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Wintersport nieuws uit Frankrijk!

Voilà! Voor u ligt onze derde sales manual van dit jaar met nieuws uit Frankrijk 
van onze partners. Met daarin tips voor de wintersport: prachtige accommoda-
ties, gezellige skidorpen, aaneengesloten skigebieden, nieuwste wintersporten en 
bruisende après-ski, voor individuele vakantiegangers en (zakelijke) groepen naar  
de Franse sneeuw.

We werkten voor deze manual met de volgende partners:
- bestemmingen: La Clusaz, Le Grand Bornand, Les Menuires en Tignes
- accommodaties: Assas Hotels met de 4 hotels Hotel Héliopic Sweet & Spa (Cha-
monix), RockyPop Hotel (Les Houches), Araucaria Hotel & Spa (La Plagne) en 
St-Alban Hotel & Spa (La Clusaz), en ook in La Clusaz het Hotel Au Coeur du 
Village.

Het laatste nieuws uit Frankrijk en onze activiteiten kunt u dagelijks volgen via ons 
blog voor reisprofessionals.

Binnenkort onze vernieuwde Wintersport Ecademy op: www.travecademy.nl

Voor laatste MICE nieuws en tips in Frankrijk: http://nl.meeting.france.fr
 
Volg onze French Convention Bureau pagina op Facebook

En uiteraard staan wij telefonisch en per e-mail tot uw beschikking wanneer u vra-
gen heeft!

 Met vriendelijke groet,

Het Sales team Atout France in Nederland

  Diana KLINKENBERG (Sales Manager)
     T: 020-53 53 011
     diana.klinkenberg@atout-france.fr

  Jojanneke KRAMER (Projectmedewerker sales)
     T: 020-53 53 014
     jojanneke.kramer@atout-france.fr

 Coralie OSTERTAG (Projectmedewerker sales en pers)
     T: 020-53 52 123
     coralie.ostertag@atout-france.fr

Dit document is samengesteld door Atout France in Nederland 2018 - Copyright © Atout France
Atout France in Nederland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de vermelde 
prijzen of producten die door de verschillende organisaties in het document worden vermeld.

Fotocredits: Voorkant:  Vue générale station©D. Machet-Le Grand-Bornand Tourisme; Suite Hotel Au 
Coeur du Village©Ludovic di Orio; 2018_OTMenuires_Ski_Photo©SophieMolestiDavidANDRE; Hélio-
pic Spa©Fabrice Rambert;
Inhoudsopgave: ©LC2017-ski-D.Machet
Teksten: Assas Hotels: Montenvers-Mer-de-Glace©OT-Vallee-de-Chamonix-Salome-ABRIAL, Ai-
guille-du-Midi©OTChamonix-S.Abrial, Héliopic Spa/Rockypop Hotel/Araucaria Hotel&Spa-Bar ©Fa-
brice Rambert, ©Hotel St-Alban, ©Hôtel La Clusaz; Hotel Au Coeur du Village: hotel en suite©Ludovic 
di Orio, zwembad©Frédéric Ducout; skiroom en restaurant©Fred Durantet; La Clusaz: La Clusaz©Da-
vid Machet; Le Grand Bornand: welkom©M.A. Verpaelst - Aravis, Ski-chalets©P. Lebeau-Aravis, kaas-
makers Bertrand & Laurence©Benjamin Delerue; Grandborama©Augustin Losserand; Les Menuires:  
station en telecabine©G.Lansard, OTMenuires_Ski_Photo©SophieMolestiDavidAndré; Tignes: free-
ride en concert©Andy Parant, skiers piste©Cande; duiken onder het ijs©Dalmasso;
Achterkant:  Hotel&Spa-Bar Araucaria©Fabrice Rambert, Hotel Au Coeur du Village zwembad©Frédé-
ric Ducout; ©Hôtel La Clusaz ;Tignes kids©Andy Parant; selfie op de piste OTMenuires_Ski_Photo©-
SophieMolestiDavidAndré
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Assas Hotels presenteert graag zijn 4 adressen in de bergen 
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De groep Assas Hotels - onder lei-
ding van de dynamische Romain 
Trollet - opent eind 2018 zijn vierde 
adres in de Franse Alpen: naast twee 
hotels in Chamonix en een in La 
Plagne gaat Assas Hotels nu ook van 
start in het authentieke La Clusaz, in 
het Massif des Aravis. We presente-
ren u graag alle vier hotels! 

