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LES ARCS  - BOURG SAINT MAURICE - CHAMBRE D'HÔTES LA BELLE JOSEPHINE ©Philippe Gal
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Fijne adresjes

Accommodaties 
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PHOTO C

Bijzondere chambres d’hôtes midden in de natuur, hybride hotelconcepten of sterrenhotels, 
trendy berghutten en natuurcampings zijn de tendens deze zomer. Of je nu op zoek bent 
naar een adresje à la ‘Robinson Crusoe’, een duurzame accommodatie met respect voor het 
milieu of ergens ver weg van alle drukte waar je weer helemaal kunt opladen, laat je inspireren 
door deze nieuwe en fijne adresjes.

trends

  LES PIPISTRELLES 

In deze oude gerenoveerde  
boerderij (3 Épis Gîtes de France) 
in Saint-Béron vlak bij het meer  
van Aiguebelette, bevinden zich  
4 prachtig ingerichte kamers,  
die een landelijke uitstraling aan  
de accommodatie geven.
Er worden diners geserveerd,  
vooraf reserveren is verplicht.
————
www.lespipistrelles.com

SAINT-MARTIN-SUR LA-CHAMBRE - CHAMBRE D’HÔTES ENTRE 2 COLS ©Entre 2 Cols

PAYS DU LAC D’AIGUEBELETTE  - CHAMBRES D’HÔTES LES PIPISTRELLES ©Gîtes de France Savoie

  ENTRE 2 COLS   

Deze chambre d’hôte biedt  
3 bijzondere kamers die zeker in de 

smaak zullen vallen bij Tim Burton en 
Lord of the Rings fans.  

De keuze bestaat uit: La Tanière  
du Hobbit (3 pers.), L’Étrange Cabane 

de Mister Jack (2 pers.)  
of Mine des Cristalliers (4 pers.).

De accommodatie beschikt over het 
label ‘Accueil vélo’ en een garage  

voor motoren. Deze accommodatie in 
Saint-Martin-sur-la-Chambre is perfect 
voor liefhebbers van mooie routes met 

de Col de Madeleine vlakbij.

 

De accommodatie beschikt  
over een bioscoopzaal.

————
www.entre2cols.com

d’hôtes
CHAMBRES
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  UN R DE MÉMISES 

In Thollon-Les-Mémises, bekend 
om zijn prachtige uitzicht op het 
meer van Genève, zijn twee nieuwe 
gastenkamers in een oude boerderij 
gevestigd. De eigenaren van ‘Un 
R de Mémise’ breiden hiermee het 
bestaande aanbod van een gîte voor  
6 personen en een wijnkelder uit.
————
www.unrdememises.fr

LAC D'ANNECY - LES O D'ANNECY ©Les O d'Annecy

COURCHEVEL - CHAMBRES D’HÔTES LE JARDIN D’ANGÈLE ©Gîtes de France Savoie

PAYS DU LAC D’AIGUEBELETTE – CHÂTEAU  
DE SAINT GENIX ©Château de Saint Genix 

  

 O D’ANNECY  

Deze oude chambre d’hôtes, gelegen 
op de hoogvlaktes van Saint-Jorioz, 
is door de nieuwe eigenaren volledig 
gerenoveerd.
De 5 kamers (4 tweepersoonskamers 
en 1 familiesuite) zijn ruim en hebben 
allemaal uitzicht op het meer van 
Annecy. Ontspannen kan in de jacuzzi, 
het buitenzwembad en de sauna. 

 
 De ontspanningsruimte ligt 
hoog verscholen tussen de 
bomen.

————
www.oannecy.com
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  LE JARDIN D’ANGÈLE 

In Courchevel Le Praz vind je Le 
Jardin d’Angèle (4 Épis Gîtes de 

France), een sfeervol chalet met 5 
kamers. De accommodatie beschikt 

over een privé spa met sauna, 
hammam en jacuzzi.

 
De skischans ligt vlak  
bij de accommodatie.

————
www.gites-de-france-savoie.com

 
  CHÂTEAU  
DE SAINT-GENIX 

Dit gerenoveerde herenhuis ligt in het 
Pays du Lac d’Aiguebelette en biedt 
een prachtig uitzicht op de Rhône. 
De accommodatie beschikt over 4 
tweepersoonskamers en de inrichting is 
een mooie mix van oud en modern.
Het park met de eeuwenoude bomen 
rond het château straalt rust uit, de 
ideale plek voor een vakantie in kalmte 
en sereniteit.
————
www.domaine-nait.fr
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PHOTO F

  CHÂTEAU BRACHET 4* 

In Grésy-sur-Aix, tussen de meren 
van Bourget en Annecy, ligt dit 
gerenoveerde eco-hotel dat vroeger 
het huis was van de familie van Dr. 
Brachet, ‘de dokter van de Koningen’. 
Alle 15 kamers vertegenwoordigen 
een belangrijk figuur uit de 19e eeuw 
die in het kasteel verbleven, zoals de 
Koning van Griekenland en Koningin 
Victoria uit die tijd.
Het hotel beschikt over een 
buitenzwembad, een spa en een 
gastronomisch restaurant.

 
Je kunt er ook golfen.  

————
www.chateaubrachet.com

  L’INCOMPARABLE 5* 

Dit hotel gelegen op een groot 
landgoed combineert ouderwetse 
charme en moderniteit. Er zijn 15 
kamers en suites, een gastronomisch 
restaurant, een spa, tennisbaan en 
een buitenzwembad.
Gelegen op de heuvel van Tresserve, 
vlakbij Aix-les-Bains, biedt het hotel 
vanaf het terras een panoramisch 
uitzicht op het meer van Bourget, het 
grootste natuurlijke meer van 
Frankrijk.
————
www.hotel-lincomparable.com

  MOUTON BLEU 4*  

De 15 kamers in deze leuke 
accommodatie in Talloires-Montmin 
zijn chic en modern, met uitzicht op 
het meer van Annecy.
Deze accommodatie is een mix 
tussen hotel en een maison d’hôtes 
en biedt doordeweeks dan ook B&B 
formules aan en in het weekend 
een brunch. De inriching heeft iets 
landelijks door de bloemendecoratie.
————
www.hotelmoutonbleu.com 

AIX LES BAINS - RIVIERA DES ALPES - CHATEAU BRACHET ©DR

PLATEAU DES GLIÈRES - AUBERGE DES GLIÈRES 
©AER Architectes

CHAMONIX - PLAN B ©

  PLAN B 3* 

In Chamonix is Plan B de nieuwste 
aanwinst van de groep Mont Blanc 
Collection. De accommodatie 
beschikt over 35 kamers, 7 suites, 
7 appartementen en een slaapzaal 
met 10 bedden. Er is een ruimte van 
700m2 met een bar, een brasserie, 
winkel, een speciale speelplek voor 
kinderen, een lounge en zelfs een 
bowlingbaan.

  

Er is een hotelconciërge om een 
optimale service te bieden aan 
de gasten.

————
www.planb-chamonix.com

  

  AUBERGE DES GLIÈRES 3*   

Deze accommodatie gelegen 
midden in de natuur op het plateau 
des Glières heeft een complete 
make-over gekregen. Met 17 kamers, 
een semi-gastronomisch restaurant, 
een bistro, vergaderruimtes en een 
wellnesscentrum met spa en fitness, 
is deze bij ons favoriet.
————
www.hautesavoie.fr

HOTELS

P. 7 / PERSDOSSIER • LENTE - ZOMER 2020 • ACCOMMODATIES



PHOTO J

PHOTO H

VAL D'ISÈRE - REFUGE PRARIOND ©Studio Arch1

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE - CHEZ MIL'GONNET 
©Chez Mil'Gonnet

  

  CHEZ MIL’GONNET 

In het dal tussen St-Jean en 
Saint-Martin de Belleville ligt dit 
kleine bergchalet van hout en 
stenen. Geschikt voor 4 personen 
met alle comfort, is dit een typisch 
adresje voor een overnachting in 
alle rust en stilte. De perfecte plek 
om nieuwe energie op te doen, 
weg van alles en iedereen. 
Genieten van de sterrenhemel, een   
hot tub of het prachtige uitzicht 
op de vallée des Belleville.
————
www.chezmilgonnet.com

   
REFUGE  
DE PRARIOND 

Deze berghut in Val d’Isère, gelegen 
in het nationale natuurpark La 
Vanoise, is volledig gerenoveerd, 
met meer comfort en een verbeterd 
ecosysteem. Er is nog altijd plek voor 
40 personen, maar de slaapzalen zijn 
ruimer van opzet en er is een grote 
kamer met een bibliotheek. 

————
www.refuge-prariond.vanoise.com

  LE PATAFAN    

Na de opening van het restaurant 
afgelopen winter, is het nu ook 
mogelijk te overnachten in deze 
berghut in Les Saisies, gelegen 
midden in de natuur. Er is een 
slaapzaal met 6 slaapplekken. 
Via een eenvoudige wandelroute 
bereik je de berghut en kun je 
genieten van een heerlijk verblijf in 
het hart van de Beaufortain.
————
www.lessaisies.com

   
LES BULLES  
DE SAVOIE 

Slapen in een doorzichtige ronde tent 
onder de sterrenhemel, dat kan in het 
Pays du Lac d’Aiguebelette.

  

Er is een telescoop die je kunt 
gebruiken. 

————
www.lesbullesdesavoie.com

slaapplekken
BIJZONDERE 

YENNE - LES BULLES DE SAVOIE  
©Les Bulles de Savoie

NOG EEN TIP...

