voor het meeste ski- en après-skiplezier in de 
breedste zin van het woord. 

www.france-montagnes.com

 Jean-Marc SILVA Martine ACHARD
 Directeur Internationale promotie

inhoudsopgave
voorwoord
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Activiteiten 
Bij wintersporten wordt vaak als eerste aan het 
gebruikelijke skiën en snowboarden gedacht. In 
Frankrijk is wintersport echter veel meer dan dat: 
de opkomst van nieuwe activiteiten op en buiten de 
piste brengt afwisseling in de wintersportvakantie. 

Op de piste

Wintersporters die dagelijks de eerste lift naar 
boven nemen, zullen beamen dat maagdelijke 
sneeuw de mooiste is. Om de echte primeur van 
de dag te hebben, kan men in verschillende Franse 
wintersportplaatsen (o.a. Peyragudes, Praloup en La 
Plagne) met de pistereddingsdienst mee naar boven 
nog voor de skiliften opengaan. 

Ook skiën aan het eind van de dag heeft een 
bijzondere dimensie. In steeds meer skioorden 
kan geskied worden bij nacht: de ene keer bij het 
licht van schijnwerpers, de andere keer in het 
natuurlijke licht van maan en sterren. Soms kan 
nachtskiën gecombineerd worden met een diner 
of wijnproeverij in een bergrestaurant. Nachtskiën 
kan bijvoorbeeld in Besse Super Besse, La Bresse 
Hohneck, Les 2 Alpes of Courchevel.

Niet alleen ski’s en snowboards zijn attributen om 
de berg af te glijden. Creatieve ontwikkelingen, 
zoals de yooner, de snowscoot (niet te verwarren 
met sneeuwscooter!) en de mountainbike brengen 
nieuwe mogelijkheden om van de pistes te genieten. 

Buiten de piste

Duiken is toch al een bijzondere ervaring, maar 
duiken onder ijs is nog veel specialer. Doordat het 
zonlicht door het ijs gebroken wordt, komt er een 
groene gloed over de onderwaterwereld. Duiken 
onder het ijs kan in onder andere Tignes, Val Thorens 
en Morzine en in Bessans zelfs ’s nachts. 

Prachtige uitzichten over de bergen krijg je niet 
alleen op de top, maar ook vanuit de lucht. Met 
helikopters of ultralichte vliegtuigjes kan een 
indrukwekkende vlucht over de bergen worden 
gemaakt. Ook tokkelbanen en heliski-uitstapjes 
garanderen een adrenalinekick. 

Sinds de Olympische Spelen van Sochi is de biatlon 
bij steeds meer Nederlanders bekend, evenals 
Franse kampioen Martin Fourcade. In alle Franse 
bergmassieven kunnen wintersporters in zijn 
voetsporen treden en introductielessen nemen in 
deze discipline die langlaufen met geweerschieten 
combineert.

Voor gezinnen met kinderen zijn er ook rustige, 
kindvriendelijke activiteiten buiten de piste te doen. 
Jonge dierenvrienden gaan graag mee met een 
huskysledetocht, die ook voor ouders ontspannend 
is. En sneeuwschoenwandelen kan al met kinderen 
vanaf 4 jaar. Vaak is het mogelijk aansluitend te 
dineren in een iglo of Mongoolse yurt. 

IN DE FRANSE  

WINTERSPORTPLAATSENTrends
10 miljoen 
toeristen in de winter

55 miljoen  
skipasdagen* (schatting) voor de 
winter van 2013-2014 
Frankrijk was in 2012-2013  
leider van de mondiale 
 wintersportmarkt  
met 57,9 miljoen skipasdagen 

16 % van alle 
Nederlandse 
wintersporters gaat 
naar Frankrijk 

Frankrijk na 
Oostenrijk populairste 
wintersportbestemming

8,4 gemiddeld 
rapportcijfer dat Nederlandse 
wintersporters aan Frankrijk geven

22.50 € 
Gemiddelde prijs van een skipas 
voor een dag*in Frankrijk

10 miljard € 
schatting van de omzet van de 
Franse wintersportplaatsen
(waarvan 6,5 miljard euro  
in de regio Rhône-Alpes) 

710 € gemiddeld 
besteed bedrag per 
Nederlander per wintersportvakantie 
in Frankrijk 

Meer dan 350 
wintersportplaatsen 
in Frankrijk    

*  skipasdag: 1 persoon die 1 dag(deel) skiet, snowboardt of op een andere 
manier wintersport waarbij een skipas benodigd is. 

Bronnen: Domaines Skiables de France (2012-2013), France Montagnes, 
Ecole du Ski Français en NBTC-NIPO

Verhouding 
berggebieden  
qua aantal wintersportplaatsen    
• Alpes: 67 %
• Pyreneeën: 12 %
• Jura: 7 %
• Vogezen: 9 %
• Centraal Massief: 5 % 

120.000 banen die 
onlosmakelijk zijn van de locatie

20.000 skileraren waarvan 
17.000 van de ESF (Franse 
skischool), verdeeld over 230 
skischolen 

18.000 werknemers 
in dienst van de skigebieden, 
permanent en seizoensgebonden

KERNCIJFERS VAN DE  
FRANSE BERGEN

Yooner
Snowscoot
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Technologie
Online

Anno 2014 is online aanwezigheid cruciaal om de 
toerist te bereiken. De Franse skioorden stellen 
dan ook alles in het werk om hier jaarlijks in te 
vernieuwen. 

Continu actief op social media, een uitgebreide app, 
gratis wifi bij de stations van de skiliften, informatie 
over de staat van de sneeuw en de wegen naar het 
dorp toe: het zal niet verbazen dat Val Thorens in 
2013 de prijs voor meest verbeterde skioord van 
Europa en de Franse Palme du Tourisme Numérique 
(Palm voor digitaal toerisme) heeft gewonnen. In 
2014 wordt het social mediateam verder uitgebreid 
voor nog meer digitale interacties. 

Val Thorens is niet de enige wintersportplaats 
die op de wens van online community´s inspeelt. 
In Saint- Lary, Châtel en Le Grand-Bornand zijn 
de snowparken voorzien van camera’s, zodat 
wintersporters hun kunsten kunnen opnemen en 
delen op social media. In Courchevel kan de afdaling 
op de Emile Allais-slalompiste worden gefilmd. Ook 
geven live webcams een goed beeld van de actuele 
sneeuwhoogte. 

Nooit meer verdwalen op de piste dankzij de apps 
met interactieve plattegronden van het skigebied 
die door vele wintersportplaatsen ontwikkeld zijn. 
Vaak is er ook een speciale button om met één druk 
de reddingsdiensten in te kunnen schakelen. Les Gets 
zet zelfs een extra stap met zijn app waarmee het 
skigebied op ludieke wijze verkend kan worden. En 
met de apps van Courchevel en Val Thorens kunnen 
skipassen aangekocht of opgewaardeerd worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Skipassen en liften

Tegenwoordig kan de wintersporter zelf een 
product op zijn skipas laden dat het beste bij zijn 
wensen past. Skipassen variëren in geldigheidsduur 
en grootte van het skigebied. Vaak zijn er 
combinatieaanbiedingen met bijvoorbeeld een 
nabijgelegen spa of de mogelijkheid een priority-rij 
bij de lift te mogen nemen. In de rij staan bij de kassa 
is verleden tijd dankzij het online opladen van de 
passen: vaak liggen de passen bij aankomst al klaar 
bij de receptie van de accommodatie. 

De Franse wintersportplaatsen investeren in de 
ontwikkeling van het skiliftenpark. Een recente 
vernieuwing op dit gebied is de télémix of combilift, 
zoals dit jaar in La Clusaz geopend wordt. Aan de 
kabels hangen zowel stoeltjes als cabines, waardoor 
men zelf kan kiezen welk vervoermiddel voor hem 
het prettigst is. Hoewel men in de cabines beschut 
zit tegen de elementen, moeten de ski’s wel worden 
afgebonden. Aangezien de rijen vaak apart van 
elkaar zijn, kan ook de wachttijd doorslaggevend 
zijn in de keuze. 

Duurzaam toerisme
Duurzaamheid staat bij de Franse skioorden hoog 
in het vaandel. Vele dorpscentra, zoals in Avoriaz en 
Champagny en Vanoise, weren auto’s en zijn dus 
alleen voor voetgangers toegankelijk. La Clusaz heeft 
deze zomer twee pleinen in het dorp verbouwd om 
een deel van het centrum voetgangersgebied te 
kunnen maken.

Hoewel er pas sinds kort een hybride pistenbully 
(werkend op diesel en elektriciteit) bestaat, hebben 
al drie Franse wintersportplaatsen er een of meerdere 
aangeschaft. Courchevel was de eerste in 2013, daarna 
volgden Alpe d’Huez en Val Thorens al snel. 

Alpe d’Huez neemt het voortouw in innovatieve 
oplossingen voor duurzaam toerisme. Naast de 
gratis elektrische pendelbussen die wintersporters 
naar de uithoeken van het skigebied brengen, 
stelt het skioord ook een elektrisch wagenpark 
ter beschikking. De auto’s zijn uitgerust met 
sneeuwbanden, een kofferbak en een skidrager. 

Avoriaz viel in oktober 2013 bij de World Snow Awards 
in de prijzen door zijn ecologische initiatieven. Zo 
zijn er voor de aanleg van het bekende snowpark 
The Stash geen bomen gekapt en wordt het 
water in zwemparadijs Aquariaz verwarmd door 
biobrandstof. Ook is er recent een energiezuinig 
appartementencomplex geopend in de wijk Les 
Crozats. 

Dat Franse wintersportplaatsen hun beste beentje 
voortzetten op milieugebied, blijkt uit het ISO14001-
label dat vele skioorden hebben. Om aan deze 
internationale norm te voldoen, worden skioorden 
onderworpen aan strenge eisen op het gebied 
van milieubeleid, planning, uitvoering, controle en 
beoordeling door de directie. In Frankrijk hebben 
onder andere Megève, La Rosière en Les Menuires 
dit label. 

Ook de renovatie van accommodaties wordt op 
een groene manier aangepakt. Toen de meeste 
accommodaties gebouwd werden, waren 
vakantiegangers voornamelijk op de piste te 
vinden: de accommodatie werd alleen gebruikt 
om te slapen en te ontbijten. Tegenwoordig is de 
wintersportcultuur heel anders: er wordt meer tijd 
in het hotel, appartement of chalet doorgebracht, 
waardoor een ruime opzet van de kamers meer 
gewaardeerd wordt. Hierdoor worden bepaalde 
accommodaties zelden of nooit geboekt. Om 
dit fenomeen tegen te gaan, worden bestaande 
gebouwen gerenoveerd en groter opgezet, in plaats 
van ze te slopen en er nieuwe voor in de plaats te 
zetten. In Les Arcs is er zelfs een speciaal label in het 
leven geroepen dat wordt toegekend aan panden die 
zeer stijlvol, functioneel en creatief gerenoveerd zijn. 

Andere energiereducerende maatregelen die worden 
genomen door de Franse wintersportplaatsen zijn 
het opnieuw inzaaien van gras in Alpenweides, de 
vermindering van het aantal palen van skiliften en 
de installatie van energiezuinige sneeuwkanonnen 
die alleen water en lucht gebruiken om kunstsneeuw 
te maken.  

De hybride pistenbully

Combilift
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Lenteskiën  
in Frankrijk
In de lente worden in de Franse bergen de voordelen 
van winter en zomer gecombineerd. Door de 
zomertijd en de langere dagen is er meer tijd om 
vakantie te vieren dan in de winter en dankzij de 
hoge ligging van de Franse skigebieden zijn goede 
sneeuwcondities ook in het voorjaar gegarandeerd. 
In de ochtenden kan er volop geskied worden, terwijl 
de middagen zich lenen voor feesten, activiteiten en 
animatie. De grootste evenementen van het seizoen 
vinden niet voor niets plaats tijdens de laatste dagen 
van het seizoen. Andere voordelen van lenteskiën 
in Frankrijk zijn de voordelige tarieven en de rust 
op de pistes. 

Val d’Isère

Val d’Isère organiseert van 11 april tot 3 mei voor de 
derde keer het succesvolle Hot Ice. Skigebied Espace 
Killy, waarvan Val d’Isère deel uitmaakt, heeft ook 
in de lente uitstekende skimogelijkheden. Doordat 
lenteskiën een ander soort wintersport is dan in 
het hoogseizoen, passen skileraren hun manier van 
lesgeven en hun tochten aan. Na de wintersportpret 
van de ochtend staan de middagen in het teken van 
après-ski-feesten, activiteiten en concerten in de 
zogenaamde “Hot Spots” van Val d’Isère. Door de 
verscheidenheid aan genres komt iedere après-skiër 
aan zijn trekken. 

Val Thorens

In Val Thorens, een van de bekendste Franse 
skidorpen in Nederland, vinden in de lente maar 
liefst twee grote evenementen plaats. Terwijl de 
pistes in vele andere skioorden al gesloten zijn, 
kan er in Val Thorens nog naar hartenlust geskied 
worden – om daarna de winterpret in te ruilen 
voor een zomerse festivalsfeer op de terrassen. 
Met activiteiten zoals de waterslide combineert Val 
Thorens de geneugten van de winter en de zomer. 
De Apotheose Days vallen samen met de beroemde 
Dutch Week in de meivakantie.