HÉLIOPIC SWEET & SPA 
CHAMONIX
Modern, design en elegantie: dit vier-
sterrenhotel charmeert iedere gast door 
z’n eigenzinnige stijl en door het royale 
aanbod qua hotelservices. Het Héliopic 
is ideaal gesitueerd in het centrum van 
Chamonix, aan de voet van de skilift 
l’Aiguille du Midi, met 102 ruime en ge-
raffineerd ingerichte kamers. 
Uw klanten zullen onder de indruk zijn 
van de spectaculaire Spa Nuxe - 500 m² 
groot met binnenbad, sauna, hammam, 
tepidarium, ijsgrot en behandelruimtes 
- en het nieuwe restaurant Akashon, 

waar gul en inventief wordt gekookt. 
Qua ontspannen komt het verder hele-
maal goed in de loungebar. En handig: 
voor het huren van skispullen kun je te-
recht in de skishop in het hotel zelf. 
Of je nu met z’n tweetjes komt, met 
vrienden of met het hele gezin: in het 
Héliopic voel je je goed en goed ver-
zorgd!

HET ROCKYPOP HOTEL 
CHAMONIX LES HOUCHES
Ongecompliceerd, beregezellig en altijd 
in feeststemming: het RockyPop geeft 
het fenomeen berghotel een nieuwe di-
mensie! Het ligt een stukje buiten 

Chamonix, in Les Houches, en dat is 
ideaal voor iedereen die zin heeft om 
zich goed te amuseren maar niet de 
hoofdprijs te betalen.
Het RockyPop heeft 148 vrolijke 
kamers geschikt voor tot wel 12 per-
sonen. Kleur is troef in de lobby en in 
de gemeenschappelijke ruimtes (een 
met loungesfeer, de ander als een mu-
ziekcafé met petanquebaan), de XXL 
cocktailbar, het knusse restaurant en 
de hippe foodtrucks en de inhouse ski-
shop. En overal kan je spelletjes als 
tafelvoetbal spelen. De filosofie van het 
RockyPop is dan ook: wat heerlijk om 
samen lekker bezig te zijn.

ASSAS HOTELS: HOTEL HÉLIOPIC SWEET&SPA EN ROCKYPOP HOTEL



ASSAS HOTELS: ARAUCARIA HOTEL&SPA EN ST-ALBAN HOTEL&SPA

Met de nieuwste aanwinst in La Clusaz: St-Alban Hotel & Spa
ARAUCARIA HOTEL & SPA
LA PLAGNE
Midden in het grote wintersportgebied 
Paradiski ligt het Araucaria Hotel & Spa, 
in  Plagne-Centre. Op dit adres hinken 
we op twee gedachten, maar die blijken 
uitstekend samen te kunnen gaan: het 
Araucaria is een modern viersterrenhotel 
waar je in alle rust kunt bijtanken terwijl 
er toch een levendige en gezellig drukke 
sfeer hangt. 

Er zijn grote gemeenschappelijke leef-
ruimtes, 84 knusse én chique kamers, 
een thematisch buffetrestaurant dat er uit-
ziet als een markthal vol verse producten, 
een XXL cocktailbar en overal staan 
speeltjes en spelletjes. 

Het Araucaria is hét sporty-chique adres 
van La Plagne waar je nader tot elkaar 
komt, kunt uitrusten en helemaal bijtrekt. 
Niet in de laatste plaats dankzij de grote 
Spa Nuxe (450 m²) met 
behandelingen voor het hele gezin, een 

binnenzwembad, sauna, hammam, tepi-
darium, behandelruimtes en een speels 
zwemparadijs met  ‘Schateiland’ voor de 
kinderen. 

NIEUW: ST-ALBAN HOTEL & SPA 
LA CLUSAZ

Midden in het centrum van La Clusaz, ga-
randeert het gloednieuwe St-Alban Hotel 
& Spa zijn klanten een exclusieve erva-
ring, dankzij zijn geraffineerde stijl en pre-
mium services. Het gebouw is compleet 
opgetrokken uit hout en de ontwerpers 
lijken het ‘leven in de bergen’ opnieuw 

uitgevonden te hebben. Alle elementen 
zijn tot in detail uitgedacht, vanaf de par-
ketvloeren tot de houten plafonds. Het in-
terieur is subtiel gedecoreerd en binnen 
valt de prettige ambiance als een warme 
deken om je heen. 
De dynamische lobby-bar verraadt art-de-
co invloeden en geeft een echte 24/24 
hotelsfeer. 

