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Informatie 
‘Dit persdossier is samengesteld met de 
informatie die wij op dit moment hebben. 
De inhoud is onder voorbehoud van de 
ontwikkelingen rondom het Covid-19 virus
en de maatregelen die door de regering 
genomen worden.’ 
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DE ISÈRE - NIETS DAN NATUUR

De rijke natuur vormt het kloppende hart van de 
Isère. En dan vooral in de bergen van de streek. Een 
nationaal park (Les Écrins), twee regionale parken 
(Vercors en Chartreuse), maar ook bergen als de 
Belledonne en de Grandes Rousses bieden een uniek 
en divers landschap. Dalen, bossen, meren, vlaktes, 
hoge bergtoppen en gletsjers vullen de vlakte tot wel 
3600 meter hoog. Het landschap in wintervacht is 
uniek en indrukwekkend.

Deze beschermde natuurgebieden, vlak bij grote 
steden als Lyon en Grenoble (hoofdstad van de streek 
en toegangspoort tot de Franse Alpen), zijn absoluut 
geen wildreservaten en dus weldegelijk toegankelijk 
voor lokale inwoners of toeristen. De ruim twintig 
skioorden van de Isère zijn prachtige uitgangspunten 
om de bergen te ontdekken en te bezoeken, nieuwe 
activiteiten te proberen, bij te tanken en misschien 
uzelf weer te vinden. Een inspirerende en verrijkende 
natuur. De Isère is een bestemming voor een 
rustgevende vakantie, in een gastvrije omgeving.

Dienstverleners op het gebied van skiën, toerisme, 
accommodatie en horeca zullen ook deze winter weer 
de schakel zijn naar de pracht en het welzijn die de 
streek te bieden hebben. Met hun talent en creativiteit 
zijn zij uw gids voor unieke ervaringen, met voor ieder 
wat wils: skiën, glijsporten, wandelen, zweven, proeven 
of gewoon rondkijken, luisteren en geraakt worden... 
Het is een streek met talloze faciliteiten die voldoen 
aan de verwachtingen van mensen die op zoek zijn 
naar rust, zuivere lucht en activiteiten om samen te 
ontkoppelen, in alle rust bij te tanken en te genieten 
van de basis...

Het is lastig vooruitkijken in deze onzekere tijd. 
De Isère en al zijn dienstverleners zijn klaar en 
zijn voorbereid om u welkom te heten, waarbij 
de coronamaatregelen van de Franse overheid 
zullen worden nageleefd voor een veilige vakantie-
omgeving.

NADINE CHEVALIER 
CONTACTGEGEVENS PERS
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Over skiliften
Eau d’Olle Express Allemond-Oz: 
De “valleilift” 
ALLEMOND-OZ

Doel van deze skilift, de eerste valleilift van de Alpen, 
is om naar boven rijdende auto’s te vermijden en zo de 
vervuiling in de bergen te beperken. De skilift is een van de 
faciliteiten van een project, waarbij rekening wordt gehouden 
met lokale inwoners, leefgebieden, milieu en natuurlijke 
bronnen. In Allemond, een plaatsje van de Oisans aan de 
voet van de skioorden Oz-en-Oisans, Villard Reculas en 
Vaujany (Alpe d’Huez Grand Domaine), komen er dit jaar 
extra accommodaties bij om de aantrekkingskracht van 
deze wintersportoorden uit te breiden. Deze skilift biedt 
vanuit Allemond en de Eau d’Olle vallei een snelle en directe 
toegang tot het skioord Oz-en-Oisans. Voor Oz-en-Oisans, 
een auto-vrij skioord met het label “station verte”, is dit een 
stap in de richting van motorloos vervoer, als weerspiegeling 
van het duurzame beleid in dit moderne skioord met respect 
voor zijn unieke natuur.
 

Een vast lawine opweksysteem 
LES 7-LAUX 

Skioord Les 7 Laux investeert in een vast lawine 
opweksysteem om bij hevige sneeuwval de veiligheid
van het skigebied sneller te kunnen waarborgen.
Doel is om sneller verbindingen te kunnen maken
tussen de drie gebieden Prapoutel, Pipay en Le Pleynet.
Zo kunnen skiërs volop genieten van het skigebied op
dagen dat er op de pistes wordt gewerkt aan veiligheid. 

www.les7laux.com

Een paar cijfers:  
Niveauverschil: 658 m 
Lengte van de kabel: 
2905 m 
Gondels: 10 zitplaatsen  
(Leitner) 
Doorstroom van 1100 
pers./uur met maximaal 
2000 pers./u 
Duur van de rit: 8 min. 
Geplande opening: 
winterseizoen 2020-
2021 

NIEUW DEZE WINTER
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NIEUW DEZE WINTER

Elektrisch mountainbiken
op sneeuw 
LES 2 ALPES

Aventure Electrobike, specialist en pionier op het gebied van 
tochten en enduroreizen met een E-MTB (een mountainbike 
met elektrische trapondersteuning) in Les 2 Alpes, is tijdens  
elk seizoen dé dienstverlener bij uitstek voor deze sport. 
E-MTB is de ultieme manier om het wintersportseizoen 
op een andere manier te beleven met de banden in de 
sneeuw voor een nieuwe glij- en stuurervaring. Een origineel 
uitstapje, maar dan wél sportief, met 400 m niveauverschil 
voor ervaren fietsers. 
Mogelijkheid tot avondtochten met gids en een etentje in de 
bergen. 
‘s Winters is de E-MTB, voorzien van spijkerbanden, geschikt 
voor iedereen, dus ook beginners.  
Tarieven: Ter kennismaking met keuze uit ‘s ochtends tussen 
9.00 en 11.00 uur of bij het vallen van de avond, van 16.30 
tot 18.30 uur: €45 p.p.. Als “après-ski”, vanaf 17.30 uur 
voor een klim naar 2000 meter hoogte. Een E-MTB tocht in 
het donker met een maaltijd in de bergen bij Ferme de la 
Molière en rustig terugrijden naar het skioord: €70p.p.

www.les2alpes.com
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Over pistes

www.aventure-electrobike.com

The tyres on electric 
mountain bikes have 
spikes so everyone 
can try it, even 
beginners.  ©
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 Zipline: een tokkelbaanrit bij 
Autrans-Méaudre in de Vercors 
AUTRANS-MÉAUDRE

Deze tokkelbaan van 1200 m lang met 250 m niveauverschil 
hangt 50 m boven de diepte. . Te gek voor mensen die 
op zoek zijn naar adrenaline en een unieke ervaring! De 
tokkelbaan loopt boven de besneeuwde sparrentoppen met 
een schitterend uitzicht op de bergen van de Vercors. Een 
onvergetelijke (en veilige) rit door de lucht met vertrek vanuit 
het dorp Méaudre. Locatie bereikbaar met de stoeltjeslift, 
elke middag van 13.00 tot 17.00 uur.  

Uniek: Een etentje hangend
in de lucht boven Vaujany
 VAUJANY 

Gondellift L’Enversin wordt het decor voor een uniek etentje. 
Op bepaalde avonden kunnen speciale gasten in deze gon-
dellift genieten van een kaasfondue tijdens een rustige tocht 
met prachtig uitzicht op de bergen bij maanlicht. Vertrek 
om 18.30 uur vanuit de skilift van Vaujany voor een uniek 
etentje! Bij de maaltijd inbegrepen: aperitief, kaasfondue, 
sla, dessert, koffie of thee.
Tarief: €38 / volwassene. €5 / kind onder de 13 jaar.
Op basis van reservering.

www.autrans-meaudre.com
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De “ski floor” in Les 7 Laux:
Een nieuw concept
van uitgaan op ski’s
LES 7 LAUX

Tijdens de schoolvakanties organiseert skioord Les 7 Laux 
een keer per week avonden met activiteiten als skiën, een 
dansvloer, maar ook een licht en geluidshow. Om samen met 
vrienden, familie of gewoon solo van te genieten en de sfeer 
van de groene piste P’tits Loups te proeven.

www.les7laux.com

www.oz-vaujany.com



8   ALPES ISHERE WINTER 2020/2021 PERS DOSSIER 9

Moontain Hostel 
OZ-EN-OISANS 

Het «hostel» concept , wereldwijd bekend in de grote 
steden , is een combinatie van een hotel en een nieuw soort 
jeugdherberg. Globetrotters met gevoel voor design, digitale 
avonturiers of natuurliefhebbers: het Moontain Hostel is voor 
u gemaakt. Dit hostel ligt midden in het skigebied van de 
Alpe d’Huez, tussen de sparren en in het hart van het groene 
skioord Oz-en-Oisans.  Het is een mix van generaties, reizen, 
culturen en natuurlijke energie. Een nieuwe kijk op reizen 
en een unieke ervaring om, zelfs maar voor één nachtje, 
alleen, met uw partner, gezin of vrienden te beleven... Een 
vakantieplek om belevenissen en indrukken te delen.
Pluspunten: Ambachtelijke maaltijden en streekproducten 
om mee te nemen of ter plaatse te proeven, verhuur van 
materiaal, verkoop van skipassen... Een comfortabele sfeer, 
van een exclusieve premium kamer tot de gezelligheid 
van een gedeelde kamer, vanaf €30 per nacht tijdens het 
hoogseizoen.
 

www.moontain-hostel.com

Le Val Lachard in Villard-de-Lans 
VILLARD-DE-LANS

Le Val Lachard is een oude, weer tot leven geroepen 
boerderij. Er hangt een gezellige, huiselijke sfeer met 
het comfort van een luxe vakantie-accommodatie. Dit 
passiefhuis combineert innovatie met traditioneel wonen. Het 
biedt een permanente luchtverversing voor een natuurlijke 
doorluchting, alsweerspiegeling van de omgeving. Allemaal 
dingen die bijdragen aan welzijn en tot rust komen. Van 
een enkele kamer tot de ruime appartementen biedt Le 
Val Lachard een accommodatie op maat. Het huis telt zo’n 
twintig bedden en flexibele 4-sterren accommodaties, met 
keuze uit kamers, suites en appartementen.
 