Portes du Soleil

Het lenteskiseizoen wordt ingeluid door het festival 
Rock the Pistes in skigebied Portes du Soleil. Bekende 
dorpen in dit gebied zijn Châtel, Morzine, Avoriaz 
en Les Gets. Het festival loopt in 2015 van 15 tot 21 
maart en vindt niet plaats in de dorpen zelf, maar 
op de pistes. Doordat de gratis concerten iedere dag 
op een andere locatie in het skigebied zijn, blijft de 
setting steeds uniek. 

Lenteskiën voor gezinnen

Ook in Tignes vindt er een lente-evenement met 
Nederlands tintje plaats: de Family Jam. ’s Ochtends 
zijn er lessen voor de kinderen, ’s middags kan er 
met gezin een skiuitstapje worden gemaakt of 
gerelaxt worden aan het zwembad. Ook voor ouders 
zijn er activiteiten zoals clinics en materiaaltesten. 
In Les 2 Alpes vindt van 20 tot 24 april Junior Foliz 
plaats, waarbij iedere middag animatie wordt 
georganiseerd in het hart van het dorp, en in La 
Rosière vinden van 11 tot 18 april de Happy Days 
plaats met een gelijkende opzet. 

focus

Alles over belangrijke 
kenmerken,  
praktische informatie, 
nieuws en evenementen  
voor het winterseizoen 
2014-2015

EEN SELECTIE  

VAN WINTERSPORTPLAATSEN  

EN PARTNERS VAN FRANCE MONTAGNES
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ISÈRE - CONTACT : CÉLINE PERRILLON
+33 (0)4 76 11 44 59 • +33 (0)6 29 39 91 99 - presse@alpedhuez.com - www.alpedhuez.com

Speerpunten

Wintersportactiviteiten: skiën, nachtskiën, 
langlaufen, sleeën, nachtsleeën, ski jöring, curling.

Niet-wintersportactiviteiten in de natuur: 
Huskysledetochten, wandelingen en sneeuw-
schoenwandelingen.

Activiteiten in de lucht: ULV (ultralicht vliegtuig), 
paragliden, luchtdoop in een vliegtuig, helikopter 
of gyrocopter.

Animatie: skishow, gratis voorstellingen voor 
kinderen en volwassenen, concerten… 

Culturele activiteiten: Rondleidingen met gids in 
de kerk van Notre-Dame des Neiges, op de Pic Blanc 
(het hoogste punt boven het dorp met panoramisch 
uitzicht), van het dorp Huez, van het museum van 
Huez et van Oisans, van de kunstsneeuwfabriek, van 
de ijsgrot… 

Nieuw

Plaatsing sneeuwkanonnen op de Sarenne-
piste: Vanaf 6 december kunnen wintersporters 
gegarandeerd skiën op de 16 kilometer van de 
legendarische Sarenne-piste, die van de gletsjer tot 
in het dal loopt. De sneeuwkanonnen zijn aangelegd 
met speciale zorg voor het milieu, integratie in 
het landschap en respect voor de omgeving. Zo 
zwemmen er in de zomer vissen in het meer waaruit 
de kanonnen hun water putten, tot vreugde van 
vissers. Deze milieuvriendelijke vernieuwing vult 

de bestaande activiteiten op het gebied van milieu, 
zoals elektrische pistenbully’s, zonnepanelen en een 
microcentrale, aan. Met de gletsjer van 3330m geven 
de sneeuwkanonnen absolute garantie om vanaf 
november in de weekenden te kunnen skiën, en 
uiteraard de zekerheid van een perfect besneeuwd 
seizoen van 6 december tot 25 april 2015. 

Deval’Moon: De Deval’Moon zou op een kermis niet 
misstaan. Aan de binnenkant van deze opblaasbare 
bal van 3,20 meter doorsnee kunnen maximaal 4 
personen bevestigd worden. Daarna rolt de bal een 
helling van 150 meter naar beneden met 40 km/u. 
Veiligheid is gegarandeerd door het comfortabele 
tuig waarmee deelnemers vast zitten en ook de 
helling is ongevaarlijk doordat er veiligheidsnetten 
zijn geplaatst. Tarief: 10 € per persoon.

Vliegend naar Alpe d’Huez! In 15 minuten van 
Grenoble naar Alpe d’Huez per helikopter, daarna 
250 kilometer aan pistes ontdekken, lunchen in La 
Folie Douce en de dag in de zon doorbrengen: het 
programma dat luchtcompagnie Hélisair in petto 
heeft. www.volerenhelico.com.

Hybride pistenbully: De PistenBully 600 E+ is de 
eerste en tot op heden enige pistenbully die met 
hybride diesel-elektrische technologie werkt: een 
ware energie- en milieurevolutie op het gebied van 
pisteprepareren. Alpe d’Huez heeft deze nieuwe 
machine dit jaar op de pistes in gebruik genomen. 
De machine verbruikt tot 20% minder brandstof, 
de uitstoot van CO2 en stikstofoxiden is 20% lager 
en dankzij de deeltjesfilter worden er 99% minder 
roetdeeltjes in het milieu uitgestoten. 

Twizy en auto’s delen: Alpe d’Huez heeft 
recent haar pendelbuspark vernieuwd om de 
nieuwste technologieën op het gebied van 
luchtvervuilingbeperking te kunnen doorvoeren. 
Daarnaast is Alpe d’Huez de eerste Franse 
wintersportplaats die deze winter een elektrisch 
wagenpark beschikbaar stelt aan toeristen, die de 
auto’s kunnen delen. Het park wordt gerund door 
de organisatie Keymoov, die deels weerklinkt in de 

naam van de dienst, de ‘I-Moov’. De auto’s, Twizy’s 
genaamd, hebben sneeuwbanden, een kofferbak en 
een skidrager en zijn dagelijks beschikbaar tussen 
8.00 en 22.00 uur. 

Tip

La Folie Douce en haar cabaret: hét voorbeeld van 
clubbing op 2300 meter hoogte!

Evenementen

Van 14 tot 18 januari: 18e Festival van komediefilms 
van Alpe d'Huez. Dit festival is het eerste grote 
cinematografische evenement van het jaar, waarbij 
er zoals ieder jaar weer uiteenlopende films op het 
programma staan. 

Originele activiteiten 

De X-fly: adrenalineliefhebbers kunnen 4 activiteiten 
doen op deze toren van 9 meter hoog: 2 tokkelbanen 
van 200m, 1 drop bag (luchtkussen waarop men 
vanaf de toren kan springen), 1 klimwand en 1 
avontuurlijk gedeelte voor kinderen van 2 tot 6 jaar. 

Curling: hoewel curling vaak met argusogen bekeken 
wordt, is het een uitdagende precisiesport die ook in 
Alpe d’Huez geleerd kan worden. Het principe? Zo 
dicht mogelijk bij een doelwit komen door granieten 
stenen met een handvat over het ijs te laten glijden. 

Sarenne by night: Iedere week beleven goede skiërs 
en liefhebbers van bijzondere activiteiten een 
onvergetelijke ervaring op de legendarische piste 
van de Sarenne, in het hart van het hooggebergte. 
Deel daarna de eerste indrukken tijdens een 
gezellige maaltijd.  

Ski jöring: Skiën waarbij men wordt voortgetrokken 
door een paard. Je voelt je gegarandeerd in het verre 
noorden. 
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Aantal kilometers piste van het skigebied:  
Skigebied Alpe d’Huez: 250 km
Aantal skiliften: 75
Aantal kilometers langlaufgebied: 50
Aantal snowparks: 2
Aantal beginnerszones: 2
% pistes dat automatisch besneeuwd wordt: 35
Dagtarief kind: 39.50 €
Dagtarief volwassene: 48.50 €
Tarief 6 dagen kind: 198.50 €
Tarief 6 dagen volwassene: 248 €
Aantal gemarkeerde wandelpaden: 35 km 

Openingsdatum: 06/12/2014  
 Sluitingsdatum: 25/04/2015

Alpe d'Huez

Sportief
Zonnig

Qualité Tourisme-keurmerkFamille Plus-label 
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Brides-les-Bains

CONTACT: BÉNÉDICTE FOURNIER +33 (0)4 79 55 24 24 
benedicte.fournier@brides-les-bains.com - www.brides-les-bains.com

Speerpunten

Wintersportplaats aan de voet van Les 3 Vallées 

Evenement

De Singles Week van 7 tot 14 februari 2015 
Singles in het middelpunt van alle aandacht! 
Wintersportplaats Brides-les-Bains wijdt een hele 
week aan alleenstaanden vlak voor Valentijnsdag, 
dé mogelijkheid om hun wederhelft te vinden en 
niet alleen te zijn op 14 februari. Op het programma: 
korting op accommodaties, “single”-tafels in de 
restaurants van het skioord en een “Breek het 
ijs”-openingsavond om kennis te maken. Ook 
zijn er “tournez cabine”-dagen, waarbij groepjes 
gemaakt worden die samen de gondellift Olympe 
nemen om de prachtige pistes van Les 3 Vallées te 
ontdekken. Speciaal voor vrijgezelle wintersport- en 
spaliefhebbers!

Wellnessactiviteiten 

Le Grand Spa des Alpes® in Brides-les-Bains is een 
prachtige wellnessplek, ver van het tumult van 
het dagelijks leven. Genieten van de sneeuw of 
authentieke natuur is een uitstekend doktersrecept 
bij winterblues of energiegebrek. In deze mooie 
locatie van 2100 m2 ben je in professionele handen. 
De spa heeft een programma van 3 dagen om nieuwe 
energie op te doen. Dit begint met een hammam 
peeling om de huid te revitaliseren en om ervoor te 
zorgen dat de actieve stoffen in het thermale water 
goed door de opperhuid heen dringen.

Dit speciale water stimuleert de bloedsomloop door 
drie thermale behandelingen: jacuzzibad, jetstralen-
douche en massagewaterstralen. De gezamenlijke 
effecten van het water geven de huid haar energie 
terug en verminderen het vasthouden van vocht. Na 
deze behandeling zet het programma zich voort in 
de Espace Ludique.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Aantal kilometers piste van het skigebied:  
600 km (skigebied Les 3 Vallées)
Aantal skiliften: 174
Tarief 6 dagen volwassene: € 277

Openingsdatum: 20/12/2014  
 Sluitingsdatum: 19/04/2015

Low cost
Les 3 Vallées

Gezellig
Kwaliteit

Brides-les-Bains ligt in skigebied

Les 3 Vallées
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Châtel

CONTACT: PASCALE DUCROT 
+33 (0)4 50 73 25 58 - communication@chatel.com - www.chatel.com

Tip
• Châtel, authentiek dorp in een groot skigebied 

•  Het productieproces van Abondance-kaas 
(AOC) leren kennen

• Het snowpark

•  Forme d'Ô, nieuw zwemparadijs en wellnesscentrum

• Nieuwe wintersporten (airboard...)
 

Speerpunten

Terwijl de oorspronkelijke identiteit behouden 
is gebleven, die van een authentiek dorp, heeft 
Châtel zich ontwikkeld tot een beroemde 
wintersportplaats. 

Châtel ligt in de Vallée d’Abondance dat met het 
“Pays d’Art et d’Histoire”-label (land van kunst en 
geschiedenis) onderscheiden is. 

De kwaliteit van de faciliteiten voor gezinnen en 
kinderen maakt van Châtel een wintersportplaats 
met Famille Plus-label.

Châtel is een authentiek dorp in een groot 
skigebied: Les Portes du Soleil. 

Het skigebied van hoge kwaliteit biedt voor elk wat 
wils dankzij de diversiteit van de voorzieningen.

Nieuw

De toekomstige verbinding tussen de gebieden 
van Super-Châtel en Linga komt een stap 
dichterbij met de bouw van twee stoeltjesliften: 
1 koppelbare stoeltjeslift met 6 plaatsen en 1 met 
4 plaatsen. Dankzij deze verbinding zijn er minder 
pendelbussen nodig en hoeft men ook geen 
gebruik te maken van privévervoer om bij het 
skigebied aan te komen. Bovendien optimaliseert 
deze aanleg de doorstroom van wintersporters van 
het ene deelgebied naar het andere. 

Goede bereikbaarheid van de gondellift van Linga 
dankzij de aanleg van een personenlift. 

Het skigebied wordt verrijkt door rollende tapijten 
voor beginners en nieuwe pistes in het Linga-
deelgebied bij de sleeplift La Leiche. 

In het snowpark van Super-Châtel, het “Smooth 
Park” kunnen freestylers hun kunsten filmen 
dankzij het videosysteem “Live Park” en deze 
daarna met hun vrienden delen op social media. 

Het lawinepieperpark (DVA Park), gelegen bij 
het Super-Châtel-deelgebied vlak bij de piste La 
Chanterelle, is een workshop die gegeven wordt 
door de reddingsbrigade. Deze demonstreert op 
ludieke wijze hoe een lawinepieper (DVA in het 
Frans) werkt. 

Sportevenementen

Snoweekend – maart 2015: de Razorsnowbike, 
wintersportevenement. Mountainbike op sneeuw, 
voor professionals en amateurs, met derby en ten 
cross en wedstrijd sneeuwbodyboarden. 

Vertical race toerskiën de Linga op begin april 2015: 
wedstrijd toerskiën die open is voor professionals en 
amateurs. Er wordt 1000m positief hoogteverschil 
over 3 parcours naar keuze afgelegd. 

Evenementen 

Châtel Christmas van 20 tot 27 december 2014: de 
magie van Kerstmis betovert Châtel (kerstmarkt, 
vele workshops en animatie voor kinderen, 
gezangen en concerten, kabouterbal, de bioscoop 
van de Kerstman, verhaaltjes rondom de kribbe, 
optocht…).