De heropening van de Refuge du 
Grand Plan in Courchevel.
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  CHALET LADROIT    

In het dorpje Clef, tussen Thônes 
en Manigod ligt een prachtig chalet  
(10 pers.). In deze oude boerderij is 

gebruik gemaakt van hoogwaardige 
materialen hout en stenen om een 

stijl te creëren tussen elegantie, 
moderniteit, comfort en traditie. 

Er zijn in totaal 4 kamers, een 
wellnessruimte  

en een binnenzwembad.

    

Het uitzicht op het massief  
 van Hournette is fascinerend.

————
www.ovonetwork.com

MEGÈVE - GÎTE VIVIER ©Gîtes de France Haute-Savoie

THÔNES CŒUR DES VALLÉES - CHALET LADROIT ©Ovonetwork

LES ARCS - BOURG SAINT MAURICE - CHAMBRE 
D'HÔTES LA BELLE JOSÉPHINE ©Philippe Gal

GÎTES

Geheime adresjes : onze TOP vijf 2020

LA CHAUMINE

In Lortier, in een authentiek bergdorp 
in les Aravis, ligt een chalet uit de 19e 
eeuw met 5 gastenkamers (11 pers.)
Het chalet is met zorg gerenoveerd 
door de eigenaar.
————
www.chaletlachaumine.com 

GÎTE LA MICHELINE

Slapen in een oude wagon 
omgetoverd tot een chalet?  
Dat kan in het regionale natuurpark 
Chartreuse in het dorpje Saint Même. 
Een goed uigeruste accommodatie 
voor 4 personen.
————
www.chartreuse-tourisme.com

REFUGE DU LAC  
DE LA GRANDE LÉCHÈRE

Idyllisch overnachten in een 
prachtige houten hut voor 2 
personen in Biot. De hut is praktisch 
ingedeeld en het onbijt wordt via een 
tyrolienne, een soort zipline voor je 
deur afgeleverd. Hoe leuk is dat?
Ontspan in de hot tub of geniet van 
een siësta  aan het meer.
————
www.refuge-lac-grande-lechere.com

LA BELLE JOSÉPHINE

Voor een bijzondere en romantische 
nacht ben je in Hauteville-Gondon aan 
het goede adres. Dit oude Savoyaardse 
huis is op prachtige wijze gerestaureerd 
in een typische barokstijl. Ze 
beschikken over één kamer, dus zorg 
dat je er op tijd bij bent.
————
www.labellejosephine.fr

CHÂTEAU DES AVENIÈRES 4*

Verscholen in het bos, weet dit hotel 
in Cruseille je te charmeren met zijn 
prachtige architectuur, zowel binnen 
als buiten. Het houtwerk, de stoffen 
en tapijten in het hotel zijn 
gerestaureerd met oog voor de 
Franse levenskunst.
————
www.chateau-des-avenieres.com

  GÎTE VIVIER 

Dit prachtige ruime appartement (4 
Epis Gites de France) in Megève is 
geschikt voor 6 personen en bestaat 
uit 3 kamers uitgerust met elk een 
eigen badkamer of doucheruimte. Het 
interieur is van hout waarmee het een 
typische warme chaletsfeer uitstraalt.

   

Er is een ondergrondse privé 
parkeergarage.

————
www.gites-de-france-haute-savoie.com
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In de natuur en langs  
het culturele erfgoed 
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Eropuit

HAUTE MAURIENNE VANOISE - LACHYOGA ©OTAussois-APernet
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Op pad buiten de gebaande paden, op zoek naar een unieke belevenis met het beste uit de 
natuur, dat is het motto voor deze zomer.
Sportief, cultureel of op zoek naar balans? Samen met vrienden, familie of alleen, beleef dat 
bijzondere moment in de Franse bergen.

trends

MUZIKALE SIËSTA 

Relaxen in een hangmat, luisterend 
naar barokmuziek in het Pays du 
Mont Blanc. Op 11 juli vindt het 
barokfestival plaats in Cordon met 
een tiental bijzondere concerten.

 

  Het uitzicht op  
de Mont Blanc is fantastisch!

————
www.festivalmontblanc.fr

CORDON - MUZIKALE SIËSTA ©Cordon Tourisme

SAINT-GERVAIS MONT-BLANC - SAINT-NICOLAS-DE-VÉROCE KERK ©Flore Giraud

  ESCAPADES  
BAROQUES 

‘Escapades baroques in de Alpen©‘ 
biedt wandelingen in drie 

verschillende alpengebieden met 
erfgoed als thema. Een cultureel 

uitstapje van twee dagen tussen Saint 
Martin de Belleville en Les Menuires, 

waar je de juweeltjes van de 
barokkunst kunt ontdekken: le moulin 
de Burdin, la maison de l’abeille noire 
en Sanctuaire Notre-Dame de la vie.

Ga mee op het culturele pad!

 

 Je overnacht in een berghut  
bij het Lac du Lou en je  

geniet van een lokale lunch  
bij Simple & Meilleur.

————
www.escapades-baroques.fr

stops
CULTURELE 



VAL DISÈRE - TREK NATURE GRAND PARADIS-
VANOISE ©MoussFilms

  
TREKTOCHT GRAN 
PARADISO-VANOISE       

Een mooie trektocht door Frankrijk en 
Italië, die de Franse dorpen Val d’Isère 
en Bonneval-sur-Arc met de Italiaanse 
dorpen Valsavarenche, Rhêmes Notre 
Dame et Ceresole Reale verbindt. 
Dwars door de Nationale natuurparken 
Gran Paradiso en La Vanoise, over 
de oude ezelsroute die vroeger werd 
gebruikt door smokkelaars.
De route heeft een goede 
bewegwijzering en is uitgerust met 
oriëntatiepunten.

  

Er bestaat een app met een 
overzichtskaart, POI’s en andere 
handige info. 

————
www.valdisere.com

CANYONING BY NIGHT   

Actief en avontuurlijk, dat is 
canyoning by night in Morillon.
Klimmen, abseilen, zwemmen, glijden 
en springen van de rotsen krijgt een 
hele andere dimensie in het donker. 
Een bijzonder avontuur in de natuur! 
————
www.latitudecanyon.fr

CÔTE-LIJNEN

Geen zee of oceaan, maar het meer 
van Annecy als bestemming om te 
côte-lijnen.
Côte-lijnen of Longe côte, zoals 
de Fransen dat zo mooi zeggen, 
is eigenlijk een combinatie tussen 
aquarobics en rennen door het water. 
Deze sport is goed voor je hele lichaam 
en geschikt voor iedereen. 

  

Het water is kristalhelder en 

gemiddeld 23°C.

————
www.la-methode-pilates.com

pad

water

MORILLON - CANYONING ©Gilles Leroy

CORDON - RUISSELING ©Bureau des Guides  
et des Accompagnateurs de Sallanches

  
OP PAD IN DE NATUUR 

Afkoelen met je voeten in het water. 
Spring van steen naar steen en 
ondek de prachtige flora en fauna in 
Cordon onder leiding van een gids. 
Een geweldig uitstapje midden in de 
natuur.
————
www.cordon.fr

NOG MEER TIPS...

Wandeling buiten de gebaande 
paden, een gletsjertocht in 
Pralognan-la-Vanoise.

Geofestival:  
met 32 geo-wandelingen  
van 21 juli – 4 augustus.

NOG EEN TIP...

Camp Filleul in Sainte Foy 
Tarentaise is een fantastisch 
bergchalet. 

OP 

IN HET 

 STILTEWANDELING  

Sssst…er is niets dat meer zegt dan 
stilte! Je hoeft even niets, gewoon zijn. 
Tijdens deze wandeling leer je op een 
nieuwe manier te kijken naar jezelf en 
de omgeving. 
————
www.francoisruby.com
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FESTIVAL BAROUDER EN FAMILLE ©Marc Ruffini

LACHYOGA 

Wil je meer in harmonie zijn met jezelf 
en je omgeving? Is lachen dan niet de 
beste remedie? In de Haute-
Maurienne Vanoise neemt yogaleraar 
en naturopaat Thierry je mee op een 
workshop lachyoga. Vermindert 
stress en brengt energie en 
positiviteit!
————
www.haute-maurienne-vanoise.com

  
YOGA PARCOURS  
OP 1900 M     

Op de col de Pierre Carrée in Flaine is 
een yoga parcours van  
2,5 km uitgezet voor alle yogi’s.
Langs het parcours staan 10 borden 
met yoga- en ademhalingsoefeningen 
voor een ontspannend begin of einde 
van je dag. 

  

De gebouwen in Flaine zijn 
geclassificeerd als historische 
monumenten.

————
www.flaine.com

 

ARÊCHES-BEAUFORT ©G. Place

  
HET LEVEN ALS BOER(IN)

Ontdek het dagelijkse leven op  
een boerderij in Arêches-
Beaufort, een bijzondere 
belevenis! Je overnacht in 
een slaapzaal in een chalet, 
helpt mee met de dagelijkse 
activiteiten als koeien melken 
en door gesprekken met de 
familie ontdek je het leven op de 
boerderij. Een ritme van laat naar 
bed en vroeg op pad (om 4u) 
voor de eerste melkbeurt.

  
Geniet van de zonsopgang  
in de Beaufortain.

————
www.areches-beaufort.com

DE NATUUR IN  
MET HET " FESTIVAL BAROUDER EN FAMILLE" 

Van 4-7 juli vindt in het Regionale natuurpark van Bauges het "Festival Barouder 
en Famille" plaats.
Een festival waar ontmoetingen centraal staan, waar wordt gekampeerd in het 
bos, het maken van wandelingen in de natuur, wildpluk en koken met bloemen 
en planten. Festival Barouder is een bijzondere ervaring midden in de natuur.