De Spa Nuxe is een van de mooiste in 
zijn soort (met binnenbad, sauna, ijsgrot, 
zoutmuur, behandelruimtes) en nodigt ie-
dereen uit de rest van de wereld even te 
vergeten. 
Er zijn 48 elegante en comfortabe-
le slaapkamers waar je je heerlijk kunt 
terugtrekken voor een rustig moment of 
een kalme nacht. 
Een eigen skishop, een pendelservice 
naar de skiliften en een professionele 
vergader- en seminarruimte van 60m² 
maken het servicepakket van dit klasse 
hotel helemaal af.
 

VOOR MEER INFORMATIE

ASSAS HOTELS
Contactpersoon: Mevr Charlotte NUQUES-CAPOËN, Sales Manager     
E-mail: cc@assas-am.com
Tel: +33 (0)4 85 30 20 04
www.assas-hotels.com
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HOTEL AU COEUR DU VILLAGE

Hotel Au Coeur du Village***** in La Clusaz: luxe én traditioneel

Er is maar een vijfsterrenhotel in la 
Clusaz: hotel Au Coeur du Village, lid 
van de groep Relais & Châteaux. Het 
ligt ideaal aan de voet van de pistes, 
midden in La Clusaz, het ski-oord dat 
tot de beste van Frankrijk behoort met 
zijn 49 liften en 125 kilometer pistes. 
Trefwoorden? Perfectie, authenticiteit, 
sereniteit en levenskunst. Een ver blijf 
in Au Coeur du Village staat garant 
voor een onvergetelijke, warme herin-
nering.

GENIETEN VAN WELLNESS
Dit is een ouderwets goed bergadres dat 
aan de modernste eisen voldoet. Ontdek 
het maar in Le Cristal Spa, het heerlijke 
restaurant Le Coeur en het gastrono-
mische restaurant Le Cinq. Alle wensen 
die je als klant kunt hebben op het ge-
bied van wellness en culinair worden hier 
schijnbaar moeiteloos vervuld. Met op 
steenworp afstand alle boetieks en cultu-

rele adressen van het dorp.

PRACHTIGE SUITES EN KAMERS
De 48 suites en 6 kamers zijn modern, 
elegant, perfect doordacht en afgewerkt 
in warme kleuren en met duurzame ma-
terialen. De afmetingen gaan van 20 m² 
voor een kleinere kamer tot 80 m² voor 
een gezinssuite. In de suites veel ruimte 
voor het slaapgedeelte en een fijne zit
hoek om in alle rust te ontspannen. De 
balkons zijn ideaal om te staren over de 
bergen en de pistes. De badkamers zijn 
compleet uitgerust met een eigen bubbel-
bad en massagedouche. Prettig na een 
dag hard werken op de pistes!

HANDIGE SKIROOM 
Het hotel heeft annex een skiroom 
waar alle benodigde wintersportma-
terialen voorradig zijn om te gaan al-
pineskiën, snowboarden, langlaufen, 
sneeuwschoenwandelen enzovoort. 

Zowel voor beginners, ervaren sporters of 
echte cracks.

LA SUITE CHALET
Voor de allermooiste ervaring in La Clu-
saz is er dit chalet van 190 m2, verdeeld 
over twee etages. Het heeft een directe 
toegang tot de Cristal Spa en is helemaal 
gericht op een totaal ontspannen ver blijf. 
Het chalet heeft drie slaapkamers met 
ieder een eigen badkamer en is geschikt 
voor zes tot acht personen.