Rock The Pistes Festival van 15 tot 21 maart 2015: 
het beste van de Franse en internationale pop-
rockwereld! Gratis concerten om 13.30u op pop-
up-podia midden in de natuur in het hart van het 
skigebied, op 1800m hoogte.

Bijzondere en originele activiteiten  

Yooner: na het skiën kan het wintersportplezier 
van de dag worden voortgezet op de yooner. Deze 
bestaat uit een zitje, een schokdemper en een 
skilat, waarbij benen en voeten in contact blijven 
met de sneeuw. 

Snowracer: als ware sneeuwkart heeft de snowracer 
een zitje, een stuur, 3 skilatten en een rem. “Après-
skiën” krijgt een nieuwe dimensie met de racer: 
adrenaline is gegarandeerd! 

Vissen onder het ijs in het Lac de Vonnes: Ijsvissen 
is toegankelijk voor iedereen en vindt plaats in een 
idyllische omgeving met een bijna Canadese sfeer. 

Noordse activiteiten

Sneeuwschoenwandelen bij Petit-Châtel, met lunch 
in het “Chalet de Théo” in een huiselijke sfeer met 
bijzondere specialiteiten.

3 wintersportplaatsen voor 1 langlaufgebied: 
dankzij de vereniging van de drie plaatsen 
Abondance, La Chapelle d’Abondance en Châtel telt 
het langlaufgebied langs de oevers van de Dranse 
40 kilometer. 

Wellnessactiviteiten

Hotel Macchi, 4 sterren, bevindt zich in het centrum 
van het dorp en heeft 28 zeer comfortabele kamers 
met bergdecoratie, een overdekt zwembad, een 
ontspanningsruimte en een Indische spa. 

Spa Authentique Voyage van het 4-sterrenhotel 
Macchi: deze aan India gewijde spa is een geheel 
ongekend concept in de bergen en een originele 
manier om nieuwe energie op te doen. 

La Fée du bien-être in het 3-sterrenappartementen-
complex La Flèche d’Or: spa met sauna, hammam 
en massagestoelen met krachtige waterstralen.

Trend

Het nieuwe zwemparadijs en wellnesscentrum Forme 
d’Ô: dit nieuwe centrum in het hart van het dorp 
heeft een ontvangstruimte, een wellnessruimte, 
een sportruimte en binnen- en buitenzwembaden.
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Authentiek dorp

Traditie

Famille Plus-labelWintersport

PRAKTISCHE INFORMATIE
Aantal kilometers piste van het skioord: 130 
Aantal kilometers piste van het skigebied: 
650 km – Les Portes du Soleil
Aantal skiliften: 58
Aantal kilometers langlaufgebied: 25
Aantal snowparks: 1
Aantal beginnerszones: 4
% pistes dat automatisch besneeuwd wordt: 25
Dagtarief kind: € 28,30
Dagtarief volwassene: € 37,70
Tarief 6 dagen kind: € 135
Tarief 6 dagen volwassene: € 179 
Aantal gemarkeerde wandelpaden: 
6 in Châtel (maar meer dan 80 km van gemarkeerde 
wandelpaden zonder grenzen: Abondance 
La Chapelle - Châtel - Morgins (Zwitserland)) 

Openingsdatum: 13/12/2014  
 Sluitingsdatum: 19/04/2015

Châtel ligt in skigebied

Les Portes du Soleil
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Courchevel

CONTACT: NATHALIE FAURE-BERNOUD 
+33 (0)4 79 01 44 18 - presse@courchevel.com - www.courchevel.com

Famille Plus-label

Prestige
Groots skiën

Allerlei activiteitenGastronomie en levenskunst

Speerpunten

Courchevel ligt in skigebied Les 3 Vallées, het 
grootste aaneengesloten skigebied ter wereld. Het 
is een zeer goed bereikbare wintersportplaats met 
uitzonderlijke uitzichten vanaf de bergen.

Het dorp is ski-in, ski-out en heeft pistes voor ieder 
niveau, evenals skimogelijkheden in het bos, wat 
vooral prettig is bij slecht weer. 

Courchevel heeft voor elk budget wat wils en heeft 
een zeer gevarieerd aanbod qua accommodaties, 
restaurants en activiteiten. 

Het dorp garandeert zeer goede skimogelijkheden 
van begin december tot eind april. De ideale 
hoogte, de noordelijke ligging van de pistes en 
een groot aantal sneeuwkanonnen faciliteren hoge 
skikwaliteit gedurende het hele seizoen. 

Dankzij 70 restaurants hebben toeristen een 
gevarieerde culinaire keuze. 7 sterrenrestaurants 
hebben in totaal 13 sterren in de Michelingids en 
geven het dorp zijn grote faam.

Tip
Courchevel stelt alles in het werk om aan de 
verwachtingen van haar Nederlandse clientèle 
te voldoen. Skilessen in het Nederlands zijn 
mogelijk. 

Het dorp, dat het Famille Plus-label draagt, 
garandeert een persoonlijke ontvangst 
die toegespitst is op gezinnen. Vele zones 
speciaal voor kinderen zorgen ervoor dat ze de 
geneugten van de bergen kunnen ontdekken 
vanaf de jongste leeftijden – op de ski’s, maar 
ook buiten de piste. Dankzij speciale skipassen 
voor gezinnen profiteert men van voordelige 
tarieven. 

Voor feestgangers worden veel animatie en 
evenementen georganiseerd, evenals tal van 
activiteiten.

Openingsdatum: 06/12/2014  
 Sluitingsdatum: 24/04/2015

Niew
Twee nieuwe, koppelbare stoeltjesliften van 6 plaatsen, 
waarvan één met kap, vervangen de liften van La 
Foret, l’Aiguille du Fruit en Gravelle. Deze snellere, 
comfortabelere stoeltjesliften zorgen dankzij hun hogere 
vervoerscapaciteit voor betere verbindingen. Ook wordt 
deze winter een freeride zone “Liberty Ride” aangelegd. 
Deze is wel gemarkeerd, maar wordt niet geprepareerd. 

Nieuwe ster voor het hotel “Le Rond Point des Pistes”: Dit 
hotel met 32 kamers en 8 suites bevindt zich aan de voet 
van de pistes en krijgt dit seizoen een 4e ster. Hiermee 
komt het totaal aantal 4-sterrenhotels van Courchevel op 7. 

Naast de vele accommodatiemogelijkheden krijgt het 
skioord deze winter ook een chambre d’hôtes. Dit chalet 
bevindt zich in Courchevel Le Praz en heeft 5 kamers. 

Gastronomie:
L’Osteria: een wijnkelder, een Italiaanse kruidenier en 
een restaurant in één, met een huiselijke en authentieke 
keuken als in een dorpsherberg. 
Les Chenus: dit geheel gerenoveerde restaurant is goed 
bereikbaar voor skiërs en voetgangers en biedt een 
traditionele kaart met goede prijs/kwaliteitverhouding. 
Afgelopen winter heeft restaurant Le Kintessence 
een 2e Michelinster gekregen. Een mooie erkenning 
voor chefkok Nicolas Sale en zijn team en een nieuwe 
uitstekende prestatie voor Courchevel. 

Evenementen
De “Semaine Enchantée de Noël” (de betoverde 
Kerstweek): het skioord vermaakt groot en klein 
tijdens de eindejaarsfeesten. Er staat veel animatie op 
het programma: kerstmarkt, skishow, bezoek van de 
Kerstman, vuurwerk… 

Internationaal festival van vuurwerkkunst: Bij deze 
wedstrijd laten gespecialiseerde vuurwerkbedrijven 
in uitzonderlijke vuurwerkshows zien wat ze in 
huis hebben. Ieder jaar komen er meer dan 8000 
toeschouwers naar dit spektakel. 

Féria Blanche: Om het einde van het seizoen te vieren 
organiseert Courchevel de Féria Blanche. In een feestelijke 
sfeer kan men genieten van live muziek en lentesneeuw, 
nieuwe materialen testen, chocolade-eieren 
zoeken of koopjes jagen op de braderie van de winkeliers. 

Sportevenementen
FIS Wereldbeker alpineskiën dames op 13 en 14 december: 
deze winter organiseert Courchevel twee onderdelen 
van de Wereldbeker Alpineskiën voor dames, een slalom 
en een reuzenslalom. Deze wedstrijden, waarnaar ieder 
jaar erg naar wordt uitgekeken, vormen hét evenement 
waar de beste skiesters van de wereld samenkomen om 
het tegen elkaar op te nemen op de legendarische Emile 

Allais-slalompiste. Dit weekend staat geheel in het teken 
van sport aangezien ook de wintereditie van de Classic 
Tennis Tour dit weekend in Courchevel wordt gehouden. 
Hieraan neemt onder andere Björn Borg deel. 

Verdons XXL: bijzondere avonden waarbij men tot half 
11 ’s avonds kan skiën.  Op het programma: XXL-afdaling 
met fakkels, vuurwerkshow en dancefeest. 

Dynafit Ski Touring: Toerskifanaten kunnen iedere 
woensdag om 18.00 uur bij Courchevel Le Praz terecht. 
Vanuit deze plek stijgt men 500 hoogtemeters over 3,2 
km om uiteindelijk bij Courchevel aan te komen. 

Ski Show Neige et Feu (Ski Show sneeuw en vuur): 
Tijdens deze populaire avonden combineren de 
skileraren van Courchevel skiën met vuurwerk voor een 
spectaculaire show. Hierbij maken ze gebruik van zowel 
klassieke als nieuwe wintersporten.

Bijzondere en originele activiteiten
De landingsbaan van Courchevel was het eerste 
vliegveld in de bergen en is de enige die de gehele winter 
sneeuwvrij gemaakt wordt. De baan staat bekend om 
haar korte lengte en hoge ligging en men kan er een 
luchtdoop krijgen en parachutespringen. 

Zelf een sneeuwschuiver besturen: naast de landingsbaan 
van Courchevel is een parcours aangelegd waarop men zelf 
een echte sneeuwschuiver kan besturen. Toegankelijk vanaf 6 jaar. 

Dankzij de vele niet-wintersportactiviteiten kan iedereen 
een unieke bergbeleving krijgen: diner in een yurt of 
in een houthakkershut, sneeuwschoenwandeling met 
fakkels, een ritje op een sneeuwscooter, marshmellow 
party, fondueboom…

Nachtskiën ontdekt men op de piste des Verdons en in het 
Family Park tijdens “les Verdons by night” - een originele 
manier om de avond met het gezin of vrienden door te brengen.

Wellnessactiviteiten
Nieuwe energie verzekerd in Courchevel: vele 
wellnesscentra zorgen voor een optimaal welzijn van 
lichaam en geest. Maar nieuwe energie opdoen in 
Courchevel betekent ook genieten van een uitzonderlijke 
natuurlijke omgeving tijdens bijvoorbeeld een 
sneeuwschoenwandeling.

Courchevel ligt in skigebied

Les 3 Vallées

PRAKTISCHE INFORMATIE
Aantal kilometers piste van het skioord: 150 
Aantal kilometers piste van het skigebied: 
600 km (skigebied Les 3 Vallées)
Aantal skiliften: 58
Aantal kilometers langlaufgebied: 66
Aantal snowparks: 4
Aantal beginnerszones: 19
Dagtarief kind: € 39,20
Dagtarief volwassene: € 49
Tarief 6 dagen kind: € 193
Tarief 6 dagen volwassene: € 240 
Aantal gemarkeerde wandelpaden: 
32 km sneeuwschoenwandelpaden 
en 17 km voetgangerspaden
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La Clusaz

CONTACT: AURÉLIE FORGE 
+33 (0)4 50 32 65 02 - presse@laclusaz.com - http://www.laclusaz.com

Speerpunten

Nabijheid/bereikbaarheid: het skioord bevindt zich 
op slechts 50 minuten van Genève en 30 minuten 
van Annecy. Eén van de eerste wintersportplaatsen 
in de Alpen vanaf Nederland! 

Groots skiën: La Clusaz maakt onderdeel uit 
van de wintersportplaatsen met het grootste 
hoogteverschil: van de top van de Balme tot aan 
het dorp skiet men 1500 meter aan hoogteverschil 
zonder de skilift te hoeven nemen.

Beroemde feestsfeer: dit is één van de grootste 
verrassingen voor wie het dorp met zijn authentieke 
architectuur ontdekt: de uitstekende après-ski-
mogelijkheden!  

Schoonheid van de omgeving: natuurliefhebbers 
kunnen de schoonheid ontdekken van een prachtig 
dorp dat zijn bergarchitectuur heeft weten te 
bewaren.

Kwaliteit van de ontvangst: De inwoners van La 
Clusaz staan toch al bekend om hun natuurlijke  

 
 
gastvrijheid, maar ook heeft het skioord het label 
“Qualité Tourisme” met 1 ster. 

La Clusaz, een voorbeeld voor freeride-leerlingen: 
het is niet voor niets dat het skioord vele 
kampioenen voortbrengt. Dit komt vooral door de 
verschillende opleidingsprogramma’s voor offpiste-
skiën.

Innovatie

La Clusaz investeert in het skigebied en deze winter 
worden 3 nieuwe liften geopend: een combilift 
(télémix), een stoeltjeslift en een sleeplift voor 
beginners. Daarnaast zijn ook een ondergrondse 
parkeerplaats en een nieuw gebouw voor kassa´s en 
bagagedepots gebouwd.

Openingsdatum: 20/12/2014  
 Sluitingsdatum: 26/04/2015

Trend

Voor feestgangers heeft La Clusaz een verrassing in 
petto: de après-ski-feesten aan het einde van de dag 
zijn niet meer weg te denken uit het dorp. 