www.vallachard.com

Natuurhuisje: Hoteldiensten 
samen met een knusse huissfeer 
AURIS IN OISANS

Een droomplekje in het gehucht La Balme bij Auris-en-
Oisans, op een zuidelijke helling bij de Alpe d’Huez. Dit huis 
met het keurmerk Maison en Pleine Nature (Nederlandse 
keurmerk “natuurhuisje”) wordt al sinds 5 jaar gerund door 
Belgen. Ze nodigen u uit om te kijken hoe zij leven midden 
in dit auto-vrije gebied, ideaal voor kinderen... Een heerlijke 
plek in de buitenlucht! De chalet ligt midden in het dorp, 
tegenover de kapel en een 400 jaar oude lindeboom. Dit 
was vroeger de graanschuur van het dorp... Het huis telt nu 
4 kamers voor 2 tot 4 personen en een gezamenlijke ruimte 
om gezellig te zitten en te kletsen.

www.chaletauris.com  

Over accom-
modaties  
Hotel Le V in Vaujany:
Comfort en stijl  
VAUJANY

Dit 4-sterrenhotel in het centrum van het dorp opent 
zijn deuren op 10 december. Le V in Vaujany, een knus 
en stijlvol hotel, met smaak ingericht in een eigentijds 
en sjiek bergdecor, is een moderne en warme plek waar 
levenskunst, sfeer en een culinaire keuken samen komen. 
Het hotel telt 21 kamers van 20 tot 40 m2 en 4 suites 
van 54 tot 70 m2. De ruime, lichte kamers en suites zijn 
allemaal stijlvol ingericht . Het hout, de warme kleuren en 
oude meubels zijn op talentvolle wijze door plaatselijke 
houtbewerkers opgeknapt. De badkamers hebben verfijnd 
tegelwerk. Met de stoffen van het Franse merk Arpin die 
gebruikt zijn voor het maken van de bedspreien, kussens 
en fauteuils wanen gasten van dit hotel zich in de knusse 
sfeer van de mooiste bergchalets. Met voor sommigen een 
open haard, voor de meesten een balkon op het zuiden 
en zicht op het dorp zijn zowel de kamers als de suites 
aangename plekken voor overdag én ‘s nachts. Fijnproevers 
kunnen genieten van het heerlijke menu in het restaurant 
van het hotel: Ida. Na een dagje op de pistes kunnen 
gasten heerlijk ontspannen in de loungebar Ida’s Bar. Zin 
in wellness? Breng dan een bezoekje aan de enorme Spa 
Pure Altitude van Le V: zwembad, hammam, sauna en twee 
massagecabines met de natuurlijk producten van het merk 
Pure Altitude, op basis van planten uit de bergen. 

Le V hotel in Vaujany,
sophisticated 
comfort. 

NIEUW DEZE WINTER
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www.hotel-VdeVaujany.com

www.vaujany.com

www.oz-en-oisans.com
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Over lekker
eten  

Pop-up restaurants van de Oisans 
OISANS

Het concept: Voor één of meerdere avonden een unieke 
plek als restaurant gebruiken in een van de gehuchtjes uit 
de Oisans. Bijzondere zaaltjes, knusse accommodaties, 
gîtes of chalets. Deze traiteur van Oz-en-Oisans 
nodigt vakantiegasten uit om zijn verfijnde keuken van 
streekproducten te ontdekken: zelf gerookte forel uit de 
Vercors, croûtons van schapenkaas...Het is echter niet van te 
voren bekend waar of wanneer u terecht kunt! Hiervoor kunt 
u zijn Facebookpagina volgen en reserveren zodra hij zijn 
data bekend maakt.
Tarief: €33 p.p. exclusief drankjes
 

www.facebook.com/MontsetMerveilles/ @MontsetWonders  

Le P’tit  Polyte, met de 
meest hooggelegen ster 
van de Isère, is steeds
weer verrassend.

NIEUW DEZE WINTER

Bubbelrestaurant onder de 
sterrenhemel van de Alpe d’Huez 
ALPES D’HUEZ

Een unieke ervaring bij hotel Grandes Rousses, dankzij 
de bubbels van glas en hout die stijlvol op het terras zijn 
geplaatst. Deze verwarmde bubbels bieden een betoverend 
en knus moment om de heerlijke gerechten van de chef-
kok te proeven, samen met een wijn geselecteerd door 
sommelier Vincent Carret... En dat allemaal onder een  
sterrenhemel met dwarrelende sneeuwvlokjes!
Hotel Grandes Rousses***.
 

www.hotelgrandesrousses.com
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Nieuwe chef-koks bij
chalet Mounier 
LES 2 ALPES

Geen andere tafeltjes maar nieuwe chef-koks aan het fornuis 
van Chalet Mounier (4 sterren en 142 jaar aan vakkennis). 
Sterrenrestaurant Le P’tit Polyte heet een nieuw duo welkom 
in de keuken: een tweetal chef-koks die de smaakpapillen van 
wintersporters zullen laten dansen!

Banketbakster Emilie Paris heeft zichzelf reeds bewezen bij 
La Villa Florentine (1 Michelinster) en bij driesterrenrestaurant  
Auberge du Vieux Puits. Als tweede geplaatst bij de selectie 
voor de wereldcup banketbakken belooft zij een aantal 
smakelijke verrassingen in de keuken van Le P’tit Polyte.

Tanguy Rattier, van oorsprong uit Nantes, reisde heel Frankrijk 
door om te leren in de keuken van bekende chef-koks als 
Michel de Matteis, Christian Le Squer en Jean-Yves Guého. 
Hij was finalist bij het toonaangevende Franse concours 
voorMeilleur Ouvrier de France (beste ambachtsman) in 
2016. Hij was jarenlang tweede chef in sterrenrestaurant 
Atlantide en uitvoerend chef in ditzelfde restaurant. Nu 
combineert hij zijn inspiratie uit het kustgebied met 
streekproducten uit de bergen: Rauwe visschotel Saint Pierre, 
radijs, coulis van citroen en sparkaramel of eendenborst van 
Madame Fraysse, gerookte bietjes en vleesjus… 

Le P’tit  Polyte, met de meest hooggeplaatste ster van de 
Isère, is steeds weer verrassend.

Guillaume Monjuré, een 
sterrenkok met inspiratie 
CORRENÇON-EN-VERCORS  

In een heringericht decor van tafels met leren bekleding, 
hout uit de omliggende bossen, stalen elementen en 
zakmessen op tafel biedt Guillaume een fris menu van 
lokale producten. De kaart van restaurant Le Palégrié in 
Corrençon-en-Vercors is elke dag anders, volgens wat er 
binnen komt. De chef-kok werkt uitsluitend met Franse 
producten uit een duurzame en biologische landbouw. Hier 
wordt het brood elke dag vers gebakken met steengemalen 
tarwe- en speltbloem.
 

www.hotel-du-golf-vercors.fr
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Over 
ontspanning 
en wellness

Sylvotherapie met Phoenix Expérience in Villard-de-Lans 
VILLARD-DE-LANS

Sylvotherapie, ook wel“bosbaden” genoemd, is ontstaan in Japan. Tijdens een diepe duik in het bos wordt er geluisterd naar het 
gevoel, het hier en nu. Doel is om mensen dichter bij de natuur te brengen en zo te latengenieten van het positieve effect ervan op 
de gezondheid. Het wordt sylvotherapie genoemd omdat het onderdeel is van de preventieve geneeskunde. Een “zintuigenwande-
ling” door het bos draagt bij aan ontspanning, vermindering van stress, bevordering van het afweersysteem, verhoging van energie, 
vermindering van bloeddruk, verbetering van nachtrust, concentratie en geheugen... Philippe Riot van Phoenix Expériences biedt drie 
soorten bosbaden, langs een aantal unieke parcoursen door de bossen van de Vercors, toegankelijk voor iedereen. De dagtochten 
met een volledige onderdompeling in de natuur zijn geschikt voor specifieke behoeften en vullen elkaar uitstekend aan.

Zintuigen prikkelen: Doel is om te genieten van een complete onderdompeling tussen de bomen, waarbij alle zintuigen worden 
geprikkeld. Het bos geeft zich over via interactieve workshops om beter te kunnen zien, ruiken, voelen, horen en proeven.
Levensadem: Het idee is om opnieuw te leren ademen en de aangeboren capaciteit voor zelfheling te ontwikkelen. Een dag met acti-
viteiten en ademhalingsoefeningen om allerlei soorten stress te verminderen, de zwevende zenuw te behandelen en zijn ontstekings-
remmende werking. 
Een andere wereld: Doel is om in hartje natuur kennis te maken met trance, een unieke ervaring voor de geest waarbij elke deelne-
mer zelf het proces kan sturen. Om inbeeldingsvermogen en zelfvertrouwen te stimuleren worden er twee technieken behandeld: 
meditatie en zelfhypnose.

www.villard-de-lans.fr

Badenbar & alpinotherapie bij 
hotel Grandes Rousses****

Hôtel in de Alpe d’Huez 
ALPE D’HUEZ

Een bijzonder gevoel van wellness met alpinotherapie. 
Een combinatie van bergen, zuivere lucht, water uit het 
Lac Blanc midden in het massief Les Grandes Rousses, 
planten en mineralen uit de Alpen... Alpinotherapie rust 
op alle fundamentele dingen die een bergvakantie bieden 
en voegt daar de weldaden van koper, zout van peridoot, 
robijn en saffier aan toe, maar ook pijnhout uit de bergen 
en halfedelstenen: roze kwarts, rotskristal en agaat. Een 
kuur van alpinotherapie helpt tegen vermoeidheid en    om 
te ontgiften. Het versterkt het natuurlijke afweersysteem en 
verdubbelt al het goeds dat een wintersportvakantie biedt.

Nieuw! Badenbar
Het nieuwste concept van de Spa des Alpes is een reeks 
wellnessbaden met alpinotherapie. Een bruisende of zachte 
onderdompeling, voor ontgifting of verkwikking... Een 
intense beleving om alleen of met uw partner te ervaren.  

www.hotelgrandesrousses.com

NIEUW DEZE WINTER
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www.fabiennehelip.com

De workshops van Pleyn’itudes 
in Les 7 Laux: ademhaling en 
hartcoherentie
 LES 7 LAUX

Bij hartcoherentie wordt er door middel van ademhaling 
gewerkt aan het reguleren van het hartritme, in geval van 
stress en overprikkeling. Dit universele gezondheidsmid-
deltje is eenvoudig en gemakkelijk toe te passen, voor een 
evenwichtiger leven. De oefening wordt buiten gedaan, met 
variaties in ritme. Het is verkwikkend, ontspannend en geeft 
meer balans. Ademhaling in combinatie met beweging zorgt 
ervoor dat lichaam en geest zich kunnen aanpassen op de 
omgeving. 
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De natuur is een soort moeder die bezoekers overlaadt met positieve energie. Terug naar de natuur betekent: 
back to basics, naar datgene wat ons in leven houdt, en dat is zuurstof, water en voedsel... Maar de natuur 
doet zoveel meer, want al deze weldaden bevatten ontelbare elementen die ons weer in balans kunnen 
brengen, zoals planten, mineralen… Ver weg van de skipistes biedt de Isère een reeks activiteiten die 
aansluiten op de natuur, ideaal om een unieke ervaring te beleven.