 
 

Er is plaats voor max. 50 families.
————
www.festival-barouder-en-famille.com

de bergen
BALANS IN 

YOGA ©OT Six-Fer-à-Cheval

NOG EEN TIP...

Yogafestival du Cirque du Fer  
van 21 tot 23 augustus       
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PASSY - LAMA ©Anne-Marie Buttin

  
SHEDRUB CHOEKHOR LING

Deze boeddhistische tempel op de 
top van Salève, ingewijd door de 
Dalaï Lama, biedt een panoramisch 
uitzicht op Genevois.
Op deze spirituele plek worden 
yoga- en meditatielessen 
aangeboden, volgens de leer van 
het boeddhisme.

  

Speciale rituelen op 
aanvraag.

————
www.saleveautrement.ch

MONTS DE GENÈVE ©Shedrub Choekhor Ling

MEDITATIE MET DIEREN  

Dieren hebben een positief effect op mensen. In Passy worden er lama’s ingezet  
bij speciale therapieën voor mensen met een beperking en problemen.
Deze therapie bevordert de band tussen mens en dier en helpt bij het 
ontwikkelen van zelfvertrouwen, communicatie en tegen stress.
————
www.atelier-anama.fr

NA INSPANNING  
KOMT ONTSPANNING

Spierpijn en vermoeidheid zijn veel 
gehoorde kwaaltjes van wandelaars. 
Daar hebben ze in de Savoie Mont 
Blanc iets op gevonden! Een aantal 
berghutten in het Nationale park La 
Vanoise biedt ontspanningssessies aan 
na een intsensieve inspanning. Refuge 
du Col du Palet geeft Thaise 
voetmassages en voetreflex massages. 
Een weldaad voor je voeten! 
————
www.vanoise-parcnational.fr

ERGENS IN EEN BOOM  
IN HET BOS 
Klimmen in de bomen, picknicken en ‘s 
avonds zelfs in de bomen slapen! Dat 
kan in het Parc du Château in Taninges. 
Een ludieke manier om te genieten van 
de prachtige natuur.
————
www.lhetreagile.com

NOG MEER TIPS...

Bezoek een tuin met genees-
krachtige planten in La Clusaz.

Massages aan boord van een boot 
op zonne-energie over het Canal de 
Savières (Aix Les Bains Riviera des 
Alpes).  
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Een groene bestemming
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Duurzaamheid

LE GRAND-BORNAND ©SMB S. Bijasson
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LAC D'ANNECY - WATERTAXI ©JM Lombard

WATERTAXI EN 
‘STRANDBUSSEN’ 

Het meer van Annecy bevat het 
zuiverste en schoonste water van 
Europa! Alles wordt in het werk 
gesteld om dat te behouden, het ‘Lac 
d’Annecy Express’ is een watertaxi 
die inmiddels 7 dorpen met elkaar 
verbindt. Elke dag actief in de 
zomermaanden juli en augustus en 
alle weekenden in juni en september.
Ook zijn er twee buslijnen die de 
stranden bereikbaar maken, de 
dienstregeling geldt voor dezelfde 
periodes en voor de beide oevers  
van het meer.
————
www.sibra.fr

 

DE ZOMER TRAILRUN 
PIERRA MENTA EDF 

De trailrun Pierra Menta EDF zet in op 
duurzaamheid deze zomer. Duurzame 

waterflesjes vervangen de plastic 
flesjes, bekers zijn gemaakt van 

recyclebaar karton, er komt geen 
plastic afzetlint dat de passages van 

het parcours aangeeft, het afval 
wordt gescheiden en bij de 

deelnemers en toeschouwers wordt 
bewustzijn rond het onderwerp 

gecreëerd. Goede initiatieven tijdens 
dit spectaculaire trailrun evenement 

in Arêches-Beaufort.
————

www.pierramenta-ete.com

Een zomer in de Savoie Mont Blanc betekent genieten van de prachtige landschappen en 
de overweldigende natuur, maar tegelijkertijd is het ook één van de meest klimaatgevoelige 
plekken. Het is belangrijk dat de bergen een plek blijven voor iedereen, waar je één kunt zijn 
met de natuur en nieuwe energie kunt opdoen. Waar iedereen zijn steentje bijdraagt om die 
prachtige natuur te kunnen behouden.

Aan initiatieven geen gebrek in de Savoie Mont Blanc, er worden tal van acties opgezet rond 
het thema duurzaamheid, want elke actie is er één voor het behoud van onze geliefde 
bergen.

trends

ARÊCHES-BEAUFORT - PIERRA MENTA EDF ETÉ ©F. Oddoux
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PHOTO E

PHOTO F

MONT BLANC EXPRESS  

Het treintje van Chamonix Mont 
Blanc rijdt elke 30 minuten tussen 
Vallorcine en Les Houches. In 8 
jaar tijd is het aantal passagiers 
toegenomen met een factor 2,6, 
een heel positief resultaat.
————
www.chamonix.fr

DE VALLEI VAN CHAMONIX MONT BLANC - MONT BLANC EXPRESS ©Vallée de Chamonix - S. Abrial

THÔNES CŒUR DES VALLÉES - F.WOODSKATEBOARD ©OT Thônes CDV

F.WOODSKATE BOARDS

Fabien, een eigentijdse houtbewerker 
uit Thônes maakt in zijn garage 100% 
natuurlijke skateboards van lokaal 
hout (eiken, essen en berken). 

 
 
Van A tot Z gepersonaliseerd.

————
www.facebook.com/
fwoodskateboards

HIGH TRAIL VANOISE 

Val d’Isère en het Nationale Park van 
de Vanoise hebben voor het High Trail 
Vanoise evenement samengewerkt 
om de impact op flora en fauna te 
minimaliseren.
Initiatieven als een verbod op 
helikopters en drones in beschermde 
gebieden en het aanzetten tot 
carpoolen zijn hiervan het resultaat.
————
www.high-trail-vanoise.com

VERENIGING  
MONTAGNE VERTE  

Deze lokale beweging, ontstaan in 
Morzine-Avoriaz, biedt informatie 
en maakt ecologische alternatieven 
toegankelijk voor iedereen. Mooie 
initiatieven zijn al ontstaan in de 
vorm van een carpool platform 
en kledingruil, erg in trek bij 
seizoenswerkers.
————
www.montagnevertemorzine.com

HET MEER VAN ANNECY 
ZORGT VOOR  
EEN DUURZAAM  
VERWARMINGS-  
EN KOELINGSSYSTEEM

Dankzij het innovatieve project waarbij 
afgelopen lente een ondergronds 
omkeerbaar pompstation werd 
geïnstalleerd kunnen eind 2020 
wel 1500 appartementen worden 
verwarmd in de winter en gekoeld in 
de zomer met water uit het meer van 
Annecy. Hiermee wordt 2,25 miljoen 
ton Co

2
 uitstoot per jaar bespaard.

Een primeur in Frankrijk!

  
Het water wordt na gebruik weer 
teruggepompt naar het meer. 

————
www.annecy.fr

NOG MEER TIPS...

100 % natuurlijke baard verzorgings- 
producten Made in Combloux.

In Aiguebelette maakt Anaïs 
ethisch en ecologisch verantwoorde 
kleding en accessoires.

Berghut Rosuel biedt een specifieke 
ruimte om het landschap van de 
Vanoise te observeren en te 
begrijpen.

  

HÔTEL LA BERGERIE  
EN UNISOAP

Hotel La Bergerie in Morzine-Avoriaz 
is een hotel dat zich inzet voor 
duurzaamheid. Door deel te nemen 
aan het programma Unisoap waarbij 
hotelzeepjes worden gerecycled zet 
dit 4* hotel zich in voor humanitaire, 
sociale en milieu gerelateerde 
doeleinden. De overgebleven 
zeepresten worden hergebruikt en 
verwerkt tot nieuwe zeepjes om 
achtergestelde bevolkingsgroepen 
goede hygiëne te kunnen bieden.

 
 
Unisoap heeft de 
onderscheiding ‘Palmes du 
Tourisme Durable’ ontvangen, 
voor beste initiatief op het 
gebied van duurzaamheid in de 
toerismesector.

————
www.hotel-bergerie.com



PHOTO G

MEER VAN GENÈVE - BESTRIJDING VAN DE JAPANSE DUIZENDKNOOP ©Ville de Publier

BESTRIJDING VAN DE JAPANSE 

DUIZENDKNOOP

De Japanse Duizendknoop 
is een invasieve plant die de 
biodiversiteit ernstig aantast. 
Om de groei van deze plant 
te bestrijden worden speciale 
ochtenden georganiseerd aan 
de oevers van het meer van 
Genève voor iedereen die een 
helpende hand wil bieden bij het 
verwijderen en bestrijden van 
deze plantensoort.
————
www.asleman.org

NOG EEN TIP...

Oplaadpunten voor e-bikes bij 
berghutten in de Vallée des 
Belleville. 