Tip

De freeride-lessen

De après-ski

De gastronomie

Evenementen

“Les Pestacles du Père Noël” (de pestakels van de 
Kerstman), 16e éditie. Door de jaren heen is dit hét 
evenement geworden om samen de mooiste tijd van 
het jaar te vieren. Ook dit jaar vindt het festival des 
Pestacles du Père Noël plaats. 

Radio Meuh Circus Festival 2015: na het grote 
succes van de twee eerste edities organiseert La 
Clusaz opnieuw dit festival en sluit het seizoen weer 
muzikaal af. Naast de concerten die drie avonden in 
een circustent plaatsvinden, wordt er ook theater en 
animatie georganiseerd. 

Sportevenementen

Wereldbeker langlaufen op 20 en 21 december 2014. 
In La Clusaz vindt een van de mooiste wedstrijden van 
de wereldbeker langlaufen plaats – en vooral: de enige 
in Frankrijk! Voor deze 7e editie zijn alle ogen gericht 
op de Franse kampioenen die in Sochi de bronzen 
medaille hebben behaald.  

Nieuw in de wereld van het freeriden: een weekend 
in La Clusaz dat geheel in het teken staat van 
junioren. Door aanhoudende vraag van de jongere 
generatie heeft La Clusaz het jaarlijkse freeride-
evenement “Radikal Mountain” doen ontwikkelen in 
samenwerking met skischool Evolution 2. 

Nieuw

Niet minder dan 3 nieuwe liften worden deze 
winter geopend in het deelgebied van Bossonet: een 
combilift (telemix), een stoeltjeslift en een sleeplift 
voor beginners. Ook is er een nieuw gebouw voor 
kassa’s en bagagedepots. 

Allemaal te voet in het hart van het dorp! Het 
centrale plein van La Clusaz krijgt een facelift. Het 
doel is om voetgangersverkeer en de organisatie 
van animatie te bevorderen. Twee voorpleinen met 
grote terrassen worden aangelegd voor de kerk en 
het gemeentehuis. Groene gedeeltes zullen het 
nieuwe plein kracht bijzetten, wat vooral ’s avonds 
tot zijn recht komt bij gezellige verlichting. De 
werkzaamheden zullen naar verwachting in de herfst 
van 2014 klaar zijn. 

De legendarische Col des Aravis in La Clusaz heeft 
een uniek uitzicht over de omliggende bergen, 
waaronder de wereldberoemde Mont Blanc. Op 1500 
meter hoogte bevindt zich “Les Rhodos”, een chalet dat 
deze lente in 2014 geheel herbouwd en gerenoveerd is 
(na een brand in 2012). Deze buitengewone plek met 
traditionele keuken heeft een moderne en gezellige 
aankleding.

Logeeradressen

Ferme des Lombardes: In het hart van de bergketen 
van Les Aravis, op een steenworp van La Clusaz, 
ontvangt La Ferme des Lombardes gezinnen en 
vriendengroepen voor een droomvakantie. Charme, 
authenticiteit, luxe, comfort en verfijning maken van 
dit chalet uit 1903 een rustplaats in de bergen.

Originele activiteiten

Circuit met auto op het ijs: in La Clusaz kan met 
elektrische auto’s gereden worden over een circuit 
van 100% ijs. 

Lake Annecy Ski Resorts

PRAKTISCHE INFORMATIE
Aantal kilometers piste van het skigebied: 133 
Aantal kilometers piste van het skioord zelf: 56
Aantal kilometers langlaufgebied: 90
Aantal snowparks: 1
Aantal beginnerszones: 5
% pistes dat automatisch besneeuwd wordt: 22%
Dagtarief kind: € 27,70
Dagtarief volwassene: € 35,50
Tarief 6 dagen kind: € 136,50
Tarief 6 dagen volwassene: € 188 
Aantal gemarkeerde wandelpaden: 35 (95 km)

Après-ski

Famille Plus-labelGastronomie
Freeride
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Le Grand-Bornand

CONTACT: JULIEN-GABRIEL PERBELLINI 
+33 (0)4 50 02 78 05 - presse@legrandbornand.com - www.legrandbornand.com

Speerpunten

Authentiek dorp: meer dan 400 antieke chalets, 
die voor het merendeel meer dan 200 jaar oud zijn, 
zorgen voor een droomlandschap. 

Alpineskiën en noords skiën: liever twee skigebieden 
dan één! Deze skigebieden worden regelmatig 
geroemd om hun hoge kwaliteit. 

Snowpark, piste voor nachtskiën, freeride-zone, 
biatlonparcours: qua voorzieningen kan Le 
Grand-Bornand zich meten met de grootste 
Franse skioorden, maar de charme van het dorp is 
authentiek gebleven. 

Bakermat van kampioenen: Het recordaantal 
medailles dat behaald is op de Olympische Spelen 
van Sochi bewijzen de sportieve traditie van Le 
Grand-Bornand. 

Levenskunst: bezoek aan boerderijen, traditionele 
markt… deze evenementen zijn zeer populair onder 
liefhebbers van het authentieke bergleven.

Innovatie
Het niveau van de accommodaties van Le 
Grand-Bornand blijft stijgen met voortaan twee 
4-sterrenhotels, een conciergerie (zie onder), de 
voortzetting van aanpassingen om gemeubileerde 
appartementen aan de nieuwe normen te laten 
voldoen, nieuwe voorzieningen en services (verkoop 
van skipassen in winkels, automaten…).

Trend
Veiligheid: Le Grand-Bornand combineert plezier 
met veiligheid. Een nieuwe sneeuwpatrouille, 
stimulering van helmgebruik, beveiliging van de 
stoeltjesliften om vallen te voorkomen en begeleid 
leren freeriden in een beveiligde zone. 

Nieuw
Een 5-sterrenservice met de “Conciergerie des Aravis”… 
Nieuw in Le Grand-Bornand, de “Conciergerie 
des Aravis”. Deze biedt niet alleen verschillende 
huishoudelijke diensten aan, maar ook allerlei luxe 
services, zoals het bezorgen van ski’s, boodschappen 
en skipassen, en de mogelijkheid gebruik te maken 
van een privéhuisbewaarder of een kok aan huis… 
www.laconciergeriedesaravis.fr. 

Openingsdatum: 20/12/2014  
 Sluitingsdatum: 24/04/2015

Speciaal voor jongeren: een nacht in een iglo. Na 
een sneeuwschoenwandeling en het avondeten 
rondom het haardvuur wordt er in de iglo 
overnacht. Deze groepsactiviteit is voor jongeren 
vanaf 12 jaar en wordt georganiseerd door de 
langlaufschool van Le Grand-Bornand. Tarief: €140,- 
(maaltijd inbegrepen). 

Voorziening "Snapmyride": met behulp van een 
eenvoudige code kunnen wintersporters 
hun beste ride in het snowpark filmen. Deze kan 
meteen op de smartphone bekeken worden en 
gedeeld worden met vrienden. 

Evenementen
“Glisse en Coeur”, van 20 tot 22 maart 2015: 24 
uur wintersport en muziek, dit jaar ten behoeve 
van een stichting die zich hard maakt voor 
kinderwelzijn. In 7 jaar is Glisse en Coeur het 
nummer 1-liefdadigheidsevenement van de 
Franse bergen geworden. Er zijn meer dan 1000 
deelnemers aan de start. 

Sportevenementen
Snowpark-weekend, op 17 en 18 januari 2015: 
hét Freestyle-evenement van de winter.
Introductielessen, demonstraties, tests, 
videowedstrijden, dj… twee dagen waar 
professionals en amateurs samenkomen in één 
van de mooiste snowparks van Frankrijk. 

Logeeradressen
“Une nuit au grenier”, romantisch verblijf voor 
twee personen in een traditioneel houten chaletje. 
Voor €395,- krijgen geliefden 3 overnachtingen, 
skipassen voor één dag, het ontdekken van het 
skigebied onder begeleiding van een privéleraar, 
een nachtelijke sneeuwschoenwandeling waarna 
in de open lucht gefonduud wordt en een bezoek 
aan de spa met schoonheidsbehandeling. Extraatje 
“by Le Grand-Bo”: een gratis fles champagne bij 
aankomst. 

Noordse activiteiten
Het langlaufgebied is voorzien van paaltjes met 
tijdmeting van Timtoo Timing. Roddy Darragon, 
die de 1e Franse Olympische langlaufmedaille heeft 
behaald, zette vorig jaar 20’05’’ op de teller in Le 
Grand-Bornand – de uitdaging is hem te verslaan. 

In de voetsporen van Martin Fourcade op 
het biatlonparcours: Ook in Nederland wordt 
deze discipline steeds meer bekend, niet in 
de minste mate door de medailles van Martin 

Fourcade op de Olympische Spelen van Sochi. 
Op het biatlonparcours van Le Grand-Bornand 
kunnen wintersporters zelf deze discipline eens 
uitproberen. 

Niet-wintersportactiviteten
Quad rijden op ijs: de 800 m2 van de overdekte 
schaatsbaan verandert tijdens de ochtenden van 
de schoolvakanties in een quadcircuit op ijs. Alleen 
voor de allerkleinsten. 

Opstijgen tot grote hoogtes in een luchtballon: In 
Le Grand-Bornand wordt ’s ochtends en aan het 
eind van de dag met luchtballons gevlogen. Tijdens 
de vlucht ziet men de karakteristieke toppen van 
de bergketen Les Aravis en de diversiteit van de 
Alpen: van het meer van Annecy tot aan de Mont 
Blanc via de schitterende gletsjers van de Vanoise… 
Tarief: €260,- per persoon per vlucht. Ski Vol – www.
skivol.com. 

Er even tussenuit met de parachute. Le Grand-
Bornand is de trainingsplaats van de Franse 
paraglide-kampioene Maeva Giacometti. Met 
het meer van Annecy op een steenworp afstand 
en de vermaarde “spot” van de Col de la Forclaz 
is Le Grand-Bornand dan ook een fantastisch 
vertrekpunt. Tarief: vanaf €60,- voor een 
dubbelsprong. Gegevens van de organisatoren via 
www.legrandbornand.com. 

Reblochon, de typische kaas uit de Savoie: 
Als eerste landbouwgemeente van de Haute-
Savoie is Le Grand-Bornand ook de wieg van de 
boerenreblochon. Iedere donderdag opent één van 
de 50 actieve boerderijen haar deuren voor publiek. 
Dé kans om ter plaatse de ambachtelijke productie 
van deze typische kaas uit de regio te ontdekken. 

Originele activiteit
Fietsskiën, een innovatie “made in… Le Grand-
Bornand”!  Het fietsskiën is een activiteit die 
nooit eerder vertoond is in de Franse Alpen en die 
uitgevonden is door de gebroeders Mermillod. 
Hierbij daalt men te midden van de skiërs de piste 
af met behulp van een fietsframe waaronder 
skilatten bevestigd zijn. 

 

Lake Annecy Ski Resorts

PRAKTISCHE INFORMATIE
Aantal kilometers piste skioord: 90
Aantal kilometers piste skigebied: 220 km in skigebied 
Les Aravis
Aantal skiliften: 29
Aantal kilometers langlaufgebied: 58
Aantal snowparks: 1, geklasseerd als één 
van de 10 mooiste van Frankrijk
Aantal beginnerszones: 3
% pistes dat automatisch besneeuwd wordt: 27%
Dagtarief kind: -8 jaar = € 24,10 / -15 jaar = € 25,90
Dagtarief volwassene: € 32,80
Tarief 6 dagen kind: -8 jaar = € 123 / -15 jaar = € 132
Tarief 6 dagen volwassene: € 167,50 
Aantal gemarkeerde wandelpaden: 
36 km wandelpaden

Famille Plus-label
Bakermat van kampioenenAuthentiek

Grote evenementen
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La Rosière

CONTACT: SARAH ARMANT 
+33 (0)6 75 41 70 56 – communication@larosiere.net - www.larosiere.net

Speerpunten

Met de ligging recht op het zuiden op 1850m 
hoogte heeft het skioord een uitzonderlijke 
zonnigheid, sneeuwval en uitzicht. 

Het enige skioord in de Savoie dat een 
internationaal skigebied met 160km pistes heeft: 
Espace San Bernardo.

Het Famille Plus-label  bewijst dat alles in het teken 
staat van de ontvangst van gezinnen, te beginnen 
met een brede lach.

La Rosière is gebouwd met respect voor lokale 
traditie: de sfeervolle stenen en houten chalets 
met leien daken kunnen iedereen bekoren. 

15 km sneeuwschoenwandelpaden en 11 km 
wandelpaden: ook een prachtige plek voor niet-
skiërs om van de uitzichten en de zon te genieten.

Tip

Appartementen voor grote groepen en 
Nederlandssprekende skileraren.

Innovatie

Nieuwe koppelbare stoeltjeslift met 6 plaatsen bij 
Plan du Repos: nog sneller boven om meteen weer 
van de pistes te genieten.

Trend

Met haar ligging tussen Frankrijk en Italië, een 
toegankelijk skigebied voor beginners en een 
paradijs voor freeriders is het authentieke La 
Rosière een nog onbekende parel die het ontdekken 
zeker waard is. 

Openingsdatum: 13/12/2014  
 Sluitingsdatum: 24/04/2015

Nieuw

Gratis ontdekken van het skigebied met een leraar 
van de ESF (Franse skischool) op zondagmiddag van 
14.00 tot 17.00 uur. 

Skilockers aan de voet van de piste met schoendrogers.

Ludieke zone voor kinderen in het bos van het 
skigebied.