VOOR MEER INFORMATIE

HOTEL AU COEUR DU VILLAGE
Contactpersoon:  Mevr  Pauline BRUNET, Sales 
E-mail: commercial@hotel-aucoeurduvillage.fr
Tel: +33 (0)4 50 05 61 18
www.hotel-aucoeurduvillage.fr
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LA CLUSAZ 

Een zonnige kijk op het leven
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La Clusaz is de beste plek om de 
schoonheid van de Franse Alpen 
tot je door te laten dringen. Het is 
een geliefde wintersportplaats waar 
je traditioneel vakantieplezier hebt 
tussen de modernste installaties. Er 
hangt een ontspannen sfeertje, maar 
ook wie van chic en comfort houdt 
vindt hier wat hij zoekt. 

LA CLUSAZ HEEFT KARAKTER
•  als authentiek bergplaatsje met een 
rijke historie.
•  als outdoor bestemming dankzij de 
rijke en wilde natuur waarin je je hele-
maal kunt uitleven.
• als goed geconserveerd dorp met 
gastvrije inwoners die het hun bezoe-
kers aan niets laten ontbreken.

DE ULTIEME BERGERVARING 
een uniek verblijf om de Alpen echt te 
beleven!
• Dynamische dagen: met meer dan 

125 km pistes verdeeld over 5 berg-
massieven komt iedereen hier aan zijn 
trekken, van beginner tot crack. Alle 
nieuwe sneeuwsporten zijn mogelijk: 
freestyle skiën, freeride skiën, freeran-
do, skijoëring, speed-riding, sneeuw-
scooteren: La Clusaz heeft terecht een 
internationale reputatie als het gaat om 
alternatieve wintersporten.
• Dikke pret: na inspanning komt 
ontspanning! En dat betekent: lekker 
discoën hoog op de pistes en feesten 
in de bars en café’s in het dorp. La Clu-
saz staat bekend om zijn uitgebreide 
après-skimogelijkheden! Met een 
uitstekende reputatie als het gaat om 
de beste muziek, de warmste gezellig-
heid en nachten waar geen eind aan 
komt…
• Helemaal bijtrekken: heb je behoefte 
aan een fysieke en mentale opkikker? 
Sowieso doen de gezonde bergluchten 
rond La Clusaz iedereen goed. Boek je 

dan ook nog een paar wellness-sessies 
en wat lichaamsbehandelingen, dan 
voel je je in no time als herboren!
• Lekker eten en drinken: de bergen 
gaan door een periode van grote culi-
naire ontwikkelingen met hernieuwde 
aandacht voor de eigen tradities en pro-
ducten, gecombineerd met de nieuwste 
trends en smaken. De chefs van de res-
taurants in La Clusaz zijn in creatieve 
competitie verwikkeld met als plezierig 
effect voor hun gasten dat die de prach-
tigste bordjes voorgezet krijgen!

EEN PAAR KENGETALLEN
• 5 bergmassieven
• 84 pistes (7 zwarte, 29 rode, 30 
blauwe, 18 groene)
• 49 skiliften
• 125 km piste
• op 1.100 m tot 2.600 m hoogte
• seizoen van 23 december 2018 tot 28 
april 2019
• vliegveld Genève op 50 minuten, An-
necy op 30 minuten

VOOR MEER INFORMATIE

LA CLUSAZ
Contactpersoon: Mevr Samantha PARKER, Sales Manager
E-mail: samantha@laclusaz.com
Tel: +33 (0)4 50 32 38 33
https://nl.laclusaz.com/

mailto:samantha%40laclusaz.com?subject=
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LE GRAND BORNAND

Arty-chic bergdorp voor levensgenieters

8

Het is een van de mooiste berg-
dorpen in de Franse Alpen, Le 
Grand-Bornand. In de winter een top 
ski-oord en ook in de zomer een van 
de betere bergbestemmingen. De 
optelsom van het succes? Chalets 
van twee eeuwen oud plus alle mo-
gelijke moderne faciliteiten plus een 
evenementenkalender waar iedereen 
jaloers op is. Bovendien is er een 
interessant arty-chic stijltje aan het 
broeien in Le Grand Bornand!

SKIËN, OKÉ, MAAR DAN WEL ARTY! 
Le Grand Bornand biedt het mooiste 
uitzicht op de bergketen Les Aravis. 
Men spreekt hier zelfs van ‘land art’ en 
dat betekent extra genieten tijdens het 
skiën in dit werkelijk schilderachtige 
landschap. Om aan het eind van de dag 
extra te profiteren van het effect van de 
laatste zonnestralen op de berghellin-
gen, blijven op bepaalde dagen de ski-

liften een uur langer draaien!