JOUR FRUIT  
10 – 11 MEI IN CRUET   

Op 10 en 11 mei worden de ‘Jour 
Fruit’ georganiseerd  op het Château 
de la Rive waar 32 jonge talentvolle 
Savoyaardse wijnbouwers samen 
komen. Deze wijnbouwers zijn 
gekozen voor hun manier van wijn 
maken, de kwaliteit van de wijnen en 
hun investering in duurzaamheid en 
respect voor het milieu.
Enkele van hen zullen ook hun 
eerste fles presenteren. Drie jonge 
en getalenteerde internationale 
sommeliers, waaronder Pier Alexis 
Soulière (beste Amerikaanse 
sommelier 2018 en 9e beste 
sommelier van de wereld in 2019) 
ondersteunen dit mooie initiatief.LA MAISON DE L’ABEILLE 

NOIRE ET DE LA NATURE

De oprichting van het Maison de 
l’Abeille Noire et de la Nature is het 
resultaat van acties om deze lokale 
bedreigde soort, de zwarte bij, te 
redden van uitsterving in de Savoie 
Mont Blanc.
De bezoeker wordt in Les Menuires 
meegenomen in deze interessante 
micro society.
————
www.lesmenuires.com

FLOCON VERT 

Na Châtel en Chamonix-Mont-Blanc, 
is Megève het 3e dorp in de Savoie 
Mont Blanc met het label ‘Flocon 
Vert’. Dit label is een erkenning van 
de inzet voor duurzame ontwikkeling.
Ook Bourg-Saint-Maurice/Les Arcs 
zet zich in om zich te kunnen 
aansluiten bij het label.
————
www.flocon-vert.org

CHALET LA CABIOTE 

Het vakantiechalet La Cabiote 
is een duurzaam en ecologisch 
verantwoorde accommodatie met 
verbeterde isolatie, aardwarmte en 
zonnepanelen.

 
 
Ligt dicht bij het natuurgebied 
Sixt-Passy. 

————
www.chaletsixt.com

SIXT-FER À CHEVAL - LA CABIOTE ©La Cabiote

  

ESPACE MONT-BLANC 

Het project Espace Mont Blanc* 
heeft als doelstelling het Mont-
Blanc gebied te beschermen en 
verbeteren in het kader van de 
klimaatveranderingen. 200 personen 
werken mee aan dit project.
————
www.espace-mont-blanc.com

 (*) Een initiatief van de departementen 
Savoie, Haute Savoie, de Aoste Vallei en Valais 
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LA COLOMBIÈRE ****  

Camping La Colombière is gelegen  
in het dorpje Neydens. De camping-
eigenaren zijn zich heel bewust van 
de impact op het milieu en de 
leefomgeving en hebben diverse 
duurzame initiatieven geïnitieerd 
waarvoor zij het ecolabel hebben 
ontvangen: het afval wordt 
gescheiden, gebruik van producten 
met het eco label en het creëren van 
bewustzijn bij de vakantiegangers zijn 
hier onderdeel van.
Daarnaast worden binnenkort 
zonnepanelen, warmwaterpompen en 
een systeem om regenwater op te 
vangen geïnstalleerd.

 
 
De wijn en het druivensap  
zijn van eigen productie.

————
www.camping-la-colombiere.com

LA VIA NATURA,  
DUURZAME CAMPINGS 

Camping Les Lanchettes*** gelegen 
in het Nationale natuurpark van de 
Vanoise, met het label ‘Esprit Parc 
National’ heeft vrijwillige en 
belangrijke initiatieven genomen op 
het gebied van duurzaamheid. Op 
deze camping geen zwembad, maar 
een stromend beekje, chalets 
gebouwd door lokale ambachtslieden, 
milieubewuste activiteiten voor 
vakantiegangers, met zowel de focus 
op recycling als het observeren van 
een vleermuiskolonie. Slechts 17 
campings in Frankrijk zijn onderdeel 
van het netwerk La Via Natura.

 
 
De camping wordt uitgebreid 
met een kippenverblijf.

————
www.campinglanchettes.com

SAINT DISDILLE *** 

Deze camping ligt aan het meer van Genève, omgeven door het natuurreservaat 
Dranse, wat een uitstekende uitvalsbasis is voor een vakantie in de natuur.
In de moestuin van de camping worden verschillende activiteiten georganiseerd 
voor jong en oud. Nieuw dit jaar is de bijenkast op de camping om mensen 
te informeren over de bijen en biodiversiteit door middel van georganiseerde 
activiteiten.

  
De avondmarkt is met lokale producenten.

————
www.disdille.com

CAMPINGS

PEISEY-NANCROIX - CAMPING LES LANCHETTES ©crédit photo

THONON-LES-BAINS - CAMPING DE SAINT DISDILLE ©Camping de Saint Distille
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LAC D'AIGUEBELETTE - HUTTOPIA ©Manu Reyboz

VIEILLE EGLISE ***

Gelegen op een idyllische plek op  
1 km van het meer van Genève, heeft 
camping La Vieille Eglise met succes 
geïnvesteerd in duurzaamheid. Zo is 
er een systeem opgezet waarbij water 
wordt gerecycled en teruggewonnen, 
waardoor 900m3 per jaar wordt 
bespaard. Ook zonne-energie speelt 
een belangrijke rol op de camping om 
het zwembadwater en de douches 
te verwarmen en groene stroom te 
produceren.

 
 
Er is een mooie bloementuin  
op de camping.

————
www.campingvieilleeglise.fr

DE NATUUR  
ALS ENIGE LUXE 

Al 20 jaar lang biedt Huttopia unieke 
plekken in de natuur aan.
Het was dan ook geen toevalstreffer 
dat er een Huttopia camping aan het 
meer van Aiguebelette werd 
overgenomen.
Huttopia staat voor authenticiteit in 
een natuurlijke omgeving. In de 
weekenden, buiten de schoolvakanties 
om, kan er op zondag tot 16u worden 
uitgecheckt. Dat is nog eens een 
geweldige service van Huttopia.

 
 
Er is keus uit chalets, tenten en 
pipowagens.

————
www.europe.huttopia.com

EDEN DE LA VANOISE *** 

Camping L'Eden de la Vanoise 
investeert in groene energie, gericht op 
het verminderen van de CO

2
 uitstoot 

met 15 ton.
Er worden maatregelen genomen op 
economisch, sociaal en ecologisch vlak, 
zoals water- en afvalbeheer, werken 
met lokale mensen en het delen van 
belevingen met de gasten.

 
 
Nieuwe chalets volgens 
ISO14001 norm.

————
www.camping-eden-savoie.com

De kwaliteitseisen van het label Camping Qualité

>  Klantvriendelijkheid en 
professionaliteit

> Nette en schone campingplek
>  Volledige en correcte 

informatieverstrekking 
>  Respect voor milieu en 

leefomgeving

8 campings in de Savoie Mont 
Blanc beschikken over dit label:
> Les Lanchettes in Peisey Nancroix 
> Eden de la Vanoise in Landry 
> Chatelet in Sciez 
> Vieille Eglise in Lugrin 
> L’Oustalet in Châtel 
> Saint Disdille in Thonon 
> Tohapi Les Illes in Passy 
> Les Charmilles in Vallières

P. 20 / PERSDOSSIER • LENTE - ZOMER 2020 • DUURZAAMHEID



PHOTO A

De meren van de Alpen 
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LAC D’AIGUEBELETTE ©LacSavoieMontBlanc-Monica Dalmasso

Bestemming 



  

ÉVIAN-LES-BAINS – HÔTEL LA VERNIAZ ©La Verniaz

CULINAIRE FIETSTOCHT   

Een geweldig uitstapje voor echte 
fijnproevers! Het rondje Mont 
d’Hermone start vanuit Thônon- 
les-Bains en voert je over twee 
bergpassen langs het 1* Michelin 
restaurant Moulin de Léré. In dit 
sterrenrestaurant zwaait chefkok 
Frédéric Molina de scepter en 
serveert creatieve gerechten uit de 
natuur waarbij hij gebruik maakt van 
lokale bloemen en planten.

 
De molen stamt uit de 17e eeuw.

————
www.moulindelere.com

THE BOAT   

Geniet van een uitstapje in een privé catamaran, van alle gemakken voorzien en biedt 
een goed comfort voor alle passagiers. Een echte must: ontspan terwijl je van je 
aperitief geniet of bewonder de landschappen vanaf de trampoline op de catamaran. 

————
www.annecy-croisieres-voile.com

Kies je voor een vakantie aan zee of in de bergen? Het mooie is dat je helemaal niet hoeft te 
kiezen, in de Savoie Mont Blanc vind je het beste van allebei. Geniet van een vakantie aan 
één van de vier meren in de regio: Het meer van Genève, Het meer van Annecy, het meer van 
Bourget en het meer van Aiguebelette.
In een unieke omgeving, weg van alle zomerdrukte. Bergen en water zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Wat is nu heerlijker dan een verfrissende duik op een zonnige dag?
De Franse bergen, de ideale plek om je weer helemaal op te laden.

trends

EEN CHARME ADRESJE IN EVIAN   

Het 4* hotel La Verniaz was een voormalige boerderij waar tegenwoordig  
een gastronomisch restaurant en 10 kamers in gevestigd zijn. Het Grand  
Hotel, onderdeel van het complex, is gebouwd in anglo-normandische stijl  
en beschikt over 25 kamers, een 
zwembad en een tennisbaan. 
Beroemdheden als Elizabeth Taylor, 
Charlie Chaplin, Jean Cocteau, l'Aga 
Khan, Jane Birkin en Serge Gainsbourg 
waren hier graag geziene gasten.

————
www.verniaz.com
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  Genève
HET MEER VAN 

NOG EEN TIP...

The Evian Championship – Golf 
23-26 juli 2020.

AANRADER

De nieuwe spa van het 5* Relais 
Château Hotel Auberge Père-Bise 
in Talloires.

Annecy
HET MEER VAN

  

   
ZWEVEN BOVEN HET WATER 

Geen geluid, geen golven en geen vervuiling, dat is het motto van de 4 oprichters en 
bedenkers van de IzyFoil. De IzyFoil lijkt op surfen en wakeboarden, maar je zweeft 
boven het water; een innovatieve sporttrend en toegankelijk voor iedereen. Met een 
geïntegreerde elektrische aandrijving en de foil die onder de surfplank uitsteekt kun 
je zonder golven en wind als het ware over het water vliegen. Dit alles wordt 
bestuurd door een afstandsbediening waarmee de snelheid geregeld kan worden. 