Kerstboom in de accommodatie: mensen die 
voor 30 november hun kerstvakantie bij de 
reserveringscentrale van La Rosière boeken, vinden 
bij aankomst in hun accommodatie een kerstboom. 
Ook de nodige versiering wordt verzorgd. 

Skischool Evolution 2: speciale lessen voor beginnende 
volwassenen (’s ochtends, 4 dagen, €125,-).

Skiset Olympic Sports: introductielessen en 
voorbewerking van ski’s van wereldbekerniveau. 

Logeeradressen

Nieuw alpenchalet uit 1869 geheel gerenoveerd. 
Elegant en modern interieur met subtiele details en 
een ideale ligging in het oude dorp, vlak bij de pistes.

Résidence les Balcons: deze 8 stenen chalets hebben 
een perfecte ligging in Eucherts en zijn per ski te 
bereiken. De 4-sterrenappartementen in de chalets 
lenen zich uitstekend voor een groepsvakantie.

Ski-activiteiten

Freestyle-cursus: met de skileraren van de ESF 
(Franse skischool) ontdekken volwassenen en 
kinderen vanaf 12 jaar deze trendy discipline. 
Trampolinesessie, ontdekken van het snowpark, 
off-piste of boardercross. 

Uitstapje naar Italië begeleid door de skileraren van 
skischool Evolution 2: ruim een halve dag on-piste en 
off-piste skiën op iedere vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur.

Avontuurlijke activiteiten

Nieuwe avontuurlijke activiteiten in de middag: 
afdaling per slee van La Rosière naar de dorpjes van 
Mousselard. 1 tot 1,5 uur afdaling door het bos met 
aankomst in het open veld.

Ijshockey: Als afwisseling op de gebruikelijke 
wintersport kunnen introductielessen ijshockey 
worden genomen. Op woensdagavond is iedereen 
welkom het team van La Rosière te komen 
aanmoedigen. 

Dolce Vita-uitstap: van december tot april, behalve 
in het hoogseizoen, wordt er een tweedaags 
uitstapje tussen Frankrijk en Italië georganiseerd 
met een wellnessbezoek aan de Thermes du Pré-
St-Didier in Val d’Aoste. 

Originele activiteiten

Pilates in de bergen. Iedere woensdag vindt 
tegen light-tarief een introductiecursus en een 
gevorderdencursus plaats. 

Snowkite: tussen Frankrijk en Italië vindt men op de 
Col du Petit-Saint-Bernard uitzonderlijk goede mogelij- 
kheden om in alle veiligheid te leren snowkiten 
(niet te verwarren met het sportievere en 
intensievere speedriding). Toegankelijk vanaf 8 jaar. 

Nachtelijke sleeafdaling door de velden en off-piste, 
om uiteindelijk bij het dorpje Mousselard uit te 
komen dat 400m lager ligt. Vervolgens gaat men 
naar een Mongoolse yurt voor een traditioneel 
savoyaards diner. 

La San Bernardo: iedere donderdag kunnen 
wintersporters kun slalomkwaliteiten testen 
tijdens La San Bernardo. 

Wellnessactiviteiten

Wellness voor kinderen: in de appartement-
encomplexen CGH des Cîmes Blanches en de Lodge 
Hemera is aan alles gedacht om kinderen vanaf 6 
jaar te ontvangen. 

Aanbieding

Vroegboeken, verblijf “vacances futées” (gewiekste 
vakantie): reserveer voor 15 november 2014 en 
profiteer van zeer voordelige tarieven tijdens 
schoolvakanties: 7 nachten accommodatie in een 
gemeubileerd appartement + skipas voor 6 dagen 
voor Espace San Bernardo vanaf €324,- per persoon. 

La Rosière ligt in skigebied 

Espace San Bernardo

PRAKTISCHE INFORMATIE
Aantal kilometers piste skigebied: 
160 km (Espace San Bernardo) 
Aantal skiliften: 38
Aantal kilometers langlaufgebied: 10
Aantal snowparks: 1
Aantal beginnerszones: 2
% pistes dat automatisch besneeuwd wordt: 24%
Dagtarief kind: € 28,40
Dagtarief volwassene: € 40,60
Tarief 6 dagen kind: € 135,80
Tarief 6 dagen volwassene: € 194 
Aantal gemarkeerde wandelpaden: 11

Uitzicht

Famille Plus-labelBereikbaarheidFrankrijk-Italië
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Les 2 Alpes

CONTACT: HÉLÉNA HOSPITAL 
+33 (0)4 76 79 54 45 - helena.hospital@les2alpes.com - www.les2alpes.com

Trend

1,2 miljoen skiërs komen iedere winter naar 
Les 2 Alpes! Het skidorp is dynamisch, sportief, 
internationaal en trendy en maakt deel uit van 
de grootste wintersportplaatsen van de Franse 
Alpen. In 2013 stond het in de top 10 van alle Franse 
skidorpen. 

Speerpunten

Skiën in voorpremière: Voor wie staat te popelen 
om de ski’s of snowboard weer onder te binden 
opent Les 2 Alpes in de week van 26 oktober tot 2 
november. Back to school in Les 2 Alpes! 

Sneeuwzekerheid in Les 2 Alpes: Dankzij de gletsjer 
op 3600 meter hoogte kan er in Les 2 Alpes van het 
begin tot het eind van het seizoen op natuurlijke 
sneeuw geskied worden. Niet alleen de hoge 
toppen en de sneeuwvallen (houten barrières die 
sneeuw opvangen, die later voor pistepreparatie 
gebruikt kan worden) dragen bij aan de goede  

 
 
sneeuwcondities, ook de sneeuwkanonnen op de 
lagere pistes zorgen hiervoor. 

Gratis skiën: op het front de neige, een centrale 
plaats in het dorp waar verschillende skiliften 
samenkomen, zijn er 5 gratis pistes voor beginners 
en skiërs die het skiën weer willen oppakken zonder 
zich te bezeren. 

Een ski-in ski-out wintersportplaats: het centrum 
van Les 2 Alpes is vlak, met een hoofdstraat van 2 
kilometer. De pistes en skiliften beginnen in het 
dorp en strekken zich uit tot aan de andere kant 
van het bergplateau, waardoor deze rechtstreeks 
bereikbaar zijn voor wintersporters. 

Een piste van 2300 meter hoogteverschil vanaf 
de gletsjer (3600m) tot aan het dorp van Mont de 
Lans (1300m), zonder ook maar één keer de lift te 
hoeven nemen! 

Tip

Les 2 Alpes: een wintersportplaats in een groot 
skigebied en met goede après-skimogelijkheden!

Innovatie

“Slow Zone”: Skizone waar gematigde snelheid 
en respectvol gedrag sleutelwoorden zijn en waar 
het gevoel van onveiligheid niet bestaat. Vanaf de 
gletsjer op 3400m tot aan het dorp in het dal zijn er 
totems met “ski tranquille” (rustig skiën) geplaatst. 
In deze gedeeltes kan men in alle rust skiën. 

Evenementen

World Snow Day: 18 januari 2015: De Franse 
wintersportplaatsen organiseren in samenwerking 
met France Montagnes een groot feest om 
mensen kennis te laten maken met wintersport 
en sneeuwpret. 

Junior Foliz – 20 tot 24 april 2015. Dit festival voor 
gezinnen is ieder jaar weer een groot succes. Iedere 
middag worden animatie, toneelvoorstellingen, 
workshops, schatzoektochten en verhaaltjes 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun familie 
georganiseerd. 

Logeeradressen

Le Chalet Mounier****: In 1879 was dit authentieke 
bergchalet een alpenhut en –boerderij, maar 
gedurende de jaren heeft het zich ontwikkeld 
tot een 4-sterrenhotel. De ontvangst is hartelijk, 
er wacht een verfijnde keuken in Restaurant Le 
P’tit Polyte evenals een ‘deluxe’ snackbar in de 
zomertuin. Tegenover het Nationaal Park Les Ecrins 
vindt men hier ontspanning op het halfcourtterrein, 
in de bar en in de salon met haardvuur. 

Bijzondere en originele activiteiten 

Speed riding: Speed riding is de nieuwe trend op 
wintersportgebied. Het houdt het midden tussen 
paragliden en parachutespringen met de ski’s of 
snowboard ondergebonden, waarbij men op enkele 
centimeters van de grond vliegt. Naast de Franse 
kampioenen die in maart om de nationale titel 
strijden, kunnen ook amateurskiërs speed riding 
in Les 2 Alpes beoefenen. 

Sportieve wijnproeverij: het bergrestaurant “Le 
Diable au cœur” organiseert wijnproeverijen in 
de avond, waarna men per ski (met skileraar) of 
pistenbully weer afdaalt. De proeverijen worden 
geleid door Sébastien Maucarre, voormalig 
sommelier van de Franse premier. Ook organiseert 
het restaurant wijnproeverijen op maat (afdaling 
per ski altijd begeleid door een skileraar).

Helikoptervlucht: luchtdoop boven de toppen 
van Les 2 Alpes of het skigebied van Alpe d’Huez 
ontdekken, in de lucht moet je zijn! 

Wellnessactiviteit

Côte Brune Spa La Sultane de Saba: dit wellness-
centrum bevindt zich binnen het hotel “Côte 
Brune”, in het hart van het skidorp en aan de voet 
van de pistes. Dit wellnesscentrum heeft de geuren 
en smaken van verre oorden, en een warme en 
originele sfeer.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Aantal kilometers pistes van het skioord: 
410 hectare (equivalent aan 1000 voetbalvelden)
Aantal skiliften: 48
Aantal langlaufkilometers: 20
Aantal snowparks: 
Les 2 Alpes freestyle land 
(ludieke zones waarvan 1 snowpark)
Aantal beginnerszones: 60%
% pistes met sneeuwkanonnen: 50 ha
Dagtarief kind: € 37,20
Dagtarief volwassene: € 46,50
Tarief 6 dagen kind: € 180
Tarief 6 dagen volwassene: € 231

Sneeuwzeker

Famille Plus-labelSportief
Dynamisch

Openingsdatum: 29/11/2014 
Allerheiligen vakantie van 25/10/2014 tot 
02/11/2014  
 Sluitingsdatum: 25/04/2015
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Les Gets

CONTACT: CHRYSTELLE FELISAZ 
+33 (0)4 50 75 80 80- communication@lesgets.com - www.lesgets.com

Innovatie

Smartphone-app “Spot’ Les Gets”: Ludiek parcours 
met behulp van een smartphone, waarbij raadsels 
opgelost moeten worden en uitdagingen moeten 
worden aangegaan om het skigebied op een 
originele manier te ontdekken.

Trend

Wintersportactiviteiten en evenementen voor 
gezinnen: kindergedeelte op de piste, videototem, 
paarse Milkapiste, schaatsbaan, de Kerstman die 
in Les Gets woont, Big Mountain Battle, La Grande 
Odysée (huskywedstrijd)…

Tip

Appartementen voor grote groepen en 
Nederlandssprekende skileraren.

Evenementen

Festival Rock the Pistes van 15 tot 21 maart 2015: 
de pistes van Les Portes du Soleil zijn het decor 
van dit unieke festival dat wintersport met muziek 
verenigt. Gratis concerten overdag in het hart 
van het skigebied met de beste artiesten uit de 
pop-rockwereld. 

Openingsdatum: 20/12/2014  
 Sluitingsdatum: 12/04/2015

De Kerstman woont in Les Gets (“Le Père Noël habite 
aux Gets”) van 20 december tot 2 januari 2015: aan 
het eind van ieder jaar leeft het skioord in de sfeer 
van de Kerstman dankzij dit sprookjesachtige en 
magische evenement. 

Aperitief in de gondellift van Mont Chéry op 14 februari 
2015: ter gelegenheid van Valentijnsdag wordt er in 
de gondellift Mont Chéry een aperitief geserveerd. 

Nieuw
Skicolor: het smetteloos witte deelgebied van 
Mont-Chéry is de achtergrond van een ludiek en 
kleurrijk evenement dat nooit vertoond is op de 
piste of in een skioord. In het wit geklede skiërs 
dalen in een ware kleurexplosie de piste af door het 
100% natuurlijke kleurpoeder dat op hen gegooid 
wordt. Het doel is om zo gekleurd mogelijk over 
de finish te komen. Een livestage met dj’s sluit het 
evenement muzikaal af, tegenover de Mont Blanc. 
Eerste renovaties aan het chalethotel Regina: de 
receptie en het restaurant van dit familiehotel zijn 
herbouwd en gerenoveerd en zeven gezinssuites 
voor 4 tot 8 personen zijn gebouwd. De Duitse 
architect Meike Dauchez heeft de traditioneel 
houten, Savoyaardse geest bewaard en er haar 
persoonlijke, eigentijdse en chique touch aan 
toegevoegd. De Scandinavische stijl met houten 
muren en parket contrasteert met wit en leisteen. 
Het resultaat is modern, licht en subtiel. Ook de 23 
bestaande kamers worden gerenoveerd. 
Le George: theesalon, wijnbar en finger food-bar 
van de eigenaren van hotel Régina. Tip voor après-
skiërs die houden van relaxen op een rustige plek. 
Creatieve introductieworkshops over mechanische 
muziek: in de nieuwe pedagogische ruimte van het 
museum voor mechanische muziek vinden iedere 
week tijdens het seizoen ludieke en leerzame 
workshops voor kinderen vanaf 5 jaar plaats. Een 
introductie in de muziekkunst van een ander 
tijdperk: kennis maken met instrumentensystemen, 
hun nut en functionaliteit, het maken van 
instrumenten of objecten met betrekking tot 
muziek, om deze daarna als souvenir mee te nemen.