De Isère 
van nature 
aantrekkelijk   
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Weg van de 
skipistes…
midden
in de bergen
Stiltewandeling rond het klooster 
van Saint-Pierre de Chartreuse  
ST-PIERRE DE CHARTREUSE

Rustig wandelen, in stilte en luisterend naar de beweging van 

lichaam en ademhaling, nieuwsgierig en gevoelig voor de 

omgeving, voor geluiden, ritselende dieren, sporen in de sneeuw, 

de natuur… Wandel door de “woestijn” van de Chartreuse, net 

als Heilige Bruno (een katholieke heilige, stichter van de Orde 

der Kartuizers) en zijn compagnons in 1084. Een uniek moment 

om bij te tanken, te ontdekken en te leren. Ontdek stap voor stap 

de “Woestijn van de Chartreuse” tijdens een wandeling door de 

uitlopers van de Grand Som (een top van het Chartreuse massief) 

en loop door een uniek bos. Bij elke halte vertelt François, een 

plaatselijke gids, u over de geschiedenis van de omgeving en de 

inwoners. Een tijdloze reis waarbij u op een ontspannen manier en 

een heel rustig tempo in de natuur kunt duiken.

Dagtarieven: Individueel €40 voor volwassenen en €20  voor kinderen 

(6 plaatsen), stellen €70, gezinnen €80 op basis van 3 personen en 

€20 extra per persoon.

www.francoisruby.com

DE ISÈRE VAN NATURE 
AANTREKKELIJK
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Ontkoppelen midden in een wilde 
en ongerepte natuur bij de Col 
d’Ornon voor een Noords avontuur 
(sneeuwschoenwandelen en 
Noords skiën)  
ORNON

De Col d’Ornon is een uitstekend gebied om midden in het 

grootste elzenbos van Europa (200 hectare) te langlaufen en 

sneeuwschoenwandelen. Hier lopen fantastische pistes door 

een typisch alpinebos van het middelgebergte. Er liggen vier 

bewegwijzerde pistes voor Noords skiën, geschikt voor zowel 

beginners als ervaren wintersporters (een groene piste van 2 km, 

een blauwe van 4 km, een rode van 6 km en een zwarte van 10 

km. Vergunning verplicht: te koop bij het langlaufcentrum en de 

gîte de Chantelouve, €6 per dag en €30 per week). Op de vlakte 

is een speciaal oriëntatieparcours met 30 bakens aangelegd voor 

sneeuwschoenwandelaars. Een leuke manier om de rijkdommen van 

de streek te ontdekken. Doel is om een bepaald aantal punten met 

elkaar te verbinden, op basis van intuïtie of vrije keuze. Met kaart en 

kompas, van kennismaking tot een sportieve tocht: het kan allemaal, 

én het is gratis.

www.col-dornon.com

Op kamp in een iglo  

Op kamp gaan en in een zelfgemaakte iglo slapen is een avontuur 

dat wordt aangeboden door Ivresse des Montagnes. Het is geschikt 

voor tieners vanaf 14 jaar. Na een kennismakingswandeling van een 

halve dag (400 m niveauverschil) komen de leerling woudlopers 

uit bij de open vlakte van Alpette waar een bijzondere sfeer hangt. 

Knarsende stappen in de sneeuw, bekijken van dierensporen 

en ontdekken van de fauna in de omgeving...voordat er wordt 

begonnen met het bouwen van een iglo voor de overnachting. De 

volgende ochtend wordt deze unieke ervaring, na een stevig ontbijt, 

afgesloten met een sneeuwschoenwandeling. Om samen met 

andere tieners of als gezin te doen.

Tarieven: voor groepjes van 6 personen, vanaf €300 + €150 aan kosten 

voor eten en drinken.

www.ivressedesmontagnes.com

Een chalet aan het andere eind
van de wereld... Berghut La Boire
in Besse-en-Oisans   
BESSE EN OISANS

Berghut La Boire is een alpenchalet op 1900 m hoogte in het 

Oisansmassief. Het is een bijzondere plek vanwege het uitzicht, de 

ongerepte natuur, de wandelingen vanuit de chalet en de rustige 

omgeving (het is de enige chalet van de vallei). Deze knusse chalet 

biedt plaats voor 6 personen. De accommodatie biedt een grote ruimte 

met keuken, zithoek en 3 bedden, een slaapkamer met 3 bedden, een 

begane grond met badkamer en droogtoilet maar ook een terras op het 

zuiden. De chalet ligt ver weg van elektrische antennes en is daarmee 

bijzonder geschikt voor mensen met elektroallergie. ‘s Winters is de 

chalet toegankelijk op de sneeuwschoenen of via een toerskitocht en 

voor mensen die tijdens winterse omstandigheden zelfstandig door 

de bergen kunnen trekken (off-piste). U kunt ook een beroep doen op 

ervaren berggidsen. De eigenaar van de chalet is zelf een berggids... Bij 

hem bent u dus aan het juiste adres! 

www.refugedelaboire.fr
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In de natuur
duiken en genieten

 
LES 7 LAUX

Free toerskipas in Les 7 Laux 
Het skioord biedt een Free toerskipas om buiten de 
gebaande wegen te skiën. Deze pas is zonder veel bombarie 
aangekondigd, uit vrees voor een enorm succes, vanwege de 
grote vraag naar dit type skipassen.
De skipas kost €14 en geeft toegang tot 3 stoeltjesliften 
richting fantastische gebieden voor free toerskiërs (dat 
wil zeggen: off piste toerskiërs) met ook stukken waar 
gewandeld moet worden, want in de bergen geldt: na 
inspanning komt beloning!

Toerskiën  
ALPE D’HUEZ 

Is ontzettend populair in de Alpe d’Huez met vijf 
toerskiparcoursen die speciaal zijn aangelegd in het 
skigebied: L’initiatique, La Panoramique, Le Canyon, 
La Verticale 2100 en Le Col Blanc... Deze parcoursen, 
toegankelijk tijdens de openingstijden van het skigebied, 
zijn afgebakend met borden en paarse paaltjes. Het 
vertrekpunt wordt aangegeven met een vlag en een bord. Er 
kan via de nabijgelegen, alpine skipistes weer naar beneden 
worden geskied. Deze ongeprepareerde parcoursen zijn vrij 
toegankelijk op eigen risico van de gebruikers. 

 

OZ EN OISANS 

Permanent parcours: lustocht van Alpette naar Oz, voor 
een kennismaking met toerskiën
In het skigebied van Oz en Oisans ligt een nieuw 
bewegwijzerd toerskiparcours om toerskiën te ontdekken 
of te vorderen, op een veilig en aangegeven route. Via dit 
parcours kunnen zowel beginners als ervaren glijsporters 
kennismaken met toerskiën en gebruikmaken van een veilig 
off-piste gebied op het Plateau des Lacs, op 2000 m hoogte. 
Dit parcours bevat weinig niveauverschil en is toegankelijk 
voor beginners. Lengte van het parcours: 2500 m, positief 
niveauverschil: 250 m. Begeleide tochten.

www.alpedhuez.com www.les7laux.com

www.esf-ozenoisans.com 

DE ISÈRE VAN NATURE 
AANTREKKELIJK
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LES 2 ALPES 

Challenge 5500 m D+ in Les 2 Alpes   
Omdat wintersporters ook wel eens iets anders willen, op 
zoek zijn naar vrijheid en ruimte, biedt de Franse skischool 
ESF een toerskichallenge van 5 dagen met 5500 meter 
niveauverschil. Doel is om de besneeuwde bergtoppen op 
een andere manier te ontdekken en om zowel lichamelijke 
als mentale conditie te trainen. Omdat deze activiteit off-
piste plaatsvindt leren deelnemers apparatuur te gebruiken 
voor het zoeken naar slachtoffers bij lawines, maar ook om 
de weersomstandigheden en de staat van de sneeuwlaag 
te begrijpen. Een mentale en leerzame benadering van het 
toerskiën!

www.esf2alpes.com

Ijsklimmen 
OZ EN OISANS

Met vertrek vanuit Oz-en-Oisans, kunt u op minder dan 20 
minuten lopen het ijsklimmen ontdekken. Het ijsklimmen 
is een vaak ontoegankelijke sport. Dankzij deze aanbieding 
kunt u genieten van een unieke ervaring.  Symphonie 
d’Automne, een prachtige waterval van 70 m, is hét 
parcours om te beginnen aan een klim van een of meerdere 
afstanden.  Bij de afdaling is het abseilen bij zonsondergang 
een ervaring die u niet mag missen!
Informatie: Gidsenbureau van de Alpe d’Huez - www.
guidesalpedhuez.com - +33 (0)4 76 80 42 55
Groepstarief: 1/2 dag: €90/persoon
Hele dag: €120/persoon
Kennismakingsarrangement ijsklimmen tijdens het 
evenement Syphon’Ice op 23 & 24 januari 2021. 

www.symphonice.com

VERCORS

Ontdek deze winter in de Vercors een unieke ijswaterval 
locatie! Deze rots van 30 meter hoog is volledig bedekt 
met ijs en biedt 12 veilige parcoursen van verschillend 
niveau. Leuk voor zowel alpinisten als beginners op zoek 
naar de adrenaline van een extreme sport. Een berggids 
biedt kennismakingslessen voor ijsklimmen (vanaf 10 jaar) 
maar ook sport- en vorderingssessies voor groepen of 
bedrijfsuitjes.