 
 De planken en motoren zijn ontworpen in Annecy.

————
www.izyfoil.fr

LAC D'ANNECY - WAKE BOARD ©Takamaka
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  E-SKATEN  

Een gave e-skate tour onder leiding 
van een gids! Na een korte uitleg en 
oefenrondje rijd je in alle veiligheid 
over het speciale uitgezette parcours.
————
www.eco-ride.fr

Bourget  
HET MEER VAN

©Dragon Boat Attitude

  

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN
DRAKENBOOTVAREN 

Voor het eerst organiseert Frankrijk 
de wereldkampioenschappen 
Drakenbootvaren! Aix-Les- 
Bains is uit vele inzendingen, 
waaronder Hong-Kong, 
gekozen als gaststad voor deze 
wereldkampioenschappen. Deze van 
origine Chinese sport, belooft een 
groot kleurrijk spektakel te worden 
met haar 4500 deelnemers die in 
lange kano’s zo hard mogelijk naar 
de finish zullen peddelen.

Het evenement van deze zomer, van 
24 – 30 augustus! 

 
 Een partnership evenement 
Savoie Mont Blanc.

————
www.dragonboat-aix2020.fr 

BIJZONDERE ADRESJES 
OM TE OVERNACHTEN

5* hotel in Tresserve met uitzicht 
op het meer.

Het Château Brachet 4* in Grésy 
sur Aix.

Boutique-hôtel Maison Léopold  
in Aix Les Bains Riviera des Alpes.

AANRADER

Het Château de Saint Genix en 
haar 4 gastenkamers.  

PHOTO O

  

LOKALE MARKTEN  

Heerlijk flaneren over de markten 
van het Pays du lac d’Aiguebelette. 
Laat je verrassen door de producten 
van de lokale producenten en 
ambachtslieden! Tijdens de 
avondmarkten zijn er om 21u gratis 
concerten en zijn er maaltijdplankjes 
verkrijgbaar. Dat wordt smullen! 
————
www.pays-lac-aiguebelette.com
www.eco-ride.fr

LAC D'AIGUEBELETTE  
©LacSavoieMontBlanc-Monica Dalmasso

  ONTDEKKINGSTOCHT  
OP HET WATER   

‘Op zoek naar de natuurschatten 
van het meer’, een leuke en 
originele manier om het prachtige 
natuurgebied te ontdekken. Met 
een kano, bootje of waterfiets en 
overzichtskaart ga je op pad en 
begint deze ludieke speurtocht.
Kaarten zijn gratis verkrijgbaar bij  
het Maison du Lac.
————
www.pays-lac-aiguebelette.com

Aiguebelette
HET MEER VAN
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Puur genieten!
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Gastronomie

ALPES DU LÉMAN - MOULIN DE LÉRÉ ©Violaine Guilloux
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Op zoek naar authentieke culinaire belevingen? Leer meer over de lokale cultuur, maak 
bewuste keuzes met respect voor het milieu en steun de locals. Savoie Mont Blanc zet zich, 
samen met lokale producenten in voor (h)eerlijke en goede producten, en dat proef je op je 
bord. Dat is pas echt puur genieten!

trends

    RACINES

Londen en Barcelona zijn een grote 
inspiratie geweest voor chefkok John 

Guillot die na zijn internationale 
ervaring weer terug ging naar zijn 

roots. Michelin restaurant l’Esquisse 
was zijn volgende stop, waarna de 

geboren chefkok uit Annecy zijn eigen 
knusse restaurant Racines opende  

(16 couverts). Een verfijnde en 
voortreffelijke keuken met een eigen 

touch en gebruik van lokale producten. 

       Er is een klein terras aan  
de rivier de Thiou.

————
www.racines-annecy.fr

L'INCOMPARABLE - ANTOINE CEVOZ MAMY ©M. Cellard

ANNECY - RACINES ©Tayka photography

 L'INCOMPARABLE

Hotel Incomparable, gelegen aan 
het meer van Bourget in Tresserve 
(Aix-Les-Bains), beschikt over een 
uitstekend restaurant dat onder 
leiding staat van de veelbelovende 
chefkok Antoine Cevoz Mamy.

Deze jonge chefkok is zijn carriere 
tussen de sterren gestart (Shangri-La, 
Greenhouse London en Yoann Conte) 
en verrast zijn gasten met lokale pro-
ducten geïnspireerd op de smaken en 
ervaringen van zijn reizen

  Biedt een geweldig uitzicht op 
het meer van Bourget. 

————
www.hotel-lincomparable.com 

adresjes
NIEUWE 
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ALPES DU LÉMAN - MOULIN DE LÉRÉ 
©Violaine Guilloux

 CHÂTEAU BRACHET    

In dit château in Grésy-sur-Aix waar 
chefkok Nicolas Roux de leiding 
heeft, vind je culinaire creativiteit 
gecombineerd met buitenlandse 
invloeden.
Op het menu staan lokale producten 
en voornamelijk plantaardige 
gerechten rechtstreeks uit de 
moestuin van het Château. 

  Er is een bloemrijk 
buitenterras. 

————
www.chateaubrachet.com

 LA CORDERIE 

La Corderie is de nieuwe aanwinst 
in het cateringaanbod van het 
natuurgebied Rivier’alp in de 
Chartreuse. Terwijl je de prachtige 
groene omgeving in je opneemt, 
geniet je van de traditionele keuken  
in een modern jasje van chefkok 
Pierre Pautou.

  Het terras kijkt uit op een 
beekje.

————
www.rivieralp.com

 PETIT HÔTEL  
CONFIDENTIEL    

Het sinds 2017 beste 5-sterren hotel 
van Frankrijk opent een chique 
brasserie in het hart van het centrum 
van Chambéry. 
————
www.petithotelconfidentiel.com

 CHEZ MARIUS  
ET JOSÉPHINE    

Voor ieder wat wils in dit etablissement 
in Val Cenis. Bij Marius geniet je van 
een traditionele bistrokeuken in een 
gezellige sfeer, waar chef Christophe 
Saura de scepter zwaait. Aan tafel bij 
Joséphine vind je heerlijke delicatessen 
en verfijnde smaken van chefkok 
Philippe Bruel.
————
www.mariusetjosephine.com

  
L’AUBERGE  
DES GLIÈRES    

Deze auberge, die onlangs in een 
modern jasje is gestoken, kijkt uit op 
het plateau des Glières en biedt een 
semi-gastronomisch restaurant met 26 
couverts, een bistro met 64 couverts 
en een groot buitenterras.

  Gelegen in het hart van een 
natuurgebied met een rijke 
geschiedenis. 

————
www.hautesavoie.fr 

NOG MEER TIPS...

Speksoep bij Petit Chalet de 
Cordon. 

Seizoensgebonden gerechten  
bij Galopin in Annecy.

Mercure hotel in Aix-Les-Bains 
heeft een nieuw restaurant.

naar meer
sterren 

VAN ÉÉN STER 

Cuisine ten top! Savoie Mont Blanc 
krijgt er nog meer michelin sterren 
restaurants bij.
•  Sarkara**  

in Courchevel (Sébastien Vauxion) 
•  La Table de l’Alpaga**  

in Megève (Anthony Bisquera) 
•  L’Auberge de Montmin*  

in Talloires-Montmin (Florian Favario) 
•  Azimut*  

in Courchevel (François Moureaux)

Er zijn 35 restaurants, waarvan 4 
met 3*, in totaal 55 sterren en 5 
etablissementen (van alle 50 in 
Frankrijk) die een onderscheiding 
hebben gekregen voor een duurzame 
en eerlijke gastronomie.
•     Le Clos des Sens  

in Annecy-le-Vieux (Laurent Petit)
•    L’Auberge du Père Bise 

in Talloires-Montmin (Jean Sulpice)
•    Yoann Conte 

in Veyrier-du-Lac 
•   Ursus  

in Tignes (Clément Bouvier)
•   Le Moulin de Léré  

in Vailly (Frédéric Molina)

AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES  
LA BRODERIE DU CHÂTEAU BRACHET ©3DCstudio
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DAYLICIEUX - MORILLON ©Jessica de Jong

 DAYLICIEUX

Van een bijzonder ontbijtje, veggie en 
vegan gerechten, kookworkshops tot 
privékok aan huis. Niks is de Neder-
landse kok Jessica de Jong te gek en 
komt graag bij je langs in Morillon en 
de vallée du Griffe!   

 In meerdere talen mogelijk.    
 ————
www.dailycieux.fr 

 LE PATAFAN 

Hier in Les Saisies is het smullen 
van lokale producten terwijl je van 
het panorama geniet. Wat kun 
je op je bord verwachten? Diots 
(Franse varkensworstjes), Polenta, 
taart en muffins van beaufort kaas 
charcuterie, kazen uit de Beaufortain, 
bosbessentaart en muffins en gâteau 
de Savoie.

  Hier vind je lokale biertjes van 
Birra Menta en biologische 
fruitsappen van boerderij 
Margerie.

————
www.lessaisies.com 

 LE REPAIRE 
In de alpenweiden van Grand- 
Bornand in het bergmassief Les  
Aravis, vind je deze boerderij uit eind 
18e eeuw die tegenwoordig dienst 
doet als bergchalet met 45 couverts.
Hier proef je de echte lokale bergtra-
ditie met traditionele gerechten en 
geniet je van het samenzijn.