Sportevenementen 
La Grande Odysée Savoie Mont Blanc op 14 januari 
2015: een etappe dit evenement waar de beste 
mushers (bestuurders van een huskyspan) ter 
wereld het tegen elkaar opnemen, vindt ook dit 
jaar plaats in Les Gets. 

De Big Mountain Battle, een uniek evenement in 
Europa in januari 2015: Dit originele evenement is 
een soort oriëntatiewedloop voor het grote publiek 
in het skigebied Les Portes du Soleil. 

Logeeradressen
La Grande Corniche is een zeer luxueus chalet 
voor 12 tot 16 personen dat luxe, moderniteit, 
technologie en authenticiteit met elkaar verenigt. 
Een onberispelijke service met kok, hostesses 
en chauffeur, een gastronomische keuken, 
een wellnessruimte, een binnenglijbaan, een 
biljartzaal… een bijzondere plek!

Niet-wintersportactiviteiten
Het Museum van Mechanische Muziek: dit 
museum, waarvan er maar één is in heel Europa, 
presenteert mechanische muziekinstrumenten, 
waarvan sommige dateren uit de 17e eeuw: 
muziekdozen, grammofoons, draaiorgels en 
pianola’s. 
Op zoek naar gemzen en steenbokken: ontdek 
het winterlandschap met het gezin, kijk uit naar 
wilde dieren, ontvlucht de stad en doe midden in 
de natuur nieuwe kracht op in de bergen… deze 
door een enthousiaste gids begeleide wandeling 
leert alles over wilde diersoorten. 
Spa Sereni Cimes: dit prachtige wellnesscentrum 
van 750 m2 lijkt op een knus bergchalet, dat oud 
hout en stenen van de Mont Blanc met elkaar 
verenigt. Afgesloten van de buitenwereld komt 
men heerlijk tot rust en is de dagelijkse stress gauw 
vergeten. 

Originele activiteit
Paragliden tegenover de Mont Blanc: het 
360°-uitzicht vanaf de top van de Mont Chéry over 
de Mont Blanc-bergketen tot aan de Zwitserse 
toppen van Les Portes du Soleil weet iedere 
bezoeker te betoveren. Wat is er dan ook magischer 
dan een luchtdoop per paraglider? 

Les Gets ligt in skigebied 

Les Portes du Soleil

PRAKTISCHE INFORMATIE
Aantal kilometers pistes van het skioord: 
120 km (skigebied LES GETS / MORZINE) 
Aantal skiliften: 50
Aantal langlaufkilometers: 13
Aantal snowparks: 1
Aantal beginnerszones: 1
% pistes met sneeuwkanonnen: 
34% wordt met kunstsneeuw besneeuwd
Dagtarief kind: € 27
Dagtarief volwassene: € 36
Tarief 6 dagen kind: € 133
Tarief 6 dagen volwassene: € 176 
Aantal gemarkeerde wandelpaden: 50 km  
12 voetgangers- of sneeuwschoenwandelpaden 

Famille Plus-labelEco-toerismeLes Portes du SoleilAuthentiek dorp
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Les Menuires

CONTACT: ESTELLE ROY 
+33 (0)4 79 00 84 70- apresse@lesmenuires.com - www.lesmenuires.com

Speerpunten

Groot skigebied: ultra-large wintersporten! Een 
uitzonderlijk skigebied dat groots skiplezier biedt 
voor iedereen, of men nu beginner, halfgevorderd 
of gevorderd is. Het skioord staat ook bekend om de 
kwaliteit en bereikbaarheid van de off-piste-runs. 

Toegankelijkheid: dankzij een zeer goede prijs/
kwaliteitverhouding en accommodaties van 
verschillende klasse heeft Les Menuires een 
accommodatie voor ieder budget (budget, 
standaard of comfort). 

Gezinsdorp bij uitstek: Ski-in ski-out is ideaal voor 
gezinnen: opvang voor baby´s vanaf 3 maanden 
in de Club van de Piou-Piou, voorstellingen en 
evenementen voor kinderen… hier zijn de kinderen 
koning! 

Groot plezier: Voor wie meer wil dan alleen skiën 
zijn er twee zwemparadijzen (massages, fun park, 
wellness-zone) en vele activiteiten om met het 
gezin of vrienden te doen (twee sleepistes waarvan 
één op rails, mountainbiken op sneeuw…).

Trend

Les Menuires, groots skiën voor iedereen! Of men 
beginner is, halfgevorderd of gevorderd, iedereen 
kan zich vermaken. Ontdek Les 3 Vallées, neem een 
introductieles toerskiën, maak gebruik van speciale 
aanbiedingen voor beginners, daag elkaar met 
het gezin uit in de ludieke zones, ontdek off-piste-
paden samen met een skileraar. 

Innovatie

Verleng het skiplezier voor een klein prijsje 
op zaterdag: begin vroeger op de eerste dag 
of vertrek later op de laatste: in Les Menuires 
kunnen vakantiegangers profiteren van een extra 
vakantiedag voor een klein prijsje. Skipas, materiaal, 
toegang tot het sportcentrum en het zwemparadijs 
zijn verkrijgbaar tegen gereduceerd tarief.

Openingsdatum: 06/12/2014  
 Sluitingsdatum: 24/04/2015

Tip

Les Menuires: skioord in het hart van Les 3 
Vallées - het grootste skigebied van de wereld, 
dat van begin december tot eind april sneeuw 
van hoge kwaliteit heeft (ligging op 1850m), en 
dat voor ieder budget accommodaties heeft.

Evenementen

Op 12 februari 2015 wordt Les Menuires 50! De 
hele winter lang, en vooral op 12 februari, viert Les 
Menuires haar 50e verjaardag: licht- en geluidshow, 
afdaling met fakkels, vuurwerk, geschiedenis, en 
vele andere verrassingen… 

Van 3 tot 10 januari 2015 is de week van de 
wijnproducenten. Wijnstreken staan in de 
spotlight. Zo’n 30 exposanten vanuit heel Frankrijk 
presenteren hun producten tijdens “proeverij-
verkoop”-avonden in het sportcentrum van 
maandag tot donderdag. 

Sportevenementen

Op 17 en 18 januari 2015: 2e editie van het Roc N 
Bike Festival. Na het succes van de eerste editie 
organiseert Les Menuires dit mountainbike-
evenement op sneeuw opnieuw. Op het 
programma: introductielessen, materiaaltesten, 
maar ook een derby en teamwedstrijden. 

Nieuw

Zwemparadijs van Les Bruyères met zwembaden 
en een wellnessruimte. 
Een bistronomisch restaurant op de piste: de 
“Bouche à l’Oreille” bevindt zich op de top van de 
Roc des 3 Marches. 
De Pointe de la Masse-berg nu voor iedereen 
bereikbaar door de aanleg van de blauwe piste 
Le Bouquetin. Vanaf deze legendarische top 
heeft men een 360°-uitzicht over de Tarentaise-, 
Maurienne-, en Vanoise-dalen en niet te vergeten 
de Mont Blanc!
Het Fun Park in het sportcentrum van Les Menuires 
heeft een nieuw jasje: groter en leuker! 

Sneeuwactiviteiten

Introductielessen mountainbiken op sneeuw. Gérald 
begeleidt mountainbikers op de Roc N’Bike-piste 
voor een downhill-tocht van 4 kilometer over sneeuw. 

Voetbal op sneeuw. Als het tijd is voor de après-ski 
verandert het front de neige (een centrale plaats in 
het dorp waar verschillende skiliften samenkomen) 
van La Croisette in een voetbalveld voor een 
reuzentoernooi. 

Niet-wintersportactiviteiten

Speed Mountain. De sleepiste op rails van Les 
Menuires van 1000m lang is vorig jaar open gegaan. 
De uitdaging blijft hetzelfde: Boukty verslaan! 

Iedere avond, als de pistes sluiten, kan men 
uitstapjes maken met de sneeuwscooter. Dé kans 
om het skigebied en het skioord bij nacht op een 
andere manier te leren kennen. 

Bijzondere activiteiten

Uitzicht over het skigebied vanuit een paraglider. 
De vluchten worden professioneel begeleid en 
vertrekken vanaf de top van de Mont de la Chambre. 

Op de slee met Roc N’ Bob! De sleepiste is 4 km lang, 
heeft 22 bochten en een hoogteverschil van 450m. 

Wellnessactiviteit

Het nieuwe zwemparadijs van Les Bruyères zal 
bestaan uit een aqualudiek zwembad (bankjes 
onder water, zwemmen tegen de stroom in, 
massagestralen rondom het bad…) et een ruimte 
speciaal voor kinderen met als thema ijs (ijsgrot, 
glijbanen, spelletjes en animatie). De wellnessruimte 
met jacuzzi´s, hammam en sauna is alleen 
toegankelijk voor volwassenen om totale rust te 
kunnen garanderen. In de laatste ruimte kan men 
ontspanningsbehandelingen ondergaan (massagetafels 
met besproeiing, behandelruimtes, massages…).

Speciale aanbiedingen

Vind al onze aanbiedingen op www.lesmenuires.com 
onder de kop “Accommodatie”. 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Aantal kilometers pistes van het skioord: 160
Aantal kilometers pistes skigebied: 
600 km (skigebied Les 3 Vallées)
Aantal skiliften: 34
Aantal langlaufkilometers: 28
Aantal snowparks: 1
Aantal beginnerszones: 
4 beginnerszones + 3 ludieke zones
% pistes met sneeuwkanonnen: 50%
Dagtarief kind: € 36,80
Dagtarief volwassene: € 44,70
Tarief 6 dagen kind: € 178,40
Tarief 6 dagen volwassene: € 221,50
Aantal gemarkeerde wandelpaden: 58

Groot skigebied

Bereikbaar

Famille Plus-labelSportief

Les Menuires het grote skioord van 

Les 3 Vallées voor groot plezier!
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Megève

CONTACT: ANAIS RICCO 
+33 (0)4 50 21 62 94 - anais.ricco@megeve.com - www.megeve.com

Speerpunten

Een skigebied van 445 km tegenover de Mont 
Blanc.

Bereikbaarheid: het internationale vliegveld van 
Genève op 1 uur afstand, de Autoroute Blanche 
(A40) en het treinstation van Sallanches op 13 
kilometer. 

Authenticiteit: een onaangetaste architectuur, 
historische plaatsen zoals le Calvaire, het autovrije 
centrum, de dorpse sfeer.

Megève, Alpenambassadeur van de gastronomie 
dankzij 3 chefkoks met een Michelinster en vele 
lokale producten. 

Levenskunst: ontspanning, spa’s, winkelen, après-
ski.

Innovatie

Skiline BMW xDrive: in het deelgebied van de Mont 
d’Arbois kan de wintersporter zijn tijd opmeten, 
foto’s maken, gefilmd worden en op deze manier 
zijn ervaringen delen op het web.

Tip

Vliegtuigvlucht over het massief van de Mont 
Blanc, georganiseerd door Aérocime vanaf de 
landingsbaan van Megève, die zich bij Côte 2000 
bevindt. 

Trend

Skiplezier: 445 km voor skiën met pistes voor alle 
niveaus, 50 km voor langlaufen en een uitgestrekt 
speelterrein voor toerskiën.

Openingsdatum: 20/12/2014  
 Sluitingsdatum: 19/04/2015

Evenementen

De verlichting van de kerstboom (Sapin d’Art) op 
zaterdag 6 december 2014: de nieuwe kunstzinnige 
kerstboom van Megève zal aan het publiek worden 
onthuld tijdens de verlichtingsceremonie van de 
kerstboom. Dit feestelijke evenement trekt een 
groeiend aantal toeschouwers die ook dit jaar zeker 
weer verrast zullen worden. 

Le BMW Megève Polo Masters Tour viert zijn 20e 
verjaardag van 22 tot 25 januari 2015: een knappe 
mix tussen sport op hoog niveau en show, en 
een mooie mijlpaal voor dit traditionele winterse 
evenement in Megève. 

IX Open Danssport wedstrijd van 10 tot 12 april 
2015: Meer dan 1000 danskoppels nemen het tegen 
elkaar op op de maat van latin-dansen (samba, 
rumba, cha-cha-, paso doble) en andere stijldansen 
(Weense wals, quickstep, rock...).

Sportevenementen

2 wereldbekerfinales: skicross en mogulskiën van 
11 tot 15 maart 2015: hoewel freestyle-skiën sowieso 
integraal onderdeel van de sportieve cultuur van 
Megève is, ontvangt het skioord bovendien de 
meest ervaren atleten in het mogulskiën en de 
skicross voor 2 spectaculaire finales op de piste 
van Côte 2000. 

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc op 15 
januari 2015: De “Megève Challenge”, de enige 
nachtelijke snelheidswedstrijd over een parcours 
van ongeveer 5 kilometer wordt midden in het 
centrum van Megève met divers entertainment 
georganiseerd. Bij deze wedstrijd, die zeer populair 
is bij het publiek, kunnen toeschouwers zeer dicht 
bij het span komen en de mushers en hun honden 
aanmoedigen. 

Megève Winter Golf van 2 tot 8 februari 2015: 
in 2000 werd het golfen op sneeuw in Megève 
geboren dankzij de enthousiaste golfer Philippe 
Guilhem. Hij kwam op het idee om “Megève Winter 
Golf” te lanceren, dat al snel hét voorbeeld van 
winters golfen is geworden. 

Nieuw

Megève, Alpenambassadeur van de gastronomie: 
Megève telt 2 chefs die recentelijk een Michelinster 
hebben gekregen, die de drie sterren van Emmanuel 
Renaut aanvullen. 