 
CHAMROUSSE

Veilige en bewegwijzerde toerskiparcoursen in 
Chamrousse 
Chamrousse biedt vanuit Bachat Bouloud in Chamrousse 
1750 een veilig en bewegwijzerd parcours van ongeveer 4 
km (510 meter niveauverschil) toegankelijk voor iedereen, 
naast een tweede veilig en afgebakend gebied met vertrek 
vanuit de bocht van Casserousse. Deze toegang is erg 
populair bij liefhebbers van skiën op stijgvellen en biedt 
toegang tot vertrekpunten voor off-piste skiën richting 
het Lac des Pourettes en de Lacs Roberts. Dit off-piste 
parcours vanuit de parkeerplaats van Casserousse is gratis 
toegankelijk. Het is alleen geschikt voor ervaren skiërs. Het 
parcours van 1,1 km met 400 meter niveauverschil is elke 
dag open van 8.30 tot 18.00 u.

www.chamrousse.com

VILLARD RECULAS

Aanbiedingen: “Traces en Vénéon” op 3 & 4 april en 
toerskireis in een 4-sterren chalet in Villard Reculas.     
Dit arrangement, onder begeleiding van professionals, is 
ideaal voor liefhebbers van skiën buiten de skiliften, op 
onbevlekte witte sneeuw. Overnachting in chalet spa Il 
fera beau demain met wellnessruimte, zwembad, sauna 
en bubbelbad. Dé plek om heerlijk bij te tanken na een 
intensieve dag. Etienne Bonnet, een skileraar met passie 
voor toerskiën, neemt de meest ervaren skiërs mee naar 
de mooiste hellingen van de Oisans en legt uit wat er nodig 
is voor een veilige toerskitocht (niveaubepaling, letten op 
veiligheidsregels, basistechnieken van het off-piste skiën...).
Tarief per persoon (begeleiding, uitrusting, accommodatie) 
Voor groepjes van 4 tot 6 pers. - 2 nachten in een dubbele 
kamer: vanaf €335 
Voor groepjes van 8 pers. - 2 nachten in een dubbele kamer: 
vanaf €290 
Mogelijkheid tot eigen kamer met een toeslag van €150  
Maaltijden zijn niet bij de prijs inbegrepen. Het appartement 
heeft een keukentje om zelf te kunnen koken. Mogelijkheid tot 
half pension of vol pension op aanvraag. 
Tarieven onder voorbehoud van wijzigingen.  

www.chaletilferabeaudemain.com

www.lansenvercors.com

Trailrun op sneeuw   
VILLARD RECULAS 

Gratis bewegwijzerde parcoursen in Villard Reculas
Villard Reculas, uitvalsbasis van het Trail Running Resort van 
de Oisans, biedt twee witte trailrunparcoursen om kennis te 
maken met trailrunning op sneeuw.  Vanuit het VVV-kantoor 
neemt een speciaal parcours trailrunners mee rond het 
Lac du Langaret. Een tweede parcours begint bovenaan de 
stoeltjeslift Villarais, voor een lustocht op 2100 m hoogte 
met een uniek uitzicht op de Oisans en de Écrins. Vanaf 12 
jaar. Gratis en bewegwijzerde parcoursen.  
Open van 12 december t/m 17 april, gedurende de 
openingstijden van de skiliften. 
Gratis toegang.
Mogelijkheid tot begeleiding door een berggids - op basis 
van reservering - Tarieven: vanaf €60/pers. Voorwaarden: vrij 
toegankelijk naar gelang de sneeuwomstandigheden.

www.villard-reculas.com
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Wegdromen
en mediteren
in de natuur 
Yoga & meditatie  
LES 2 ALPES  

In Les 2 Alpes: wakker worden in de bergen met een 
vroege yogales om in alle rust het lichaam te laten ontwaken 
in de buitenlucht, gevolgd door een ontbijt/brunch. Een 
keer per week aangeboden door Ashtanga yoga of After 
Yoga&tea: een verkwikkende yogales met matjes in de 
sneeuw, in het skigebied van Les Perrons, met uitzicht op de 
Muzelle, na 17.00 u. Een keer per week.

www.ashtanga-yoga-bien-etre-altitude.jimdosite.com

DE ISÈRE VAN NATURE 
AANTREKKELIJK
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Genieten van een wintersportvakantie om tot rust te komen, uit te waaien en tijd voor uzelf te nemen. Het is 
belangrijk om even te ontkoppelen, weer terug te gaan naar uzelf of samen te zijn: ieder zijn eigen manier om 
bij te tanken. De skioorden van de Isère bieden een ruime keuze aan Spa’s en wellnesscentra midden in de 
natuur, of in een knusse sfeer, voor een voldaan gevoel in hartje winter.

Relaxen
in de Isère   
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AURIS  

Meditatie en minerale energie in Auris 
Een moment van meditatie en ontspanning in combinatie 
met de alom aanwezige minerale energie in de Oisans, 
onder begeleiding van Le Cristal Mandragore. Laëtitia 
biedt een verkwikkend en rustgevend wellnessmoment. 
Als specialiste van mineralen vertelt zij over de energie van 
stenen en kwarts, in combinatie met meditatie. Energie is 
de levenskracht die elk levend wezen bezit. Tijdens deze 
sessie leert u begrijpen wat we als mensen nou eigenlijk zijn, 
maar ook hoe we voor onszelf en onze ziel kunnen zorgen. 
U ontdekt er verrassende vaardigheden! Geschikt voor 
iedereen, ook voor mensen met jonge kinderen.  Laëtitia Diet  

De mooiste zonsondergang   
LES 2 ALPES

Sunset Party by Le Refuge 3200
Skioord Les 2 Alpes organiseerde ooit avonden bij volle 
maan, op meer dan 3000 meter hoogte... Dit concept 
is opnieuw tot leven gebracht door het team van het 
bergrestaurant op de gletsjer van Les 2 Alpes: Refuge 
des Glaciers. Hier staan glijsporten en gezellig samenzijn 
centraal. Het zijn ski-avonden op de gletsjer van Les 2 Alpes, 
in combinatie met een landelijk etentje en een fantastische 
afdaling van de gletsjer naar het skioord, ofwel 1600 meter 
niveauverschil bij avondlicht... Een bijzonder, verkwikkend 
en gezellig uitje, maar ook uniek want er zijn slechts 60 
plaatsen beschikbaar (skiërs, snowboarders).
Tarieven: €120 per persoon inclusief het avondskiën met gids + 
etentje + muziek (skiniveau 2 of 3 sterren / blauwe pistes).

www.2alpesdecouverte.fr

CHAMROUSSE

Skiing over the city 
Skioord Chamrousse, op een half uur van Grenoble, biedt 
een unieke ski-ervaring bij avondlicht, waarbij u kunt 
genieten van de frisse lucht en het verkwikkende effect van 
de bergen. Een ideale spot voor mensen die graag foto’s 
schieten of instagrammers.

www.chamrousse.com

ALPEDHUEZ

La Sarenne Sunset bij de laatste zonnestralen.
Dit is ‘s werelds langste zwarte piste met een lengte 
van 16 km en 2000 m aan niveauverschil. Tijdens het 
wintersportseizoen staan er tien tochten op het programma, 
waarbij deelnemers om 16.30 u de laatste skiliftrit nemen. 
Eenmaal boven, op 3330 m hoogte, biedt de zonsondergang 
een onvergetelijk uitzicht op 1/5e van het Franse gebied. 
Onder begeleiding van Franse skileraren en pistebewakers 
vertrekken skiërs hier in een betoverende avondsfeer  voor 
een afdaling met als enige reisgenoot de omliggende natuur. 
Geschatte aankomsttijd in het dorpje Huez: 20.00 uur. 
Vervolgens kunnen de skiërs met een busje naar het skioord.

www.alpedhuez.com

lecristalmandragore@hotmail.com
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Wellnessmoment 

La Cordée d’à côté - een hammam 
in het rijk van alpinisme
Saint-Christophe-en-Oisans
 
SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS

Dit is pas een bijzondere hammam! Naast het legendarische 
en meer dan honderd jaar oude hotel restaurant La 
Cordée is deze unieke plek populair vanwege de typische 
bergsfeer die er hangt. De traditionele hammam gemaakt 
van natuurlijke materialen ligt in een oude, omgebouwde 
schuur in het dorpje Saint-Christophe-en-Oisans, een bekend 
centrum voor alpinisme. In deze ruimte gewijd aan wellness 
en ontspanning wordt het ritueel van stoombaden gevolgd 
door een proeverij van thee om volop te kunnen genieten 
van een moment van rust of lezen (boeken ter plekke te 
leen). Dit unieke moment kan worden uitgebreid met een 
massage. Op de eerste verdieping van de schuur ligt een 
slaapzaal met 19 bedden, maar ook toiletten, douches en 
een droogrek.
Tarieven: Toegang tot de hammam: €15 pp. 
Overnachting in de schuur: €15.50 pp.
 

www.oisans.com/equipement/la-cordee-da-cote/  

RELA XEN IN DE ISÈRE

Zintuigenavontuur in de 
Chartreuse - bij Oréade
Saint-Pierre de Chartreuse 
SAINT-PIERRE DE CHARTREUSE

Om van alle indrukken bij te komen, uw gewrichten te 
ontspannen of om gewoon te genieten van een moment van 
welzijn, kunt u naar de balneo Oréade, een milieuvriendelijk 
gebouwde Spa in de natuur, midden in Saint-Pierre de 
Chartreuse. Genieten van het uitzicht op de hoogste toppen 
van de Chartreuse vanuit een rood cederhouten bad met 
water op 38°C, ontspannen in de rustjoert om de geest wat 
rust te geven, luieren in de sauna, uzelf verwennen met 
een wellnessmassage of een schoonheidsbehandeling... 
Allemaal onderdelen van het zintuigenavontuur in de 
Chartreuse.
Tarieven: toegang balneo €25 pp. / toegang sauna €12 pp.

www.oreade-balneo-restaurant.fr
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Wellnessmoment in Hotel & Spa 
Les Clarines
Corrençon-en-Vercors 
CORRENÇON-EN-VERCORS  

Geborsteld hout of Oosterse zwarte steenscherven, geslepen 
keien en stapsteen, omringd door de geur van essentiële 
oliën: dat is het strakke decor van de Spa in het Hotel 
Les Clarines. Voor ultieme ontspanning heeft de Spa een 
bubbelbad, hammam, sauna, 5 behandelcabines en een 
kruidentheehoek. Om het aanbod compleet te maken biedt 
het vakkundige team een reeks massages, peelings en 
schoonheidsbehandelingen. In deze minerale en groene 
omgeving kunt u genieten van een puur wellnessmoment.
 