 Landelijke omgeving.   
 ————
www.legrandbornand.com

 L’AUBERGE  
DU BOIS PRIN   

Dit gerenomeerde restaurant heeft 
misschien wel het beste uitzicht op 

Chamonix Mont-Blanc.
En aan creatie geen gebrek. De 
keukenbrigade van de 3-sterren 

chefkok gebruikt fruit, groenten en 
kruiden uit eigen moestuin en tovert dit 

om in de meest bijzondere gerechten.
————

www.boisprin.com

CHAMONIX-MONT-BLANC - AUBERGE DU BOIS PRIN 
©Flocons de sel

LE REPAIRE - LE GRAND-BORNAND ©Le Repaire

NOG MEER TIPS…

Les 9 Névés in Arêches-Beaufort. 

Le Cheval in bascule, een  
eco-verantwoorde keuken in de 
buitenlucht van Haras d’Annecy. 

Le Sésame, 100% bio en vegan 
opent in Chamonix-Mont-Blanc.
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APREMONT - DOMAINE DU PRAZ ©Laurent Madelon

  
CHOCOLADETRIO  
UIT CHAMBÉRY    

Alles in het teken van chocolade, dat 
wordt smullen! De chocoladetruffel uit 
Chambéry, een wereldwijde lekkernij, 
bestaat 125 jaar. Confiserie Mazet van 
Stéphane Bozonnet sloot zich tijdens 
het 200-jarige bestaan aan bij de Top 
100 gids van beste chocolademakers 
van de Club des Croqueurs de chocolat 
en patissier Cédric Pernet van Fidèle 
zet de meeste bekende producten 
van de Savoie in de schijnwerpers, 
objecten als de wereldberoemde 
messen van Opinel transformeert hij 
in chocoladelekkernijen van praliné en 
karamel zeezout.
————
www.stephanebozonnet.com
www.cedric-pernot.fr

ROUTE TERROIR  

VALLÉE DES BELLEVILLE 
PÉPÉ NICOLAS ©T. Suchet

  

 
 IN HARMONIE MET MOEDER 

NATUUR CHEZ PÉPÉ NICOLAS

Na een boerderij, kaasmakerij en een 
bergrestaurant in vallée des Belleville, 
is het nu tijd voor biologisch tuinieren 
met permacultuur op 1950m hoogte.
Tuinieren in harmonie met moeder 
natuur, voedsel met liefde geteeld 
en bereid dat wordt gebruikt in de 
gerechten van het restaurant.  
Meer weten over permacultuur? 
Bezoek het jardin du clos des Allinges 
en ontdek deze mooie natuurlijke 
wereld.
————
www.chezpepenicolas.com
www.producteurs-savoie-mont-blanc.com

  

 GIGANTISCH APÉRITIEF   

Om het 140-jarige bestaan van 
het familie wijndomein te vieren, 
organiseert Jérémy Dupraz op 12 juli 
in Apremont een gigantisch aperitief 
voor niet minder dan 3 500 mensen, 
in de hoop het Guinness book of 
records te halen. 
Een gezellig samenzijn rondom de 
wijnen uit de Savoie en een speciale 
cuvée ‘Wereldrecord verslaan’. Om 
duurzaamheid te stimuleren wordt 
gebruik gemaakt van duurzaam 
wegwerp servies, afval wordt 
gerecycled en carpoolen wordt 
gestimuleerd.

  Er zijn ook 20 foodtrucks 
aanwezig. 

————
www.domainedupraz.com

NOG MEER TIPS…

Authentieke gerechten  
bij Forperet in La Plagne, la 
chèvrerie van Jérémy in Marcellaz 
en bij Albanais et au Refuge 
du Laisonnay in Champagny-
la-Vanoise waar je dineert bij  
kaarslicht.

Healthy kookworkshop in Les 
Gets. 

Menu ‘Baroque’ bij chez Simple 
& Meilleur in Saint-Martin-de-
Belleville.

plekken
BIJZONDERE

ET SAVOIR-FAIRE  

Langs deze route in de Haut 
Chablais zijn lokale producenten 
en ambachtslieden te vinden. 
Bezoek de boerderijen met heerlijke 
streekproducten en de ateliers waar 
je de eewenoude technieken van de 
ambachten opnieuw kunt ontdekken.  
Je vindt er onder andere kaasmakers, 
veehouderijen en viskwekerijen. Ontdek 
alle producenten en ambachtslieden 
van de streek!
————
www.cc-hautchablais.fr

GRAND CHAMBÉRY - OPINEL FIDÈLE BERGER 
©Adrien Madelon
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LE GRAND-BORNAND - LES FRASSES JACQUIER ©C.Hudry

VERS VAN  
DE BOERDERIJ 

De familie Favre-Félix maakt 
huisgemaakte traditionele gerechten 
met verse producten van de boerderij. 
Dat wordt smullen van stevige 
maaltijden op het terras van het oude 
chalet ‘Frasses Jacquier’ in Grand 
Bornand. In Les Gets, bij La Table de 
Caroline proef je het harde werken 
van de boeren en geniet je van 
specialiteiten op basis van biologische 
boerenproducten.

  Farçon et farcement zijn lokale 
traditionele gerechten. 

WANDELEN  
OVER DE KAASROUTE

Op pad over de kaasroute! Ontmoet de 
kaasmakers, help mee met koeien 
melken en ontdek het hele 
productieproces. Een geweldige 
ervaring tijdens je vakantie bij Ferme 
des Corbassières in La Clusaz, de 
Alpage de Blaitière in Chamonix-Mont-
Blanc of bij de Alpage du Mouët in 
Châtel waar Michel je meeneemt op 
een 1u30 durende wandeling door de 
alpenweiden en het proces van kaas 
maken laat zien, waar hij na afloop het 
lokale gerecht Berthoud zal laten 
proeven.

  Ga mee met de Emmontagnées, 
een traditie waarbij de koeien 
vanaf de boerderij in een 
feestelijke optocht naar de 
alpenweiden gaan.

NOG MEER TIPS…

16e editie van het Fête des 
fromages de Savoie in La Clusaz 
(27-28 juni).

Lunches ‘Forel vissen’ bij Refuge 
de l’Équipe in Morzine en bij  
La Cabane in Thônes.

Franse Goûters (het 4 uurtje) bij 
boerderijen, casse-croûte in de 
refuges van het Nationale park  
La Vanoise. 

CHAMONIX MONT BLANC 
ALPAGE DE BLAITIÈRE ©C. Gilbert

uit de Alpen
SMAKEN

EDUCATIEVE  
BOERDERIJEN

Geitjes voeren, kaas maken en 
proeven maakt kinderen blij bij 
geitenboerderij Thoules in La 
Chapelle d’Abondance, la Ferme 
de la Vieille in Morillon, bij Chalet 
Chantovent in Aussois en bij la Ferme 
du Petit Mont in Thonon-les-Bains.

  
B&B (BEAUFORT & BARBECUE)

Een wandeltocht waarbij je meer 
te weten komt over het werk 
van de boeren, verhalen over het 
landschap van Peisey Vallandry, 
het leven in de alpenweides 
en een ontmoeting met de 
kaasmaker Pierre Poccard en 
als afsluiter een huisgemaakte 
barbecue.
————

www.peisey-vallandry.com

7 PRODUCT- 
CATEGORIEËN  
DIE HIER ONDER 
VALLEN ZIJN  

> kazen AOP/IGP
> wijnen AOC
> appels, peren IGP
> worsten, ham
> crozets 
> water
>  vruchtensappen, compote, ciders  

en mousserende wijnen

SAVOIE MONT BLANC 
SÉLECTION  
EN SAVOIE MONT BLANC 
EXCELLENCE  
Om de kwaliteit van de lokale 
gastronomie te benadrukken heeft 
Savoie Mont Blanc Tourisme, samen 
met haar partners  uit de landbouw  
en  de sector landbouwproducten, 
twee nieuwe keurmerken 
geïntroduceerd : Savoie Mont Blanc 
Excellence voor bedrijven en Savoie 
Mont Blanc Sélection voor producten. 
Deze keurmerken vormen het resultaat 
van een ambitieus project gericht op 
erkenning en kwaliteit die zal worden 
uitgebreid naar ambachten, 
industrieën en diensten.

PEISEY VALLANDRY - GAEC ALPIN ©Infosnews
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In het donker

Unieke belevingen 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU MASSIF DES ARAVIS - SAINT-JEAN-DE-SIXT ©C.Hudry



PHOTO C

PHOTO B

Bij het vallen van de avond is er altijd een lichtje op de toppen van de bergen. Geniet van 
bijzondere uitstapjes en unieke ervaringen in het pure landschap van de Savoie Mont Blanc.

trends

NUITS SAFARI ©DR

L'ALBANAIS - ©J.G. Perbellini - Les Jardins de 
Lornay

nachten
WILDE

AVONDSAFARI  
IN SALÈVE    

Eropuit in de natuur, op zoek naar de 
sporen van wilde dieren. Gekleed in het 
zwart en uitgerust met een hoofdlamp 
is deze avondsafari een unieke 
beleving.

  Een unieke ervaring die alle 

zintuigen stimuleert.

————
www.maisondusaleve.com

  
LA NOCTURNE DES 
JARDINS DE LORNAY  

Een romantische avond bij kaarslicht in 
de tuinen van Lornay.
Omgeven door 100 soorten bamboe, 
kwakende kikkers, dansende 
vuurvliegjes en nog meer natuurlijke 
geluiden, beleef je hier een unieke 

ervaring midden in de natuur.

————
www.jardins-lornay.com

OP PAD MET  
NATUURGIDSEN  

Aan het meer van Genève op het 
Domaine de Rovorée ga jij, als ‘s nachts 
de natuur tot leven komt, op pad met 
natuurgidsen die je met passie alles 
vertellen over het leven van uilen.

  De gidsen zijn van de 
vogelbescherming en de 

natuurvereniging Art Terre.