EEN EVENEMENTENKALENDER DIE 
JALOERS MAAKT
Met in de winter happenings als de we-
reldbekerwedstrijd biathlon Annecy-Le 
Grand-Bornand en de nummer 1 cha-
ritatieve skiwedstrijd ‘Glisse en Coeur’.

HET GOEDE LEVEN
De natuur is hier beschermd en dit is 
dé plek waar de befaamde boerenkaas 
reblochon wordt geproduceerd. Le 
Grand-Bornand mixt traditie met een 
nieuwsgierigheid naar nieuwe sensa-
ties: levensgenieters en andere he-
donisten vinden hier allerlei culinaire 
klassiekers in nieuwe jasjes. Bij zowel 
bekende vakmensen, als op nog onont-
dekte adresjes.

WAT JE NIET MAG MISSEN IN WIN-
TER 2018/19 
-De cabines van de nieuwe lift van Ro-

say: hierop zijn 55 werken aangebracht 
van kunstenaars en performance 
artiesten! Le Grand-Bornand heeft 
daarmee een unieke kunstgalerie-in-
de-lucht gecreëerd: Grandborama. 
Het gaat om zwart-wit kunstwerken, 
geïnspireerd op de fotoarchieven van 
deze bergplaats: de hele geschiedenis 
en alle eigenschappen van ‘les Bornan-
dins’ zoeven voorbij! 

-Rem op tijd in die ene bocht van de 
rode afdaling ‘Les Envers’, want daar 
moet je stoppen bij L’Esperluette, een 
vrolijk sneeuwbarretje waar je de hele 
winter terecht kunt. Het paneel op het 
authentieke houten chaletje zegt ‘bistro 
& musique’ en zo is het! In de keuken 
draait alles om kaas, veel drankjes zijn 
lokaal, het meubilair is gemaakt van 
oud hout en de muziek die de DJ’s 
draaien is helemaal hip en hot!

VOOR MEER INFORMATIE

LE GRAND BORNAND
Contactpersoon: De heer Pierre-Albert MOREL, Sales Manager
E-mail: pamorel@legrandbornand.com
Tel: +33 (0)4 50 02 79 12 
www.legrandbornand.com

mailto:pamorel%40legrandbornand.com?subject=
https://en.legrandbornand.com/winter-home


LES MENUIRES

Het epische panorama

Les Menuires zit op de eerste rang van 
skigebied Les 3 Vallées, het grootste 
skidomein van de wereld! Hier vind 
je 600 km pistes, waarvan meer dan 
85% boven de 1.800 meter ligt. Je kunt 
er 50.000 meter met hoogteverschil 
wegskiën en anders raak je wel buiten 
adem van het ongelooflijk uitzicht op 
meer dan duizend mythische Alpen-
toppen. 

Twee van die toppen horen echt bij Les 
Menuires zelf: de Mont de la Chambre 
(2.850 m) en de spannende Pointe de la 
Masse (2.804 m), een bergtop die zeer 
aantrekkelijk is voor liefhebbers van niet 
geveegde afdalingen.

FUN OP DE PISTE
…met sleeën op een rails (Speed Moun-
tain), je topsnelheid testen (Mini KL), 
pistesleeën (Roc’N Bob), fatbiken in de 
sneeuw (Roc’N Bike) en het Fun Park: 
alle ingrediënten zijn aanwezig voor een 

succesvolle aaneenschakeling van ple-
zier en emoties! Een verblijf in Les Me-
nuires is feest voor iedereen: wat je leef-
tijd ook is, hier wordt iedereen blij als een 
kind.

ANDERS DAN ANDEREN
…het skidorp Les Menuires combineert 
op een interessante manier moderne 
bouwstijlen met de meer traditionele ar-
chitectuur van de Savoie, waarin hout 
en stenen de hoofdrol spelen. Er is veel 
aandacht voor comfort: 3 op de 4 hotels 
en appartementengebouwen hebben een 
viersterrenniveau.

HELEMAAL ZEN
…dankzij twee ontspanningscentra: 
l’Espace Aqualudique & Wellness des 
Bruyères - een paradijs van 3.500m2 om 
zowel te relaxen als weer fit te worden  
en het Centre Sportif de la Croisette, een 
andere tempel voor wellness, sport en 

spel, van maar liefst 4.500 m2. 