Groepsskicursus erfgoed: De groep verzamelt bij het 
dalstation van de Rochebrune-kabelbaan, waarna 
de Franse skischool (ESF) de skiërs meeneemt 
naar de sporen van Emile Allais, Roger Allard en 
andere lokale kampioenen. Skiërs ontdekken de 
rijkdom van het skigebied, de natuurgebieden en 
het erfgoed van Megève. 

Bijzondere activiteiten

Huskysledetochten.

Sneeuwschoenwandelingen met iglo bouwen 
(Bureau des Guides (gidsenbureau) van Megève).

Noordse activiteiten

Grand Prix langlaufen "La Bûcheronne" op 25 
januari 2015. 

Nachtelijke biatlonwedstrijd van Savoie Mont 
Blanc.

Niet-Wintersportactiviteiten

Tocht in een open koets

Wellness: in haar luxueuze accommodaties 
heeft Megève subtiel gedecoreerde spa’s. De Spa 
des Sports, dat in het Palais des Sports et des 
Congrès (sport- en congrescentrum) zit, maakt het 
wellnessaanbod van de hotels compleet. 

Wellnessactiviteit

Le Spa des Sports: Deze spa bevindt zich in het 
hart van het Palais des Sports, waar vele sporten 
beoefend kunnen worden (schaatsbaan, zwembad, 
tennis, klimwand…). Deze nieuwe spa biedt 
specifieke voorzieningen voor ontspanning na het 
sporten of een dag skiën. 

Megève ligt in skigebied 

Evasion Mont Blanc

PRAKTISCHE INFORMATIE
Aantal kilometers piste skigebied: 
445 km - 222 pistes (skigebied Evasion Mont-Blanc) 
Aantal skiliften: 112
Aantal langlaufkilometers: 50
Aantal snowparks: 5
Aantal beginnerszones: 5
Dagtarief kind: € 35
Dagtarief volwassene: € 43,50
Tarief 6 dagen kind: € 168
Tarief 6 dagen volwassene: € 209 
Aantal gemarkeerde wandelpaden: 
12 paden van in totaal 50 km 

Elegantie

Famille Plus-labelInnovatie
Levenskunst
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Morzine

CONTACT: NADINE CHEVALIER / LAURA DEGRYSE +33 (0)4 50 74 71 99 +33 (0)6 08 34 04 54 
communication@morzine-avoriaz.com / comm2@morzine-avoriaz.com - www.morzine-avoriaz.com

Speerpunten

Groots skiën in het hart van Les Portes du Soleil. 
Door de geografische ligging ligt het dorp in het 
knooppunt van het skigebied Les Portes du Soleil. 
Het biedt toegang tot een fantastisch skigebied 
van 400 hectare, een van de meest gevarieerde 
ter wereld. 

Het kinderkoninkrijk: tijdens de vakantie komt het 
hele gezin bij elkaar, ver van het haastige ritme 
van het dagelijks leven. Morzine is het skioord 
met de meeste hotels van de Alpen: 47. Morzine’s 
hotellerie is populair bij vakantiegangers door de 
prijs/kwaliteitverhouding en het niveau van de 
voorzieningen, waardoor deze dan ook een sterke 
ontwikkeling doormaakt. 

Gastronomie: Tussen traditie, streek en 
vindingrijkheid. In Morzine beleeft men la dolce 
vita rond een heerlijke tafel in het hart van het dorp 
of als omweg vanaf een skipiste. 

Morzine Live! Après-ski en feest. Als het einde van 
de dag nadert, vullen de terrassen zich op het ritme 
van de trendy playlists van de DJ’s in residence. 
Genieten van een glaasje glühwein in een muzikale 
sfeer – lounge of uptempo!

Trend

Nieuwe gondellift van Pléney in het deelgebied 
Morzine-Les Gets. Vanuit Morzine is deze nieuwe 
gondellift met 10 zitplaatsen een strategische 
voorziening, waardoor skiërs snel weer aan de 
top van de piste staan. 

Openingsdatum: 12/12/2014  
 Sluitingsdatum: 24/04/2015

Evenementen

Festival Rock the Pistes van 15 tot 21 maart 2015: 
de skioorden van het skigebied Les Portes du Soleil 
ontvangen voor de 5e editie vele topartiesten. 

Nieuw

In het deelgebied Super Morzine komen 2 nieuwe 
koppelbare stoeltjesliften, waardoor de toegang 
tot Les Portes du Soleil voor skiërs sneller en 
vloeiender wordt. Stoeltjeslift van Séraussaix: 6 
plaatsen met een veiligheidssysteem met beugel 
om vallen te voorkomen. Stoeltjeslift van Proclou: 
6 plaatsen met rollend tapijt bij het instappen en 
veiligheidssysteem met beugel. 

Au délice chocolaté: een chocoladewinkeltje in 
het hart van Morzine waarvan de cacaogeuren al 
vanaf de straat te ruiken zijn. Voor Eric, meester-
chocolademaker, is chocola bovenal een kwestie 
van familie, delen en traditie. De kwaliteit is 
essentieel: hij werkt met kleine producenten 
die hun land geïntegreerd bebouwen en al 
zijn producten zijn zelfgemaakt. Kortom, een 
paradijsje voor chocoladeliefhebbers of gewoon 
voor lekkerbekken! 

Extraatjes: de werkplaats komt uit op de winkel, 
waardoor het mogelijk is de kok aan het werk te 
zien; er zijn workshops voor kinderen om alles 
te weten te komen over chocola en om zelf een 
chocolademakertje te worden (anderhalf uur 
workshop voor kinderen ouder dan 5 jaar met de 
mogelijkheid de maaksels mee te nemen); de beste 
huisgemaakte croissants van Morzine. 

Het hotel Champs Fleuris, dat ideaal gelegen 
is aan de voet van de pistes, heeft 4 sterren 
gekregen en heeft een spa van 175m2 met jacuzzi, 
sauna, hammam, 2 massageruimtes en een recent 
verbouwde fitnessruimte.

Logeeradressen

Le Mas de la Coutettaz, het oudste huis van 
Morzine! Deze authentieke boerderij heeft een 
mooie stenen gevel en is met smaak gerenoveerd 
door de sympathieke Engelstalige eigenaars. Het 
farmhouse roept mede door zijn zorgvuldige 
inrichting het beeld op van een burgerlandhuis: 
houtwerk, in het oog springende balken, een 
immense, antieke open haard… De verfijnde 
keuken, de attente services en de verscheidenheid 
aan gasten maken de Mas de la Coutettaz een 
bijzondere accommodatie. 

Activiteiten

Week “Bon Pied Bonheur” met de skileraren van de 
Franse skischool (ESF). Noordse activiteiten staan 
in deze “Grand Air”-week centraal: gezamenlijke 
langlauflessen, sneeuwschoenwandelingen en 
introductielessen biatlon. 

Avond in een iglo. Sneeuwschoenwandeling naar 
de iglo vanaf de Erigné, een klein dorpje diep in la 
Vallée de la Manche. Na een tocht van ongeveer 
20 minuten in het licht van fakkels wacht er een 
Savoyaards diner in de iglo. 

Niet-wintersportactiviteiten

Bij het vallen van de nacht, als de skiërs de pistes 
hebben verlaten, kan er in Morzine gesleed worden. 
Sleeërs gaan naar de top van de gondellift van de 
Pléney, uitgerust met hoofdlampen. Daarna begint 
een wilde en duizelingwekkende afdaling dwars 
over de pistes. 

Ski Jöring. Er zijn 2 parcoursen: in Morzine bij 
Dérêches, of op het plateau van Séraussaix. 
Verzamelplek bij de manege van Morzine in het 
Parc des Dérêches, of richting Avoriaz bij de Col de 
La Joux Verte (1 km voor het skioord). 

Bijzondere activiteiten

Duiken onder het ijs: Een uitzonderlijke omgeving, 
een droomlandschap voor een bijzondere activiteit 
in het op 2 na grootste meer van de Haute Savoie, 
na het meer van Genève en het meer van Annecy. 

Mobilboard Morzine: is het hele jaar geopend voor 
Segway-plezier: introductielessen, ecologische 
ontdekkingsuitstapjes, uitstapjes vol adrenaline 
of onvergetelijke incentives.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Aantal kilometers pistes skigebied: 
400km2 skigebied Portes du Soleil
Aantal skiliften: 195
Aantal langlaufkilometers: 214
Aantal snowparks: 11+1 half pipe+5 boardercross
Aantal beginnerszones: 
2 (boarder pinguïns + chemin des Zouzous)
% pistes met sneeuwkanonnen: 900 sneeuwkanonnen
Dagtarief kind: € 36
Dagtarief volwassene: € 48,50
Tarief 6 dagen kind: € 182
Tarief 6 dagen volwassene: € 242,50

Groots skiën

Authentiek dorp

Famille Plus-labelGastronomie

Morzine ligt in skigebied 

Les Portes du Soleil
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Tignes

CONTACT: STÉPHANIE AILLET & MARGOT SELLA - +33 (0)6 76 02 12 38  
+33 (0)6 62 03 23 54 - presse@tignes.net - www.tignes.net

Speerpunten

Hoogte: sneeuwzekerheid het hele seizoen lang! 

Gletsjer: dankzij de gletsjer is het seizoen in Tignes 
langer dan op andere plekken. 

Sportieve faciliteiten: het sportcentrum Tignespace, 
zwemparadijs Le Lagon en het snowpark

Skigebied: 300km pistes in het aaneengesloten 
skigebied van Tignes en Val d'Isère

Een evenement van internationale klasse 

Tip

Family Jam, van 2 tot 9 mei 2015 (meivakantie). 
Nederlands evenement voor gezinnen met 
kinderen: ’s ochtends zijn er lessen voor de 
kinderen, ’s middags kan het skigebied met 
het hele gezin worden verkend. Ook voor 
de ouders zijn er activiteiten zoals clinics en 
materiaaltesten.Openingsdatum: 04/10/2014  

 Sluitingsdatum: 10/05/2015

Nieuw
Twee nieuwe restaurants openen hun deuren 
in Tignes 1800! Tijdens de continue aanleg van 
het nieuwe dorp ontvangen twee restaurants 
vakantiegangers en de lokale bevolking vanaf Kerst 
2014: de “O 1800”, traditioneel en savoyaards, en de 
“Four 7”, met Aziatische specialiteiten, teppanyaki-
kookwijze en snackbar. 
Een tweede hotel heeft zijn vijfde ster gekregen. 
Het hotel “Les Suites du Montana” in Tignes le Lac 
maakt het luxe accommodatieaanbod compleet, 
nadat “Les Suites du Nevada” in Tignes Val Claret in 
2013-2014 al een vijfde ster had gekregen. 

Sportevenementen 
Wereldbeker Telemark, mid december 2014.
Wereldbeker handicapskiën, van 26 tot 30 januari 
2015.
Wereldkampioenschap monoskiën, van 28 februari 
tot 7 maart 2015.

Logeeradressen

Les Suites du Montana 5*: Les Suites du Montana 
zijn ware pareltjes van knusheid. Ze bestaan voor 
het merendeel uit twee gescheiden kamers en 
twee badkamers, allemaal met privésauna, een 
jacuzzi, een haard of een Oostenrijkse kachel. Extra 
services: vrije toegang tot de spa van het hotel met 
verwarmd binnenzwembad, oosterse sauna en 
hammam en directe toegang tot de piste. 

Sneeuwactiviteiten

Mountainbiken op sneeuw: als de pistes sluiten, 
nemen mountainbikers de laatste gondellift naar 
boven om een nieuwe manier van sneeuwplezier te 
ontdekken. Dit originele uitstapje over lege pistes 
wordt begeleid door professionele leraren. 

Ijsrijden: Aan de voet van de dam van Tignes is een 
speciale baan aangelegd om gecontroleerd te leren 
slippen op ijs. 

Wintersportactiviteiten

Herfstskiën op de gletsjer: in de voorpremière de 
ski’s alweer onderbinden? Dat kan vanaf 4 oktober 
op de gletsjer van Tignes. 

Freestyle: de beroemde SuperPipe van Tignes 
waarop de beste freestylers van de wereld hebben 
gereden is de hele winter vrij toegankelijk (buiten 
competitieperiodes). Deze maakt het freestyle-
aanbod van het snowpark van Tignes compleet. 

Niet-wintersportactiviteiten

Atletiek: sprinten, verspringen of polsstokspringen  
kan gedaan worden in sportcentrum Tignespace, op 
de hoogste atletiekbaan van Europa.

Bijzondere activiteiten

Yurt-avond. Men neme: husky’s, een leiriem en 
sneeuwschoenen – de ingrediënten voor een 
nachtelijke huskywandeling, waarna er een 
heerlijke, traditionele avondmaaltijd klaarstaat in 
een echte Mongoolse yurt. 

Duik onder het ijs: op 2100m hoogte, onder het 
pakijs van het meer van Tignes kan men een 
ongekende ervaring opdoen. Overdag en ’s nachts, 
beginner of gevorderd, de groep vrolijke begeleiders 
staat altijd klaar om klanten een onvergetelijke 
ervaring te bezorgen.