————
www.hautesavoiexperience.fr
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NOG EEN TIP...

Dieren observeren in het bos van 
Praz de Lys Sommand. 



NOG EEN TIP…

Slaap hangend onder de sterren 
op een portaledge in Thônes 
Cœur des Vallées.

PHOTO F

SUP yoga op het meer van Bourget 
bij het vallen van de avond.

NOG EEN TIP…

  
STERRENDUO’S

Tijdens de Marathon du Mont-Blanc 
van 26 tot 28 juni wordt een avond 

duo-race georganiseerd voor ervaren 
renners. Vertrek is uit Chamonix en 
gaat over een parcours van 20 km.
Een zelfde soort evenement staat  

op het programma van 24 tot 26 juli 
in Passy Plaine-Joux :  
Trail du Tour des Fiz. 

  De landschappen zijn 

duizelingwekkend. 

————
www.montblancmarathon.net

www.traildutourdesfiz.com

VALLÉE DE CHAMONIX MONT BLANC - STERRENDUO’S   - MARATHON DU MONT-BLANC ©Pierre Raphoz

avonden
AVONTUURLIJKE

CORDON - LA SAINT-JEAN ©Cordon Tourisme

EEN MAGISCHE  
WANDELING 

Deze sprookjesachtige wandeling in 
Cordon neemt je mee naar een hoger 
gelegen plek waar je kunt genieten van 
een prachtig uitzicht op het 
bergmassief dat door de wandelaars 
wordt verlicht aan de hand van fakkels 
en vuurwerk.

  
De actieve deelname van 
wandelaars.  

 ————
www.cordon.fr / www.sallanches.com

 
 MUZIKALE AVOND MET 
LICHTSCHOUWSPEL 

Les Gets biedt deze zomer iets 
nieuws! Bij het vallen van de avond 
organiseert Les Gets een muziekstuk 
en lichtschouwspel midden in het 
bos. In deze natuurlijke omgeving 
met de klanken van de muziek en 
de lichten om je heen maakt dit een 
bijzondere indruk. Een avond vol 
emoties!
————
www.lesgets.com

SLAPEN  
IN DE DUISTERNIS 

Wandel door het regionale natuurpark 
van het massif des Bauges naar je 
overnachtingsplek. Slapen in een grot, 
waar het pikdonker is. Dat is nog eens 
een unieke beleving! 
—-----—
www.karst-3e.fr

  

ervaringen
UNIEKERUN & SUNSET 

Op 16 mei start de Marathon du Clair 
de lune uit Doussard voor een tour 
rondom het meer van Annecy.
In Courchevel staan deze zomer de 
Silva MOONtain Races weer op het 
programma, elke woensdag bij volle 
maan.
————
www.marathon-du-clair-de-lune.com 
www.courchevel.com

MOUNTAINBIKEN  
BIJ HET VALLEN  
VAN DE AVOND 

Combloux organiseert originele 
mountainbiketochten. De beklimming 
begint bij ondergaande zon met een 
e-bike of gewone mountainbike voor 
sportievelingen. Gewapend met een 
hoofdlamp begint de afdalling van 
de tocht. Een ludieke activiteit ook te 
beoefenen in La Clusaz.
————
www.combloux.com
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU MASSIF  
DES ARAVIS - SAINT-JEAN-DE-SIXT ©C.Hudry

EEN STERRENWACHT  
OP 1800 M

Vanaf Saint-Gervais en Megève 
sta je binnen een uur op de 
top van de Mont d’Arbois bij 
de sterrenwacht, uitgerust met 
een Sirius koepel, een telescoop 
met telecentrische versterker 
en gespecialiseerde optica voor 
astrofotografie. Een andere 
ultra moderne uitrusting is de 
planetarium-stellarium koepel van 
4,5 m diameter waarmee digitale 
luchtfoto’s van de sterrenhemel 
kunnen worden gemaakt.
————
www.mont-darbois-astronomie.org

STERRENHEMEL

Na een gezellig samenzijn en een 
traditionele maaltijd in refuge du Danay 
in Saint Jean-de-Sixt, is het tijd om 
naar buiten te gaan en de sterren te 
bewonderen.

   
Toegankelijk met de auto voor 
mensen met een beperkte 
mobiliteit en families met jonge 
kinderen.

—-----—
www.saintjeandesixt.com

NOG MEER TIPS…

Bewonder de zonsondergang 
vanaf de Glacier de la Vanoise in 
La Plagne. 

Leer alles over het heelal, sterren 
kijken in een berghut in Val 
Thorens.

FLAINIVAL  
D’ASTRONOMIE

Van 2 tot 7 augustus viert Flaine de 
week van de astronomie. Er zijn tal van 
activiteiten, exposities en workshops.

   
kinderworkshop waarbij je je 
eigen raket kunt bouwen.

————
www.flaine.com

WORKSHOP  
ASTROFOTOGRAFIE

Een mix tussen astronomie en 
fotografie. In deze 3-daagse 
workshop neemt Philippe Jacquot je 
mee naar de landschappen van het 
meer van Annecy en de Mont-Blanc 
en leert hij je de kneepjes van het 
fotograferen onder de sterren.
All-inclusive pakketten: transfers, 
accommodatie in Menthon-Saint-
Bernard en maaltijden.
————
www.philippejacquotphotography.fr

VOOR LIEFHEBBERS 
VAN HET HEELAL

Ontdek het heelal met een 
gepassioneerde astronomieliefhebber. 
Na een heerlijke maaltijd en een 
gezellig samenzijn start de wandeling 
naar de refuge du Col du Palet in 
Peisey, waar de aanwezige telescoop 
de start is van een bijzondere reis.
————
www.vanoise-parcnational.fr

nachten
STERREN

  

LA PLAGNE - REFUGE DU LAISONNAY ©Allamand 
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Van het seizoen
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Evenementen 

MÉRIBEL - FÊTE À FANFOUÉ ©Sylvain Aymoz



PHOTO C

LE MASSIF DES ARAVIS - REBLOCHON FERMIER 
©C. Lacombe

VALLÉE D'AULPS - BIJ EN HONINGFESTIVAL ©Louis-DDVA

REBLOCHONFESTIVAL, 
DAT WORDT SMULLEN! 

De Reblochon kaas staat in 
de schijnwerpers tijdens het 
Reblochonfestival in La Clusaz op 9 
augustus. Tal van festiviteiten staan 
op het programma: feestelijke optocht 
met koe en wagen, volksdansen, koeien 
melken, en nog veel meer activiteiten 
met niet te vergeten de bereiding 
van de Reblochon AOP in een grote 
koperen ketel. In de maand mei kun je 
tijdens het ‘Printemps du Reblochon’ 
genieten van de heerlijke reblochon 
kaas in combinatie met bier en wijn. 
————
www.laclusaz.com 
www.reblochon.fr

trends

L'ALBANAIS - BRASSERIE VEYRAT  
©Brasserie Veyrat 

BIERFESTIVAL 

Lokale biertjes proeven in de Haute-
Savoie! Dit jaarlijks terugkerende 
evenement in Albanais trok vorig jaar 
3500 mensen. Een tiental brouwerijen 
neemt deel op 24 juli, waaronder la 
Brasserie Veyrat. Een ander lokaal 
bier- en kaasfestival is die in 
Abondance van 8 en 9 augustus.

————
www.rumilly-tourisme.com
www.abondance.com

Genieten van de kleine dingen. Feesten en evenementen met oog voor het lokale leven en de 
savoire-faire. Vakantiegangers die op zoek zijn naar betekenis en authenticiteit, vinden dit in de 
Savoie Mont Blanc. Ook bij grote sportieve evenementen is dat de spirit. Beleef het mee!

FESTIVITEITEN 

HONING EN MEER  
Het domaine de l’Abbaye d’Aulps 
organiseert op 2 augustus een 
lokale honingmarkt met proeverijen, 
educatieve workshops, ontmoeting 
met bijenhouders en nog tal van 
andere activiteiten voor kinderen.
————
www.abbayedaulps.fr
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LE GRAND-BORNAND - BESCOIN ©D. Machet-Aravis

Partner festiviteiten 
Savoie Mont Blanc*

•  Wereldbeker paragliding  
Savoie (23 - 30 mei) en Passy (30 mei - 6 juni)

•  Groot spektakel bergbeklimmen Berggidsenvereniging Chamonix   
Chamonix-Mont-Blanc (30 mei - 1 juni)

• Critérium du Dauphiné Auvergne Rhône-Alpes - wielerwedstrijd (31 mei - 7 juni) 
Etappes in Savoie Mont Blanc : 
 5 juni (Corenc > Saint Martin Belleville) 
 6 juni (Ugine > Megève) 
 7 juni (Megève > Megève)

•  Tour de Savoie Mont Blanc - Fietsevenement (11 - 14 juni)
•   Tour de France (27 juni – 19 juli)  

Etappes in Savoie Mont Blanc :
 15 juli : Grenoble > Méribel (Col de la Loze)
 16 juli : Méribel > La Roche-sur-Foron

•  Wereldbeker klimsport  - Chamonix-Mont-Blanc (11 - 13 juli)   

•  MB Race - Wereldbeker Mountainbiken UCI Marathon Series  
Combloux/Megève (3 - 5 juli)  

•  The Evian Championship Golf - Évian-les-Bains (23 - 26 juli)     

• Wereldbeker schansspringen - Courchevel (7 - 8 augustus)            

•   Tour de l’Avenir - wielerevenement (7 - 16 augustus)           
Etappes in Savoie Mont Blanc :

 14 augustus : Saint-François-Longchamp > Saint-François-Longchamp
 15 augustus : La Tour-en-Maurienne > Saint Jean d’Arves 
 16 août : Saint-Michel de Maurienne > Bourg Saint Maurice/Les Arcs   