www.lesclarines.com

Wellness bij Bedina Spa 
Prapoutel-Les Sept Laux 
PRAPOUTEL-LES SEPT LAUX

Bedina Spa in Prapoutel biedt een wellnessruimte in 
ontspannen sfeer, midden in het skioord. Na het inademen 
van zuivere berglucht, skiën op de pistes of wandelen in 
het bos is er niets beters dan uzelf te verwennen met een 
bezoekje aan dit wellnesscentrum... Bedina Spa biedt 
een sauna, hammam, bubbelbad en balneobad met 
tegenstroom, waterstralen, fonteintjes en masserende 
sproeiers. Om dit moment van rust en welzijn compleet 
te maken biedt het vakkundige team van de Spa een 
uitgebreide reeks massages en schoonheidsbehandelingen: 
Tropische geuren, honing-, fruit- en kruidenluchtjes uit het 
Midden-Oosten, traditionele wellnessrituelen uit Indonesië, 
verfijnde verzorging uit Japan...een ware reis naar universeel 
welzijn

www.bedinaspa.com

Duo verwendag en Spa By Uriage 
Uriage-les-Bains 
URIAGE-LES-BAINS 

In een ongerepte natuuromgeving midden in de Alpen kunt 
u genieten van een wellnessmoment in Uriage-les-Bains, het 
bekende thermale kuuroord in de Isère, vlak bij Grenoble en 
skioord Chamrousse. Het thermale water wordt gebruikt in 
de kuurbaden van het Grand Hôtel, een instituut waar alles 
is bedacht voor ontspanning en rust, maar ook een lekkere 
maaltijd! 2 behandelingen naar keuze en 2 menu’s bij Table 
d’Uriage, geldig van maandag t/m zaterdag (lunch of diner).
Vanaf €162 voor 2 personen.
 

www.grand-hotel-uriage.secretbox.fr/duo-gourmet-
spa-by-uriage.html

Wist u dat? Laboratoire DEVA 
Autrans-Méaudre-en-Vercors 
AUTRANS-MÉAUDRE   

Het Laboratoire DEVA is sinds 1986 in de Vercors 
gevestigd en maakt bloemenelixirs volgens de Bach-
methode. Sinds de oprichting heeft het lab, pionier op 
het gebied van onderzoek, samen met therapeuten 
meer dan honderd unieke bloemenelixirs gemaakt. 
Met het ontwikkelen van het merk Floressentiels, 
verzorgingsproducten met bloemenelixirs en 
hoogwaardige plantenextracten, heeft het Laboratoire 
DEVA een diepe zintuiglijke dimensie toegevoegd 
aan cosmetica. De productenreeks, die sinds 1996 
het keurmerk Cosmébio draagt, bestaat uit twee 
verzorgingscrèmes en een bloemenspray.
 

www.deva-lesemotions.com

Bloemen
elixirs 
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Activiteiten
voor jong en oud

LES 2 ALPES

Natuurwandeling op zoek naar gemzen in Les 2 Alpes. 
Tijdens een sneeuwschoenwandeling is kan er een 
overwinterplaats worden geobserveerd waar gemzen verblijven. 
Wat is er nou mooier dan gemzen in het echt zien en leren 
over hoe dit typische dier uit de bergen zich aanpast op de 
omgeving? Deze sneeuwschoenwandeling op zoek naar 
gemzen duurt 2.30 uur, op een makkelijk parcours (100 m 
niveauverschil). De wandeling wordt aangeboden door het 
gidsenbureau van Les 2 Alpes (berggidsen). De tocht draagt 
het keurmerk Esprit Parc National, hét keurmerk van de Franse 
nationale natuurparken. Geschikt voor deelnemers  vanaf 7 jaar!
Gidsenbureau Les 2 Alpes, vanaf €28 voor een halve dag (€50 
per dag/per persoon)

www.guides2alpes.com

WINTER MET HET GEZIN? 
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in de Isère!
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OZ-EN-OISANS

Baby hondenslede. 
Deze winter komt er een speciale ranch in Oz-en-Oisans, 
gewijd aan het hondensleerijden. Bij deze kinderactiviteit 
kunnen kinderen van 3-8 jaar   kennismaken met mushing! 
Dankzij een speciaal voor kinderen ontworpen hondenslede 
en honden die gewend zijn aan contact leren kinderen hoe 
ze een slede kunnen laten trekken door een hond, in een 
veilige omgeving en onder toezicht van hun ouders!
 

www.ranchdeloisans.com
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Recreatie
faciliteiten

LE PLEYNET - LES 7 LAUX

Wizz Luge: een  4-seizoenenslee in Le Pleynet / Les 7 Laux
Na een klim van 300 m waarvan 46 m door een tunnel, glijden 
hier de sleeën 700 m naar beneden de natuur in. Tunnel, 
brug, bochten, twists: hier suist u de helling af met snelheden 
tot maar liefst 40 km/u. Deze slee op rails van 723 m lang 
biedt een duizelingwekkende afdaling met hellingen tot wel 
30%. De Wizz Luge telt 12 bochten, 2 bulten, 2 chicanes en 
2 golven: ideaal voor een fantastische adrenalinestoot. De 
4-seizoenenslee is, alleen of samen, een uitstekende manier 
om te genieten van recreatie en Les 7 Laux met hoge snelheid 
te ontdekken. Activiteit toegankelijk voor kinderen vanaf 3 jaar, 
onder toezicht van een volwassene.
 

PRAPOUTEL - LES 7 LAUX 

Het kamp “Taupes Warriors” en spelparcoursen an Tiki
de eekhoorn
Het kamp Taupes Warriors is een activiteitendorp voor 
kinderen van 4-12 jaar bij Prapoutel in skioord Les 7 Laux. 
Kinderen kunnen er kiezen uit talloze activiteiten: spelpar-
coursen, coördinatiespelletjes, een levensgroot houten 
doolhof, tunnels, hutten, een veilige sleepiste, glijbaan op 
de sneeuw en trapkarretjes op een recreatief parcours. De 
activiteiten zijn verdeeld in leeftijdsgroepen en er is dan ook 
voor elk kind wat wils.
2 opties: Toegang tot de speelactiviteiten of het schatzoek-
parcours volgen.
Pluspunten: een medewerker die zorgt voor ontvangst en 
onderhoud van het kinderdorp, openingstijden buiten de 
tijden van de pistes, een nieuwe manier om met sneeuw te 
spelen en een voor skioorden uniek speelpark.

www.les7laux.com

WINTER MET HET GEZIN? 
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CHAMROUSSE 

De Berg van Téo    
Deze recreatiepiste met als thema Téo de Vos, de mascotte 
van het skioord , is speciaal ontwikkeld voor kinderen 
om vertrouwd te raken met ski’s dankzij visuele en 
geluidselementen. Een uitstekend parcours voor gezinnen, 
skischolen en glijsporters van elk niveau. Op deze piste 
wordt ook de Family Challenge georganiseerd: een 
gezinsactiviteit voor een vriendschappelijke wedstrijd tussen 
ouders en kinderen rond skiën en freestyle snowboarden. 
Dit evenement vindt tijdens het wintersportseizoen elke 
woensdag plaats. Toegang met de skipas «mini-domaine» 
(bij Arselle en Bachat-Bouloud) of de skipassen voor 4 uur, 
een dag of meer. 

www.chamrousse.com

 
VILLARD DE LANS

Espace Villard-Corrençon
Skioord Villard-Corrençon blijft zijn recreatiefaciliteiten 
ontwikkelen voor gezinnen en om jongeren te trekken. Dit 
jaar legt het skioord onderaan de pistes (bij Côte 2000) 
een recreatiezone aan, met een nieuwe tokkelbaan die 
toegankelijk is via een roltapijt van 130 meter.
Ook vanaf komende winter: recreatiepistes en sleepistes, 
een speciale piste om gemakkelijk terug het dorp in te 
kunnen skiën, een snowpark (bij Villard) en boardercross (bij 
Corrençon)...: genoeg dus om het skiën uit te breiden.

www.villarddelans.com

VAUJANY

Milieuvriendelijk boven de Oisans vliegen met een 
simulator in  Vaujany     
De vliegsimulator van het nieuwe Espace Musée in Vaujany is 
dé garantie om op een immersieve en milieuvriendelijke manier 
boven alle bergtoppen van de Oisans te kunnen vliegen. Dankzij 
een interactieve kaart en uitstekende apparatuur besluit “de 
piloot” zelf waar hij naartoe vliegt om de Oisans vanuit de lucht 
te ontdekken. Het 360° uitzicht op de omliggende bergen geeft 
een levensechte indruk aan bezoekers.  Voor een rustige tocht of 
een gewaagde vlucht met loopings: deze simulator is toegankelijk 
voor kinderen vanaf 7 jaar, voor vluchten van 3 minuten. Gratis
Ook leuk met de kinderen: het Espace Musée van Vaujany, 
een nieuwe zintuigenruimte rondom het thema berg en bos. 
Het museum biedt via multimedia animaties en interactieve 
ervaringen allerlei informatie over de lokale flora en fauna, waarbij 
u in de huid kruipt van een boswachter, paddenstoelenkenner, 
sneeuwmaker of musher... Een centrum voor alle leeftijden en 
interesses, een spannend en verrassend avontuur met volop 
sensatie. Leuk om samen met het gezin te doen. Gratis toegang 
en volledig vertaald naar het Engels en het Nederlands.
 

www.vaujany.com/fr/pole-culturel/espace-musee-de-vaujany

www.les7laux.com

VILLARD RECULAS   

Gezinsarrangement Villard Reculas chalet l’Ardoisière 
Genieten met het gezin lijkt vanzelf te gaan in deze 
prachtige en sjieke 4-sterren chalet in elegante bergstijl. 
Het appartement van 130 m² biedt plaats voor 8 personen. 
De volledig op het zuiden gelegen chalet L’Ardoisière 3 
heeft een ruim balkon waar u kunt wegdromen bij een 
fantastisch uitzicht op de winterse bergtoppen. De ideale 
ligging vlak bij de pistes en skiliften maakt het een 
uitstekende accommodatie voor gezinnen. Aangename 
pluspunten zoals een wellnessruimte met sauna en 
hammam maar ook een speelruimte bieden een leuke 
bijkomstigheid en beloven een fantastische tijd samen.  
Vanaf  €1,995 / week.  
 

www.chaletardoisiere.com

Aanbiedingen 
LES 7 LAUX   

Skipas “slimme ouders” in Les 7 Laux
Voor kinderen geboren tussen 2010 en 2014 is de skipas 
gratis bij de aankoop van een arrangementspas (minimaal 
5 dagen voor twee skiënde ouders). 
Data (1e skidag op): van 09/01/2021 t/m 29/01/2021 en 
van 13/03/2021 t/m het einde van het wintersportseizoen.
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Milieubeleid  