STRATEGISCH
… van beginner tot fanatiekeling: iede-
reen komt in dit schitterende gebied in zijn 
eigen tempo en ritme aan zijn trekken. En 
leuk voor beginners: ze blijven niet be-
neden maar worden snel omhoog geno-
men. Het label Easy Rider 3 Vallées staat 
garant voor licht glooiende, eenvoudige 
afdalingen, ook hoog op de pistes.

OOK VOOR SEMINARS EN TEAM-
BUILDING
Les Menuires is een uitstekende locatie 
voor seminars en andere zakelijke ont-
moetingen. Er zijn hiervoor meerdere 
mooie ruimtes beschikbaar en ook de 
bioscoopzaal kan worden gebruikt voor 
privé evenementen. Voor teambuilding 
maken we graag een programma op 
maat!  

VOOR MEER INFORMATIE

LES MENUIRES
Contactpersoon:  Mevr  Pauline BAL, Sales 
E-mail: pauline.bal@compagniedesalpes.fr en 
booking@lesmenuirestours.com
Tel: +33 (0)4 79 00 94 35 en +33 (0)6 73 39 49 82
www.lesmenuires.com
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TIGNES

De meest sportieve wintersportplaats

Tignes is dé internationaal befaamde 
wintersportplaats van de Savoie 
(Franse Alpen), midden in het natio-
nale natuurpark van La Vanoise. Het 
skigebied is verbonden met dat van 
Val d’Isère en telt 300 kilometer aan 
pistes. De gletsjer La Grande Motte is 
met zijn 3.456 meter het hoogste punt 
van het gebied, het dorp Les Brévières 
het laagste, op 1550 meter. 

Tignes staat voor:

1. HET HELE JAAR SKIËN
► In de herfst kan je op de gletsjer alweer 
wennen aan het heerlijke geluid van de 
knisperende sneeuw, voordat het seizoen 
echt losbarst.
► In de winter verveel je je geen seconde 

in het enorme gecombineerde gebied 
van Tignes en Val d’Isère: dit is echt XXL-
skiën.
► In de lente is de sneeuw nog steeds 
uitstekend, straalt de zon en worden de 
temperaturen zo aangenaam dat het 
heerlijk vertoeven is op de terrassen.
► En zelfs in de zomer kan je  ’s ochtends 
vroeg - op de latten op La Grande Motte. 
Wat een goed begin van de dag!

2. RUSTIG MET HET HELE GEZIN… 
OF ALS ADRENALINE JUNKIE!
In Tignes kom je als vakantieganger tijd 
te kort, wat je ook van plan bent! Wie een 
adrenalinekick zoekt kan gaan duiken on-
der het ijs, de huiveringwekkende Bun J 
Ride doen, de sleepiste ‘Palafou’ (3 km) 
afdalen maar ook de lucht in en Tignes 
ontdekken tijdens een vlucht met een 
parapente of een ULM. Met kinderen is 
een tochtje met een hondenslee natuur-
lijk altijd leuk, net als de piste afglijden in 

een opblaasband oftewel snowtubing. Of 
ga lekker met z’n allen schaatsen op het 
natuurijs van het meer van Tignes!

3. GROTE EVENEMENTEN: WAT EEN 
FEEST
In Tignes kan je ook genieten van de 
sportieve prestaties van anderen, bij-
voorbeeld als supporter bij de Europese 
bekerwedstrijd voor alpineskiërs. Die 
heeft plaats op 31 januari en 1 februari 
2019 op de gloednieuwe officiële piste 
van Tignes le Lac. Amateurs kunnen er 
de - vrolijke - strijd aangaan met elkaar.

Een groot feest is ook de Nieuwjaarsnacht 
met z’n enorme openlucht dansvloer, net 
als het lentefestival Live in Tignes by Fran-
cofolies: vier dagen vol gratis concerten in 
het dorp en op de pistes, met op de podia 
de beste artiesten van het moment.

VOOR MEER INFORMATIE

TIGNES
Contactpersoon:  Mevr Catherine BREILLER, Resort Promotie Mana-
ger
E-mail: promotion@tignes.net
Tel: +33 (0)4 79 40 25 80    
www.tignes.net
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