•  Wereldkampioenschappen Drakenbootvaren   
Aix Les Bains Riviera des Alpes (24 - 30 augustus) 

•  Finales van de wereldkampioenschappen Mountainbike Mercedes-Benz UCI  
Les Gets (19 - 20 september)

• High Five Festival - Annecy (3 – 4 oktober) 

(*) onder voorbehoud

©Christophe Pallot - Agence Zoom

FÊTE DES FROMAGES  
DE SAVOIE®

Dit jaarlijks terugkerende 
zomerevenement staat geheel in het 
teken van de 8 kazen uit de Savoie.
Op 27 en 28 juni in La Clusaz krijg je 
een kijkje achter de schermen bij de 
kaasmakers. Ontdek de specifieke 
know-how van de boeren, het 
evenement voor kaasliefhebbers!
————
www.fromagesdesavoie.fr

TYPISCHE LOKALE LEKKERNIJ

‘Le Bescoin’, die zijn naam te danken 
heeft aan het woord ‘biscuit’, is een 
lokale delicatesse die lijkt op een 
soort brioche met anijs en saffraan. 
Dit ‘oude’ broodje was voor de 
prinsen van de Savoie al een lekkernij. 
Vandaag de dag wordt deze lekkernij 
uitgedeeld ter gelegenheid van het 
‘Fête patronale’ in Grand-Bornand op 
15 augustus.
Bij twee ambachtelijk bakkers in 
het dorp kun je deze traditionele en 
op ambachtelijke wijze gebakken 
delicatesse het hele jaar door krijgen.
————
www.legrandbornand.com
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LA BELLE DIMANCHE 

Dit is misschien wel één van de 
oudste traditionele feesten in 
de Savoie. In Châtel staat op 23 
augustus alles in het teken van 
de koeien van het ‘Abondance 
ras’, hun boeren en natuurlijk de 
gelijknamige kaas.

Een gezellig traditioneel feest met 
tal van activiteiten.

  
 Alleen toegankelijk te voet  
of met de stoeltjeslift (auto’s 
niet toegestaan).

————
www.chatel.com

BROODFEEST

Wat gebeurt er allemaal voordat 
ons brood op de plank komt? Op 5 
september in Cordon staat alles in het 
teken van brood. In een gezellige en 
feestelijke sfeer, kun je zien hoe vroeger 
het brood gemalen werd en natuurlijk 
valt er ook genoeg te proeven, samen 
met lokale kazen en huisgemaakte 
jammetjes. 
Vergelijkbare evenementen vind je ook 
in Saint-François Longchamp op 16 
augustus en in La Plagne Montalbert 
van 17 tot 19 juli waar de lokale 
‘Crinchin’, een soort anijsbroodje in de 
schijnwerpers staat.
————
www.cordon.fr
www.saintfrancoislongchamp.com
www.la-plagne.com

LAC D'ANNECY ©Serge Alexandre

CHÂTEL - LA BELLE DIMANCHE ©Jean-François Vuarand - Châtel Tourisme

WIJN UIT HET MEER  
VAN ANNECY 

250 wijnflessen bewaren op de 
bodem van een meer? In juni wordt 
dat realiteit aan het meer van Annecy 
waarvoor 15 tot 20 keer gedoken 
wordt. Gevolgd door een wijnproe-
verij waarbij zowel flessen wijn uit de 
wijnkelder als wijnen uit het meer van 
Annecy, die sinds vorig jaar op 22m 
diepte hebben kunnen rijpen, zullen 
worden geproefd. Volgens experts 
geeft het de wijnen, die hebben kun-
nen rijpen op de bodem van het meer 
van Annecy,  een bijzondere finesse, 
aroma en frisheid.  
Dat moet je proeven!

   
Verkoop per set van twee 
flessen (één uit het meer  
en één uit de wijnkelder). 

————
www.lac-annecy.com

24e EDITIE ‘SALON DES 
SITES REMARQUABLES 
DU GOÛT’

Het charmante en authentieke 
bergdorp Arêches-Beaufort, gelegen 
in de Beaufortain (bekend van de 
heerlijke kaas Beaufort) is sinds 1996 
geclassificeerd als ‘Site Remarquable du 
Goût’, een kwaliteitslabel voor plaatsen 
met een gastronomische rijkdom. Met 
dit label op zak was Areches-Beaufort 
de pionier bij het opzetten van de beurs 
‘Salon du Goût’, die producenten uit heel 
Frankrijk bij elkaar brengt. De beurs die 
op 10 en 11 oktober wordt georganiseerd 
trekt 12.000 bezoekers.
Een andere gastronomische hoofdstad 
in de Alpen is Megève die het evenement 
Toquicimes organiseert van 17 tot 19 
oktober.

————
www.areches-beaufort.com
www.toquicimes.com

LA MADELON 

Twee dagen lang, op 25 en 26 juli, kun 
je in Courchevel du Praz genieten van 
de traditionele soep die van generatie 
op generatie is overgedragen tijdens 
het ‘Fête de la Madelon’.
In een ketel van 600 liter wordt deze 
traditionele soep, bereid met bonen, 
spliterwten, aardappelen, groenten, 
worst, ham en spek, uitgedeeld en 
geserveerd in grote ronde broden. 
————
www.courchevel.com

LA FÊTE DE L’ALPAGE

Ter gelegenheid van het 10-jarige 
bestaan van geitenboerderij Chavière, 
komt het traditionele ‘Fête de l’Alpage’ 
van Pralognan-la-Vanoise op 27 juli 
naar de alpenweiden van Chapendu.

 
 De geitenboerdeij beschikt over 
het label ‘Bienvenue à la ferme’.

————
www.pralognan.com
www.bienvenue-a-la-ferme.com
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PHOTO K

 
  

FIETSEN & KAAS,  

EEN GOEDE COMBINATIE 

Meer dan 15 000 km aan fietsroutes 
en voie vertes en 1200 verschillende 
soorten kaas in Frankrijk. Dit is de 
reden van het ontstaan van de fiets 
& kaasroute, want er is toch geen 
betere manier om de diversiteit 
van het erfgoed en de savoir-faire 
te laten zien dan op de fiets langs 
kaasboerderijen? Er zijn 5 routes in 
de Savoie Mont Blanc: la Traversée 
du Beaufortain, le Tour du Colombier 
d'Aillon, en nieuw dit jaar le Tour des 
Glières, de route van de Vallée Verte 
en le Tour du Semnoz.

————
www.departements.fr
www.savoie-mont-blanc.com

PHOTO N

NOG MEER TIPS…

In oktober staat alles in het teken 
van de appel (Morillon, Thônes 
Cœur des Vallées…).

Het kastanjefeest aan het meer 
van Genève in Saint-Gingolph  
in oktober.  

 
 WIJNROUTE  
APP VAN DE ALPEN 

Vanaf deze zomer, kun je aan de 
hand van de de nieuwe app ‘La Route 
des Vignobles Alpins’, ontworpen 
door ALCOTRA, de wijnroutes 
ontdekken. Kom meer te weten over 
de wijnbouwer, de complexiteit van 
wijnbouw en nog veel meer weetjes 
en andere geheimen.
Breng ook een bezoek aan de 
wijnbouwers op de route die 
met passie hun verhaal delen. De 
route loopt van de Savoyaardse 
wijngaarden, via de meren en heuvels 
richting de Italiaanse alpen.

   
Ontdek de verblijfsformule 
‘L’essentiel des vins de Savoie’ 
van 4 dagen/3 nachten. 

————
http://1786.travel/pack/post/
essentiel-des-vins-de-savoie

 
 RONDREIZENDE 
THEATER- 
VOORSTELLING IN 
SAVOIE MONT BLANC   

Mademoiselle F et Monsieur K komen 
met een prachtig theaterspektakel 
met dans, poézie en verhalen. De 
hele zomer te zien op verschillende 
plekken in de regio: Val Cenis, 
Megève, La Giettaz, Saint Nicolas-la-
Chapelle, Praz-sur-Arly, Cordon, Saint 
Gervais, La Plagne, Champagny-en-
Vanoise en Moûtiers.

————
www.escapades-baroques.fr

FASCINANT WEEK-END

Van 15 to 18 oktober kun je 
buitengewoon genieten van een 
weekend in de wijngaarden! 19 
wijngebieden in de Savoie met het 
label ‘Vignobles & Découvertes’ 
heten je van harte welkom tijdens 
het Fascinant week-end. Op het 
programma staan allerlei activiteiten 
rondom het thema wijn, een aanrader 
voor wijnliefhebbers!

————
www.fascinant-weekend.fr

FASCINANT WEEK END  
©Jérôme Hugot Coeur de Savoie

VÉLO & FROMAGES ©DR

routes
HEERLIJKE
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In België
Dimitri Papageorges

MindShake PR
Tel +32 (0)2 478 18 44

savoiemontblanc@mindshake.biz

In Savoie Mont Blanc 
Corinne Raïh

Tel +33(0) 4 79 85 92 16  
+33(0) 6 71 7 1 65 29

corinne.raih@smbtourisme.com

In Nederland
Peter de Jonge

Check-In PR
Tel +31  (0) 6 53274948

peter@checkinpr.nl

www.savoiemontblanc.com

 PERS pro.savoie-mont-blanc.com

FOTOTHEEK phototheque.savoie-mont-blanc.com 
SAVOIEMONTBLANC TVsavoie-mont-blanc.tv

FACEBOOK facebook.com/savoiemontblanc

 
TWITTER @savoiemontblanc Intl@SMBIntl

  
INSTAGRAM #savoiemontblanc