-   Optimalisatie van pistepreparatie door pistenbullyrijders duurzaam te laten werken en gebruik te maken van software, GPS en radars 
om skipistes zo efficiënt mogelijk te prepareren naar gelang de dikte van de sneeuwlaag (Alpe d’Huez, Chamrousse, Vaujany, Les 2 
Alpes en Les 7 Laux)

-  Pistepreparatie aangepast op de drukte en de sneeuwcondities, Les 7 Laux

-  Plaatsen van barrières en omheiningen om sneeuw op te vangen op plekken waar veel wind staat, Les 2 Alpes

-   Beheer van watergebruik voor sneeuwkanonnen en modernisatie van sneeuwkanonnen met als doel om de skigebieden uit te 
rusten met technieken waar minder water en energie voor nodig zijn (Alpe d’Huez), aanleg van speciale waterbassins gevoed met 
regenwater, gesmolten sneeuw of water uit beekjes (Chamrousse)

-   Beheer van skiliften met snelheid aangepast op de drukte en sluiten van skiliften die een dubbele werking vormen tijdens het 
laagseizoen (Les 7 Laux)

-  Beperking van de geluidsvervuiling dankzij innoverende aandrijvingssystemen (Alpe d’Huez)

-   Landschapsinrichting door het opnieuw aanleggen van gras in bepaalde zones, het aanplanten van bomen en het gebruik van 
natuurlijke materialen zoals hout en steen, bij het bouwen van appartementencomplexen (Alpe d’Huez)

DUURZAAM ISÈRE

©
IM

A
G

E
S 

E
T 

R
Ê

V
E

S

Duurzaam
Isère
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Milieubescherming is voor de toeristische dienstverleners in de Isère een van de prioriteiten. De skioorden 
zetten zich in voor het ontwikkelen van milieuvriendelijke projecten die energieverbruik aanpassen en het 
gebruik van groene energie stimuleren. De technieken van de diensten op de pistes  worden uitgebreidmet 
het gebruik van efficiënte middelen voor een beter beheer van sneeuw en water.

Goed om te weten 
Kwaliteitslabel Flocon Vert    
Het kwaliteitslabel Flocon Vert (groene sneeuwvlok) biedt 
de garantie voor een duurzaam beleid in toeristische 
berggebieden. Het keurmerk werd ontwikkeld door de 
stichting Mountain Riders om liefhebbers van bergen 
een duidelijk overzicht te geven van voorbeeldige 
toeristische bestemmingen. Kiezen voor een Flocon Vert 
vakantiebestemming betekent: reizen naar een streek 
met een duurzaam beleid en concrete projecten voor de 
ontwikkeling van een milieuvriendelijk toerisme! In de Isère 
kreeg Chamrousse dit label en de Alpe d’Huez geeft er 
samen met de stichting Mountain Riders informatie over 
het bewust omgaan met het milieu (afval oprapen, geen 
sigarettenpeuken achterlaten...).

GRENOBLE 

Grenoble, de groene hoofdstad van Europa,
is kandidaat en finalist voor 2022      
De titel groene hoofdstad van Europa, in 2008 gelanceerd 
door de Europese Commissie, heeft als slogan: : Green 
cities - fit for life en wordt elk jaar afgegeven aan steden 
die veelbelovende projecten opzetten rond milieu en 
duurzame ontwikkeling.  Op 12 mei 2020 werd Grenoble 
als finalist aangewezen tussen 16 andere kandidaat-steden. 
De Europese Commissie plaatste Grenoble op de 1e of 
2e positie voor 11 van de 12 criteria. De 12 themapunten 
die onder de loep worden genomen: Afzwakken van 
klimaatverandering, aanpassen op klimaatverandering, 
duurzame stedelijke mobiliteit, duurzaam gebruik van 
bodem, natuur en biodiversiteit, kwaliteit van de lucht, 
geluid, afval, water, groene ontwikkeling en eco-innovatie, 
energie prestaties en beheer. De titel Groene Hoofdstad 
van Europa 2022 wordt komende herfst in Lissabon 
aangekondigd.
 

www.grenoble.fr
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Lokale telers
en korte
ketens 

Douce Gourmandises
Venosc - Les 2 Alpes  
VENOSC - LES 2 ALPES 

In het dorpje Venosc verkopen ambachtslieden en 
kunstenaars hun werk. Corinne is de gastvrouw van restaurant 
Douces Gourmandises. Ze begon met het maken van 
jam en peperkoek en besluit acht jaar geleden om een 
biologisch restaurant  te openen met de verkoop van haar 
eigengemaakte producten. Hier is alles huisgemaakt: Corinne 
maakt voor haar inkopen uitsluitend gebruik van korte 
ketens en ze kookt met streekproducten.  De borden van het 
servies komen uit de pottenbakkerij vlakbij, de rietjes zijn 
van karton, de verse vruchtensap komt uit glazen flessen, 
de verse sla komt uit de tuin van de buren... Haar producten 
(jam, peperkoek en taartjes) worden in heel Frankrijk verkocht 
(zoals door de biowinkels van “l’Eau Vive”). 

www.confidepices.fr

DUURZAAM ISÈRE
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Le Sainbioz - Les 7 Laux  
LES 7 LAUX 

Le Sainbioz, onderaan de pistes op de helling van Le Pley-
net, midden in de vallei van Haut Bréda, biedt kwaliteitsge-
rechten op basis van streekproducten, in een bruisende en 
gezellige sfeer. Het jonge en enthousiaste team van het res-
taurant organiseert tijdens het hoogseizoen ook thema-avon-
den en concerten.  Hun leidraad: het restaurant laten draaien 
als een weerspiegeling van hun visie. Een plek voor warme 
ontmoetingen en kennismakingen. Het restaurant kiest 
voor een milieuvriendelijk beleid, dat met de gasten wordt 
gedeeld. Buiten het feit dat alles biologisch is, ondersteunt 
het team het gebruik van hoogwaardige, korte ketens. Goed 
en lokaal inkopen is voor hen een prioriteit.  

www.les7laux.com

Het label “écotable” voor restaurant 
Le Diable au Coeur - Les 2 Alpes  
LES 2 ALPES 

Bistronomisch restaurant Le Diable au Cœur, op 2400 
m hoogte langs de skipistes, kreeg onlangs het label 
“écotable”. Dit nieuwe keurmerk uit 2020 garandeert dat 
alles wat op tafel komt, duurzaam is. Tussen het tiental 
criteria van dit keurmerk moeten restauranteigenaren hun 
inkopen doen op markten of bij lokale telers en in de keuken 
uitsluitend gebruikmaken van Franse producten. Verder 
wordt er van hen gevraagd om te letten op verspilling van 
voedsel (waarbij het streven is: niks weggooien).

www.lediableaucoeur.com

Antésite: een ecodrankje made in 
Isère (Chartreuse) - Coublevie  
COUBLEVIE 

“Antésite” komt voort uit de wens van Noël Perron-
Berton, een apotheker uit Voiron, om te vechten tegen 
het alcoholgebruik bij machinisten en werklui, in periodes 
van extreme hitte. Zo ontstond in 1898 het bekende 
dropconcentraat. Het recept van het flesje is al meer dan 
een eeuw hetzelfde en blijft geheim. Een paar druppels 
van het dropconcentraat opgelost in water zijn genoeg om 
dit ontzettend populaire dorstlessende drankje te maken.  
Antésite bevat geen suiker of kleurstoffen. Het is een 
concentraat van al het goeds dat drop en planten bieden. De 
originele smaak van natuurlijk anijsextract is nu uitgebreid 
met een hele reeks verfrissende en verrassende smaken: 
citroen, munt, sinaasappel, eucalyptus-pijnboom... Antésite: 
de beste manier om... water te drinken! 

Lokale
ambachtslieden  

Route van de Vakkennis
in de Oisans 41 redenen om
alle tijd te nemen! 
OISANS

Oisans Tourisme heeft een speciaal parcours ontwikkeld om 
kunstenaars, ambachtslieden, telers en musea uit de Oisans 
te ontdekken. In 2020 zijn er 5 nieuwe leden toegevoegd 
aan deze route (een ijsboer, een sieraden maakster, een 
rietvlechtster, een houtbewerkster en een vrouwelijke 
teler). Weggestopt, hooggelegen, verspreid over heel de 
Oisans... De leden van de Route van de Vakkennis nodigen 
u allemaal uit voor een bezoekje tijdens een reis door de 
streek, om kennis te maken, de tijd te nemen om hun vak te 
ontdekken en een indruk te krijgen van de geschiedenis in 
de 6 valleien van het gebied: bijentelers, een contourfrezer, 
pottenbakkers, een ijsboer, beeldhouwers, ontwerpers, 
bierbrouwers, mozaïekmakers, fokkers... Ze heten u welkom 
in hun ateliers en musea om hun vakkennis met u te delen.

www.oisans.com/decouvrir/route-savoir-faire

DUURZAAM ISÈRE
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La Fabrique du Ski - Franse 
skimakerij in Villard-de-Lans  
VILLARD-DE-LANS

La Fabrique du Ski is sinds 2019 gevestigd in Villard-de-
Lans. Hier worden midden in de Vercors ski’s ontworpen, 
ontwikkeld en gemaakt. Christian Alary, die genoeg had van 
het lange wachten op goedkeuring en de grote investeringen 
voor onderzoek en ontwikkeling van een skilat, bedacht 
zelf een systeem om prototypes te maken waarmee hij, 
voor een investering die 8 keer minder kost dan een 
traditioneel proces, in minder dan een dag een model kan 
ontwerpen, testen en aanpassen. Bij een standaard proces 
worden grondstoffen door middel van heet persen in een 
speciale mal samengevoegd. En dat is waar La Fabrique 
du Ski innoveert! Hier worden de mallen vervangen door 
een automatische snijtafel. Het vacuüm mouleren zorgt 
ervoor dat er geen dure persen hoeven aangekocht. In 
5 jaar tijd kreeg La Fabrique du Ski voor meerdere type 
skilatten erkenning van bekende skitestmagazines en 
ontving verschillende prijzen. De skilat “Affranchie”, die 
door Marie Martinod werd gebruikt, kreeg in 2018 tijdens 
de Olympische Winterspelen van Pyeongchang een zilveren 
medaille.

www.fabriqueduski.com
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Het departement Isère is al heel lang traditiegewijs een gastvrije streek. Een aangename streek om naar 
genezing en rust te zoeken. In de Middeleeuwen verzorgde en behandelde de ziekenhuisorde van de Sint 
Antoniusabdij mensen die besmet waren met Sint Antoniusvuur. Tijdens de 19e eeuw ontstonden de thermale 
kuuroorden van Allevard en Uriage. Eeuwen later, vanaf begin 20e eeuw, was Villard-de-Lans pionier voor de 
bloei van kuuroorden.