Tignes ligt in skigebied 

Espace Killy

PRAKTISCHE INFORMATIE
Aantal kilometers pistes skigebied: 
300 km (skigebied Espace Killy)
Aantal skiliften: 79
Aantal langlaufkilometers: 5
Aantal snowparks: 2
Aantal beginnerszones: 22
Aantal sneeuwkanonnen: 917
Dagtarief kind: € 41,50
Dagtarief volwassene: € 52
Tarief 6 dagen kind: € 208
Tarief 6 dagen volwassene: € 260 

Feest

Internationaal

Jong
Sportief
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Val Thorens

CONTACT: EMILIE ROUZAUD & MATHILDE OYON 
+33 (0)4 79 00 84 83 - presse@valthorens.com - www.valthorens.com

Speerpunten

Sneeuw: Als hoogste wintersportplaats van Europa 
(2300 meter) is men sneeuwzeker van de eerste 
tot de laatste dag van het seizoen. 99% van het 
skigebied ligt hoger dan 2000m. 

High-tech: Voor, tijdens en na het verblijf komt 
Val Thorens via social media en sms-diensten in 
contact met de klant. Op deze manier wordt er 
een link gelegd tussen vakantiegangers en hun 
gastheren en –vrouwen, zodat ze optimaal van hun 
bezoek kunnen genieten. Daarnaast is er gratis wifi 
bij de stations van de skiliften. 

Activiteiten: een melting-pot van activiteiten: 
wintersport, activiteiten buiten de piste en après-
ski, te doen met het gezin of vrienden. 

Sfeer: openlucht dansvloer, een knusse ligstoel of 
een drukbezocht café, Val Thorens heeft voor iedere 
après-ski-wens wat wils. 

Gastronomie: gastronomie, bistronomie, een 
traditionele keuken of wereldkeuken… Val Thorens 
heeft een breed spectrum aan verschillende 
heerlijke adressen in het dorp en op de pistes.

Trend

Deze winter staat de mens centraal: alles wordt in 
het werk gesteld om via social media en mobiele 
diensten meer relaties te leggen tussen het 
skioord en bezoekers. Val Thorens blijft zijn aanbod 
uitbreiden met nieuwe prestigeaccommodaties. 
Wat sport betreft: het skioord doet zijn positie als 
hoofdstad van de skicross gelden en geeft nieuwe 
invulling aan het wintersportvakantiegevoel met 
nieuwe activiteiten.

Tip

Van 7 tot 14 december 2014: KICK-OFF WINTERSPORTS. 
De week van de officiële lancering van het 
wintersportseizoen in Nederland wordt een 
week van festiviteiten rondom wintersport 
(contests, materiaaltesten…) en muziek: live 
dj’s en een concert van een Nederlandse band.

Openingsdatum: 22/11/2014  
 Sluitingsdatum: 10/05/2015

Nieuw
Helikopterlandplaats. Val Thorens heeft een 
helikopterlandplaats. Deze bevindt zich aan de voet van 
de pistes en is bereikbaar via de weg. Dit biedt nieuwe 
mogelijkheden qua vervoer en ongekend vermaak. 

2 nieuwe skischolen. Er is een kantoor van de bergen 
opgericht, dat specialistische leraren en hoogge-
bergtegidsen aan elkaar koppelt. Hierdoor ontstaan 
nieuwe services in de bergen: wandelfitness, 
nachtelijke wandelingen, offpiste-uitstapjes en 
veiligheidsworkshops in de bergen. 

Opening van een Evolution 2-school: 15 leraren 
organiseren originele, avontuurlijke activiteiten: 
paragliding, nachtelijke avontuurwandeling voor 
kinderen, heliski-uitstapjes. 

1 nieuwe chef met een Michelinster: De luxueuze 
brasserie van het Koh-I Nor-hotel ontvangt sterrenkok 
Eric Samson, die met 1 ster in de Michelingids staat. 
Daarnaast heeft het restaurant Jean Sulpice van de 
gelijknamige kok 2 sterren. 

De skicross in de spotlight: een speciaal parcours, 
animatie in het skigebied, een ludieke videozone en een 
chronometerarmband staan de skiërs ter beschikking. 

De megatokkelbaan. “La Tyrolienne” is de hoogste 
tokkelbaan van de wereld op 3200m hoogte in Val 
Thorens-Orelle. Men vliegt 2 minuten lang over een 
afstand van 1300 meter boven een gletsjer. De grootste 
hoogte is 250 meter en tokkelen mag vanaf 8 jaar. Kosten 
€50,- per keer. http://www.la-tyrolienne.com.

Evenementen
De opening op 22 en 23 november 2014: lancering van 
het seizoen, een onmiskenbaar moment om de eerste 
sporen in de sneeuw te zetten. De eerste etappe van 
de tournee van de Ski Force Winter Tour: twee dagen 
waarop men gratis materiaal kan testen, een dj-show en 
3D-video mapping projecties in de open lucht. 

Val Tho Crazy Night, van 27 december 2014 tot 2 januari 
2015: live dj’s en 3D-video mapping projecties onder de 
sterren, met beide voeten in het poeder van het Place Caron. 

Apotheose Days, mei 2015: hét internationale feest van 
het eind van het winterseizoen. Vier dagen genieten van 
lange lentedagen, skiën, en op andere manieren plezier 
maken met meer dan 20 activiteiten en soorten animatie. 

Sportevenementen
Trophée Andros, van 5 tot 7 december 2014: het 
onmiskenbare evenement van de beste autocoureurs 
ter wereld op ijs (met thermische en elektrische auto’s). 
Hier komen alle amateurs en professionals van deze 
discipline samen, waarbij het gaat om snelheid, controle, 
zelfvertrouwen en vooral talent! 

2 wedstrijden van de Wereldbeker Skicross, van 9 tot 13 
december 2014: Na het legendarische succes van het 
Franse trio, geleid door de uit Val Thorens afkomstige 
Jean-Frédéric Chapuis, een gouden medaille in Sochi in 
februari 2014, organiseert Val Thorens de vijfde editie van 
de Wereldbeker Skicross. Een wedstrijd van allure op de 
baan die beslist de wereldhoofdstad van de skicross is. 

De SFR Tour, januari 2015: jong freestyletalent neemt het 
tegen elkaar op tijdens deze indrukwekkende wedstrijd, 
één van de beste van alle wedstrijden die op deze baan 
worden gehouden. 

3 Vallées Enduro, 12 april 2015: ieder jaar 1500 
deelnemers! In een team van drie kunnen gezinnen 
en vrienden punten scoren door testen te doen (big air 
bag, speedskiën, freeriden, skicross, slalom, parallel) die 
verspreid zijn over het skigebied. 

Logeeradressen
NIEUW Village Club Med Sensation 4 Tridents, opening 
in december 2014. Deze accommodatie bestaat uit 384 
kamers vanaf 24 m2, waarvan 12 deluxe-kamers, 5 junior 
suites en 6 suites. www.clubmed.fr.

Twee 4-sterrenhotels: Le Hameau du Kashmir, met zijn 
chique, rustieke aankleding en hotel Les 3 Vallées, met 
zijn hooggebergte-uitstraling, hebben beide een 4e ster 
gekregen. 

Hotel Koh-I Nor, het hoogste 5-sterrenhotel van Europa. 
Licht is het belangrijkste speerpunt van dit juweeltje 
dat volledig op het zuiden ligt en voornamelijk 
uit glazen gevels bestaat. www.hotel-kohinor.com 

Activiteiten
NIEUW Air Bag & Air Tubby Ontdek het plezier van 
freestylesprongen in alle veiligheid. Skiërs en snowboarders 
kunnen gewaagde sprongen maken doordat ze zacht 
in het luchtkussen landen. De Air Tubby is als een 
bandenglijbaan: skiën is niet nodig, in de band glijdt 
men vanzelf de berg af. http://valthorens.prosneige.fr.

NIEUW Segway:  Een uur introductie op 
voetgangerspaden in het dorp en het gebied, een uur om 
de activiteit en het dorp Val Thorens verder te ontdekken. 
École Evolution 2 valthorens@evolution2.com.

Val Thorens ligt in skigebied 

Les 3 Vallées

PRAKTISCHE INFORMATIE
Aantal kilometers piste skioord: 
150 km (Val Thorens-Orelle)
Aantal kilometers piste skigebied: 
600 km (skigebied Les 3 Vallées) 
Aantal skiliften: 32
Aantal snowparks: 1
Aantal beginnerszones: 
20% van het skigebied 1 gratis beginnerszone met 4 
overdekte rollende tapijten en 1 sleeplift. 1 juniorzone, 
toegang met beginnerskipas
Aantal sneeuwkanonnen: 40% van het skigebied
Dagtarief kind: € 38,40
Dagtarief volwassene: € 48
Tarief 6 dagen kind: € 182,40
Tarief 6 dagen volwassene: € 228 
Aantal gemarkeerde wandelpaden: 
4 wandelpaden et 11 liften

World’s Best Ski Resort

Beste sfeer
Innovatie

Beste wintersport
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SAVOIE MONT-BLANC – CONTACT:  CORINNE RAIH • +33 (0)4 79 85 92 16  
+33 (0)6 71 71 29 65 - corinne.raih@smbtourisme.com - www.savoie-mont-blanc.com

De bestemming Savoie Mont Blanc telt 110 
wintersportplaatsen in de Savoie en de Haute-
Savoie die 2/3e uitmaken van het skigebied van de 
Franse Alpen.

Tip

Savoie Mont-Blanc heeft als wintersportleider 
vele speerpunten die door Savoie Mont Blanc 
Tourisme gepromoot worden bij de Nederlandse 
pers: grandioze natuur en landschappen, immense 
skigebieden die wintersportplaatsen met 
verschillende stijlen aan elkaar verbinden en waar 
alle soorten wintersporten beoefend worden, 
bijzondere activiteiten zoals klimmen op ijs, snowkite 
of ijsduiken… 

Naast wintersport maakt Savoie Mont Blanc 
Tourisme zich ook sterk om de kwaliteit en diversiteit 
van het toeristisch aanbod onder de aandacht te 
brengen: wellness en ontspanning, gastronomie, 
ambachten en tradities, accommodaties… 

Winterevenementen

Gedurende de gehele winter ontvangen de 
wintersportplaatsen van Savoie Mont-Blanc vele grote 
evenementen op sportief, populair en cultureel gebied. 
Hierdoor kan de pers deelnemen aan de evenementen 
en een kijkje achter de schermen nemen: in januari 
vindt de Grande Odyssée Savoie Mont Blanc plaats, 
een moeilijke huskyracewedstrijd die de hele regio 
doorkruist; in maart 2015 vindt de finale van de 
Wereldbeker alpineskiën plaats in Méribel, Rock the 
Pistes is het onmiskenbare muziekfestival eind maart 

in Les Portes du Soleil en de Dutch Week in Val Thorens 
is hét evenement van de meivakantie. 

In samenwerking met de VVV’s en Atout France biedt 
Savoie Mont-Blanc Tourisme haar steun en logistiek 
aan journalisten die een reportage willen schrijven 
over Savoie Mont-Blanc. Persreizen (individueel en 
in groepsverband) die meerdere plaatsen aandoen 
worden (al dan niet op verzoek) georganiseerd. Wij 
kunnen direct of via Atout France benaderd worden 
en ons team geeft snel en persoonlijk antwoord op 
verschillende aanvragen (persreizen, informatie, 
beeldmateriaal, contacten leggen…). De voorgestelde 
programma’s voor persreizen zijn uniek, origineel 
en aangepast aan de gekozen invalshoek voor de 
reportages. 

Nederlandstalige persdossiers worden voor 
winter en zomer gepubliceerd. Deze brengen de 
actualiteit en sterke punten van de verzamelde 
wintersportplaatsen, steden en dorpen van de 
bestemming naar voren. U kunt deze dossiers 
eenvoudig verkrijgen door ze aan te vragen. 

Een online fototheek staat ter beschikking: www.
phototheque.savoie-mont-blanc.com 

U kunt de actualiteit van de bestemming volgen op 
Twitter: @SMBIntl 

Savoie Mont Blanc Tourisme neemt regelmatig deel 
aan persevenementen die in Nederland worden 
georganiseerd in samenwerking met Atout France, 
en wij hopen het genoegen te hebben u bij een van 
deze gelegenheden te ontmoeten. 

Savoie Mont-Blanc

Actief

ALLE REDENEN WAAROM  
WINTERSPORT ZO VERSLAVEND IS

Adrenaline
SKI 

Warme  
chocolademelk 

SNEEUWVLOKKEN FONDUE

APRÈS-SKI

Sneeuw
Ontspannen

Zon

Rust

Vakantie

Raclette

BOCHTJES  
DRAAIEN 

OPLADEN

Restaurants  
op hoogte

Snelheid
Glühwein

Plezier  
hebben

Poedersneeuw

Fijne tijden  
beleven

Eerste sporen Genieten

Sleeën

Vrijheid

Wintersport 

Buiten zijn

UitzichtChaletsfeer

HERINNERINGEN  
MAKEN

Met familie  
of vrienden zijn

Sporten

Bewegen 

Wellness
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www.france-montagnes.com
MEER INFORMATIE?

PERSAFDELING FRANCE MONTAGNES
Martine ACHARD 
E-mail: m.achard@france-montagnes.com
Alpespace – Bâtiment Annapurna  
24, rue St Exupéry – 73800 FRANCIN – Frankrijk 
Tel. 0033 (0)4 79 65 06 75 / Fax 0033 (0)4 79 72 31 78 

Karin JURGENS 
E-mail: karin.jurgens@atout-france.fr
Atout France - Frans Bureau voor Toerisme
Prinsengracht 670 – 1017 KX AMSTERDAM – Nederland
Tél. +31 20-53 52 124 / Fax +31 20-620 33 39

FRANCE MONTAGNES
France Montagnes promoot de Franse berggebieden 
in het buitenland en in Frankrijk.
www.france-montagnes.com.
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