De Isère 
toeristisch 
en gastvrij 
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ervaringen   

Le Cassini - Le Freney d’Oisans  
LE FRENEY D’OISANS 

Maarten verrast zijn gasten met heerlijke culinaire creaties... 
Een waar genot! Hier is elke maaltijd een ontdekking, een 
feest van smaken. In zijn restaurant, halverwege tussen 
de skioorden Les 2 Alpes, de Alpe d’Huez (via Auris-en-
Oisans) en La Grave, gebruikt chef-kok Maarten verse 
seizoensproducten uit de streek om met passie recepten 
te maken van over de hele wereld. Om zijn gasten mee te 
verrassen. Zijn laatste creatie is een “new style” tartiflette. 
Hiervoor bereidt hij afzonderlijk alle ingrediënten van een 
traditionele tartiflette (ovenschotel met aardappels, room en 
spek) om er een nieuw gerecht van te maken: huisgerookte 
varkensspek, gekarameliseerde ui, aardappels met room en 
een saus van reblochon-kaas. 
 www.hotel-cassini.com/culinair
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L’Ile d’Oz - Oz en Oisans  
OZ EN OISANS 

Dit bergrestaurant, een unieke locatie op 2000 meter 
hoogte onder het Plateau de l’Alpette in Oz-en-Oisans, 
biedt een schitterend uitzicht op de wolken, als die er zijn! 
De chef-kok gebruikt voor zijn menukaart uitsluitend verse 
streekproducten... Het lamsvlees komt uit de schaapskooi 
van het Pays de Vaujany, de geitenkaas uit Villard Reculas, 
de honing uit Le Freney, het brood en het bier uit Bourg 
d’Oisans (Brouwerij BDO en Goodwin), de forel uit 
Valbonnais... Lokaler dan dit kan niet, écht een heerlijk 
restaurant. 
 

www.oz-en-oisans.com

L’auberge forestière de 
Malaterre - Villard-de-Lans  
VILLARD-DE-LANS 

Wanneer traditie en natuur één worden. Deze berghut, die 
sinds 1904 midden in het bos van Alloubière genesteld 
ligt, was een rustplaats voor houthakkers en een halte 
voor verzetsstijders tijdens WWII. Het is een bijzondere 
tussenstop na een wandeling vanuit Bois Barbu.  Malaterre 
ligt tijdloos op een betoverende, open plek. Eenmaal binnen 
wordt u  door traditioneel gekleed personeel verwelkomd 
in een knusse sfeer met kaarslicht . Caillette (een lokaal 
vleesgerecht) en verse spek, gegratineerde ravioles, 
kastanjesoep... De keuken van Malaterra maakt uitsluitend 
gebruik van producten uit de Vercors.

www.malaterre.fr

L’auberge de la forêt
Auris en Oisans 
AURIS EN OISANS 

L’Auberge de la Forêt ligt in een oude schaapskooi en biedt 
een warme, knusse sfeer in een authentieke omgeving.  In 
de gewelfde eetzaal, typisch voor de traditionele bouwstijl 
van de Oisans, staat de open haard tussen een oude klok 
en een landelijke servieskast. Bij het knisperende houtvuur 
genieten gasten van de gerechten bereid door de jonge 
chef-kok Julien, die zowel talent heeft voor het maken van 
streekgerechten als voor een verfijnde en creatieve keuken. 
Om zijn gasten hoogwaardige gerechten te bieden werkt hij 
hoofdzakelijk met lokale boeren, bijentelers, groentetelers, 
kaasmakers, wijnverkopers en olijfolie makers...

www.auberge-auris.fr/restaurant-auris-oisans
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Delen en 
overdragen 
Kookworkshop met sparren
en dennen - Auris 
AURIS EN OISANS

Caroline is een etnobotanist met passie voor natuur en 
wilde planten. Ze bewandelt hiervoor heel het jaar door de 
paden van de Alpen. Ze plukt planten, probeert of creëert 
naar gelang haar uitstapjes en draagt haar kennis over door 
middel van lezingen, cursussen of workshops als: Koken met 
sparren en dennen, een workshop om te leren koken met 
naaldbomen. Hoe kunnen we ze onderscheiden? Kunnen 
ze worden verward met andere naaldbomen? Wat voor een 
krachten hebben ze? Hoe kunnen ze in de keuken worden 
gebruikt? Na al deze vragen te hebben behandeld maken 
deelnemers samen met Caroline  een heerlijke siroop van 
sparrennaalden om mee naar huis te nemen, en appels met 
karamel van sparrenhoning om ter plaatse te proeven.
Tarief: €15pp
 

Workshop hout en zintuigen
VENOSC 

Deze workshop biedt een ontspannen zintuigervaring 
midden in de bergen. Het is een combinatie van meditatie 
en houtbewerking. Mindfullness is een observatie van de 
interne perceptie van het lichaam. Het is een manier om 
te centreren, tot rust te komen en zichzelf terug te vinden 
in een groep. Het snijden van lepels uit groen hout is een 
creatieve en fysieke activiteit waar precisie voor nodig is. 
Deze werkwijze rust op traditioneel handwerk en een heel 
eenvoudig werktuig. De combinatie van deze twee acti-
viteiten legt een brug tussen ontspanning en inspanning. Het 
is een rustgevende, constructieve en productieve activiteit 
maar ook een manier om bewustzijn, tegenwoordigheid en 
actie te combineren en toe te passen op het dagelijks leven. 
Een ervaring voor uzelf, én een moment om te delen!
Tarief: vanaf €38 pp voor de kennismakingsworkshop

www.carolinecalendula.blog

DE ISÈRE:  TOERISTISCH 
EN GASTVRIJ
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Freeride Attitude om kennis
te maken met off-piste skiën
LES 2 ALPES

Elke maandag biedt Freeride Attitude wintersporters de 
mogelijkheid om kennis te maken met off-piste skiën. Het 
is een gratis activiteit, toegankelijk voor zowel skiërs als niet 
skiërs. Een dag lang delen berggidsen en pistebewakers 
al hun kennis over de bergen, de sneeuw, sneeuwvlokken, 
lawines en het off-piste skiën. Na een introductiemiddagje 
kennismaken is het ‘s middags tijd om het off-piste skiën uit 
te proberen... Deze activiteit wordt gratis aangeboden en is 
geschikt voor mensen die al bekend zijn met off-piste skiën.

www.les2alpes.com

www.bois-et-sens.com

Leef mijn leven
in de coulissen van
een skioord
Kennismaken met het beroep 
pistebewaker 
LES 7 LAUX 

De skiliftenorganisatie biedt wintersporters een keer per 
week de mogelijkheid om ‘s ochtends vroeg te vertrekken 
om samen met de pistebewakers het skioord te openen. 
Deze activiteit is alleen geschikt voor zeer ervaren skiërs.

 

In de voetsporen van een piste-
bewaker... De verse sneeuw op…
LES 2 ALPES 

Een keer per week tijdens het wintersportseizoen nodigen 
de pistebewakers van Les 2 Alpes bezoekers uit om de 
verschillende kanten van hun vak te komen ontdekken: 
werkplek, dagindeling, veiligstellen van de pistes, informa-
tieverstrekking, eerste hulp, speurhonden, lawineopwekkers, 
opening van de skipistes... Dé gelegenheid om samen met 
de pistebewakers de verse sneeuw op te gaan! ! Om 8.00 
uur verzamelen onderaan de skilift Jandri Express. Om de 
vroege sportievelingen te belonen, wordt er aan de voet van 
de gletsjer een uitgebreid ontbijt geserveerd, op het terras 
van bergrestaurant Le 3200, met uitzicht op de schitterende 
toppen van de Oisans. Deze activiteit is toegankelijk voor 
skiërs met een 2-sterren niveau (reserveren verplicht).
Tarief: vanaf  €16 pp

www.les7laux.com
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Met een pistenbully meerijden 
door de bergen
LES 2 ALPES

In Les 2 Alpes kunnen wintersporters elke middag van 
13.30 tot 16.00 op meer dan 3000 meter hoogte meerijden 
met een pistenbully om te genieten van het unieke 
uitzicht maar ook om kennis te maken met het beroep van 
pistenbullyrijder: een echte architect van de skipistes! De rit 
duurt een half uur en is geschikt voor elk publiek.
Vanaf €30 (2 personen)
In Les 7 Laux kunnen speciaal geselecteerde bezoekers een 
keer per week het beroep van pistenbullyrijder ontdekken 
tijdens een tocht in de cabine van de chauffeur, voor een 
onvergetelijk moment.

www.les2alpes.com

www.les2alpes.com

www.les7laux.com
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Hoteltraditie 

Hôtel Grandes Rousses****  
ALPE D’HUEZ

Dit historische en legendarische hotel van het skioord ligt 
midden in het skidorp, onderaan de pistes met directe toegang 
tot de skiliften, met een fantastisch uitzicht op de bergen. Sinds 
dat Patricia Grelot-Collomb het hotel in 2012 overnam zet zij 
niet alleen de meer dan 100 jaar oude hoteltraditie voort maar 
ook het werk van haar overgrootopa Joseph Collomb met nog 
steeds hetzelfde motto: de levenskunst in de bergen. Luxe 
decoratie en faciliteiten in een knusse sfeer, in combinatie met 
het gebruik van natuurlijke materialen. In deze chaletsfeer 
komen moderniteit en innovatie compleet tot hun recht, 
met als doel: de gastvrijheid verbeteren door het bieden van 
5-sterren diensten: conciërge, eigen pendelbusje, chauffeur, 
bagagedragers, beljongen, bed opmaakdienst, ingebouwde 
ski-shop, concept store...

www.hotelgrandesrousses.com

DE ISÈRE:  TOERISTISCH 
EN GASTVRIJ
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www.hoteloberland.com

Hotel L’Oberland 
 BOURG D’OISANS

Dit prachtige 19e eeuwse bouwwerk werd volledig gereno-
veerd in 2020 en is ontworpen als een uitvalsbasis om de ver-
schillende skioorden van de Oisans te ontdekken. ‘s Avonds 
komt de keuken van het hotel tot leven en in de restaurantzaal 
uit 1896 hangt een sfeer zoals in de hotels uit de jaren ‘30. 
De huiselijke en gezellige keuken van de chef-kok is verzorgd 
en gevarieerd. De prachtige veranda en het park met eeuwe-
noude bomen bieden een unieke omgeving voor een moment 
van ontspanning. 29 comfortabele kamers (single, double, 
triple en quadruple) dragen bij aan het welzijn van vakantie-
gasten net als de nieuwe loungebar en de working space om 
even te genieten van een tussendoortje of een rustgevende 
pauze.
Kamers vanaf €80; Half pension van €73 tot €95 pp. en per dag.

Hôtel Le Chalet Mounier****  
LES 2 ALPES

Le Chalet Mounier, een waar instituut van Les 2 Alpes, wordt al 
sinds de opening beheerd door de familie Mounier. Wat in 1879 
slechts een berghut was, werd in 1933 het 1e hotel van het dorp, 
voordat het ontwikkelde tot een karakteristiek 4-sterrenhotel. 
Tegenwoordig staat Alban Mounier, de 5e generatie hotel- en 
horeca-eigenaren van de familie, met veel passie aan het roer. 
Hij zet de bergtraditie voort in de warme en gezellige sfeer van 
deze unieke plek, aan de voet van de Muzelle-gletsjer en in 
een decor van goudkleurend hout waar verfijnde voorwerpen 
worden gecombineerd met mooie familieherinneringen. Deze 
winter begint er in zijn sterrenrestaurant Le P’tit Polyte een 
nieuw koksduo. Op 1650 meter hoogte is dit het hoogstgelegen 
sterrenrestaurant van de Isère.
 

www.chalet-mounier.com
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DLe Grand Hôtel de Paris****  
VILLARD DE LANS  

Als eerste hotel van Villard-de-Lans dat eind 19e eeuw 
opende kan het Grand Hôtel de Paris met recht zeggen dat 
het een erfgoed van de Vercors is. Dit hotel, midden op een 
immens park in het hart van het dorpje Villard-de-Lans, 
heeft de geschiedenis en de ontwikkeling van de Franse 
maatschappij gevolgd. De 17e eeuwse stijl van het hotel heeft 
zijn pracht weten te bewaren, met een luxe wellnessruimte van 
400 m2 voorzien van een balneozwembad  (zwemmen met 
tegenstroom, hydromassages), bubbelbad, hammam, sauna 
en behandelruimte. In deze bijzondere omgeving biedt Luc 
Magnin, de vijfde generatie die het familiebedrijf stuurt dat in 
1894 werd opgericht, een culinaire ervaring, een uitnodiging 
om te proeven van een traditionele keuken met een vleugje 
moderniteit. In zijn keuken staan verse en hoogwaardige 
streekproducten centraal. Een ballotine van forel uit de Vercors 
met een vulling van noten uit de Dauphiné, lamsvlees met een 
kruidenkorstje of ravioli uit Royans met rivierkreeftstaart zijn 
een paar voorbeelden van wat er op de kaart staat.
 

www.ghp-vercors.com
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Winterevenementen
in de Isère
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VAN 25 T/M 30 DECEMBER 2020

FESTIVAL JEUNES BOBINES 
LANS EN VERCORS 
Nieuwe smoeltjes of onvergetelijke snoetjes: kinderen zijn helden 
van verhalen om bij weg te dromen, te huilen, te lachen en  
mee op te groeien! Jeunes Bobines is een filmevenement voor 
jong publiek waar kindacteurs centraal staan. Het evenement 
biedt een wedstrijd van een aantal lange en korte films van 
over de hele wereld, waar voornamelijk kinderen een hoofdrol 
spelen. Naast de filmvertoningen is hetzelfde thema terug te 
vinden in de samenwerkingsverbanden, workshops en speciale 
activiteiten. Naast de filmwedstrijd biedt Jeunes Bobines ook een 
selectie animatiefilms voor jong en oud.

HALF JANUARI 2021 (datum te bevestigen)

NIGHT SNOW TRAIL AUX 2 ALPES  
NINTH EDITION 
LES 2 ALPES  
Dit trailrunningevenement vindt plaats in de sneeuw en in het 
donker! Het is elk jaar opnieuw een succes! (+500 deelnemers 
in 2020). Deelnemers beleven een unieke en bijzondere avond: 
een trailrun met uitzicht op Les 2 Alpes bij avondlicht, een schit-
terende ervaring! In plaats van de besneeuwde pistes af te dalen 
is het bedoeling om ze bij maanlicht te beklimmen, met keuze 
uit 5, 10, 15 of 20 km!

DINSDAG 22 DECEMBER 2020

INTERNATIONAAL GALA
“LES STARS DE LA GLACE”
(STERREN OP HET IJS):
SCHAATSBAAN VAN VAUJANY 
VAUJANY  
Tijdens dit gala, dat op de Franse televisie wordt 
uitgezonden, is internationaal schaatstalent te zien.
Een sensationele reis naar de schaatswereld maar ook een 
betoverende bezoekerservaring. Een tijdloos moment met 
een onvergetelijk karakter.
Informatie bij het VVV-kantoor: 
+33 (0)4 76 80 72 37/info@vaujany.com

www.lansenvercors.com

VAN 19 T/M 24 JANUARI 2021

HET COMEDY FILMFESTIVAL
VAN DE ALPE D’HUEZ   
L’ALPE D’HUEZ  
Ontdekker van succesverhalen en talent, maar ook het enige culturele 
evenement van Europa dat comedy op groot beeldscherm laat zien. 
Het programma van het Festival bestaat uit diverse filmvertoningen, 
korte en lange films, lang verwachte films, maar ook ontdekkingen, 
«buitenbeentjes» en schijnwerpers op internationale comedy, 
of op talenten met uitdagende humor. De vertoningen vinden 
heel de dag door plaats in de diverse ruimtes van het Sport & 
Congrescentrum van de Alpe d’Huez. Ze zijn gratis en toegankelijk 
naar gelang het aantal beschikbare plekken. De premières van deze 
films worden vertoond in het bijzijn van de filmcrew.

www.festival-alpedhuez.com 

www.les2alpes.com

www.vaujany.com
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VAN 27 T/M 31 JANUARI 2021

FOULÉE BLANCHE  
AUTRANS  
La Foulée Blanche is er weer: 4 dagen skiën, ontdekken, 
sporten en feesten. Midden in het ongerepte landschap van 
de Vercors biedt La Foulée Blanche in een van de mooiste 
Noordse skigebieden van Europa wedstrijden en activiteiten 
rond sport en alles wat daarbij komt kijken.

VAN 20 T/M 27 MAART 2021

TOMORROWLAND WINTER
IN DE ALPE D’HUEZ  
ALPE D’HUEZ  
Een lifetime adventure op meer dan 2000 meter hoogte. 
In maart 2021 komen 25.000 People of Tomorrow van 
over de hele wereld opnieuw samen voor een onvergetelijk 
avontuur van skiën, muziek en feesten op de bergtoppen van 
de Alpe d’Huez...  Dé gelegenheid om te genieten van een 
fantastische wintersportvakantie op meer dan 2000 meter 
hoogte en te feesten bij de mooiste podia in het dorp en in 
de bergen, met de beste Dj’s ter wereld.

23 & 24 JANUARI 2021

SYPHON’ICE IN OZ-EN-OISANS,
EEN IJSKLIM MEETING 
OZ-EN-OISANS 
Een speciaal en tijdelijk evenement om kennis te maken 
met ijsklimmen in natuurlijke gebieden, aangepast op het 
ontvangst van deelnemers.

VAN 17 T/M 25 APRIL 2021

CRAZY WEEK SNOW 2 BIKE
IN LES 2 ALPES  
LES 2 ALPES  
Een “riders”-week met MTB en glijsporten: waterslide, skiën op 
verse sneeuw, “openings” en MTB wedstrijden, maar ook een 
Full Moon Party met een afdaling op de ski’s of MTB vanuit de 
gletsjer, bij maanlicht. Een evenement waarbij in teams van 2 
moet worden geskied of gefietst. 

LAATSTE WEEKEND VAN HET WINTERSPORTSEIZOEN

DERBY MTB IN CHAMROUSSE 
CHAMROUSSE 
Voor het laatste weekend van het wintersportseizoen nodigt 
skioord Chamrousse alle enduro rijders uit om in het skigebied 
mee te doen met een te gekke race.

www.symphonic.com

ELKE WOENSDAG

FAMILY CHALLENGE
IN CHAMROUSSE 
CHAMROUSSE 
Elke woensdag worden er tijdens een gezellige en recreatieve 
dag “wedstrijdjes” georganiseerd tussen kinderen en ouders, 
rondom skiën, snowboarden en freestyle. www.lafouleeblanche.com

www.chamrousse.com

www.tomorrowland.com/fr

www.endurodesalpes.com/chamrousse-2

www.les2alpes.com
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Met de trein
TGV STATIONS VAN GRENOBLE
> Saint-Marcel-lès-Valence (50min van Grenoble), 
> Lyon St-Exupéry (50min van Grenoble),

Tél. 3635  / www.oui.sncf

Met de bus
ALLO TRANSISERE 
Tél. 0820 08 38 38 (0,118€/minuut)
www.transisere.fr - www.transaltitude.fr

Met de auto
De regio Auvergne Rhône-Alpes 
Alpes heeft de meest uitgebreide snelwegen van Frankrijk, 
waardoor de Isère goed bereikbaar is.

Grenoble > Lyon 105 km

Grenoble > Paris 570 km

Grenoble > Turin 236 km

Grenoble > Genève 158 km

Grenoble > Marseille 274 km

Met het vliegtuig
LUCHTHAVEN VAN GRENOBLE ALPES ISÈRE 
IN SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS 
(30 min van Grenoble) 
Tél. 04 76 65 48 48 
www.grenoble-airport.com

LUCHTHAVEN LYON-SAINT EXUPÉRY
Tél. 0826 800 826  
www.lyonairports.com 

Regelmatige pendelbussen tussen de luchthaven
en het busstation van Grenoble 
Tél. 0820 08 38 38 (0,118€/minute) 
www.transisere.fr

Regelmatige pendelbussen tussen de luchthaven
en het busstation van Grenoble
ouibus.com

Voor het openbaar vervoer in de Isère, 
trein, touringcar, bus,
tram, carpoolen, deelauto’s,
één informatiepunt : 

www.itinisere.fr

De App Itinisère is gratis beschikbaar

voor Androïd & Iphone 

Route naar
de Isère

Slechts 3 uur van Paris
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Grenoble

TGV
3 heures


