
lifestyleтекст МАРИЯ ГЕОРГИЕВА

Любов от пръв...

ШУС!
Ако искате истинска зимна приказка, Вал д'Изер 
и Вал Торенс трябва да са в маршрута ви

Не е задължително да сте запалени планинари, за да 

се влюбите във Френските Алпи. От първия миг, в 

който зърнете приказните каменни къщички, сгу-

шени между внушителните склонове на планината. 

От първия дъх, с който поемете онзи кристално 

чист въздух, който отдавна не стига до градо-

вете. От първата секунда, в която потънете в 

блажената тишина. От първия шус... 

Няма по-прекрасна зимна приказка! За да я изживе-

ете, трябва да включите Вал д'Изер и Вал Торенс в 

маршрута си!
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Градчето, разположено в района Рона-Алпи, е 
само на 5 км от границата с Италия. Спечелило 
си е репутацията на един от най-добрите 
ски курорти в Европа. През 1992 г. Вал д'Изер 
е домакин на зимните Олимпийски игри, през 
2009 г. – на Световното по ски, а всяка зима тук 
се провеждат едни от най-големите спортни 
събития. Неслучайно Френското национално 
ски училище е избрало Вал д'Изер за свой дом. 
Има много начини да стигнете до този про-
чут ски курорт, но ние избрахме сравнително 
икономичния вариант с нискотарифен полет 
до Женева. От там трансферите са най-
разнообразни като цена – от най-евтините 
автобуси, през мини вановете, до частните 
луксозни шатъли на Leocleme Prestige. Стига да 
няма задръствания по границата в пиковите 
часове, когато работещите в Женева се при-

ВАЛ Д'ИЗЕР С ПИСТИ ЗА ШАМПИОНИ
бират по домовете си в пограничните селца и градчета във 
Франция, до Вал д'Изер се пътува сравнително бързо – за по-
малко от 3 часа. Не е учудващо, че в тази част от Европа, дори 
да има силен снеговалеж, какъвто ние улучихме, пътищата са 
идеално почистени. И без ями. 
В мига, в който асфалтът рязко премина в плътна снежна по-
кривка, се запитахме дали фирмата по чистота в този район не 
е българска. Оказа се, че сме във Вал д'Изер. И че покритите ули-
ци с бял (искрящо бял, а не с цвят на кал!) сняг са част от идеята 
да не се губи усещането за истинска зимна приказка в планината. 
Градчето, чиито местни жители наброяват не повече от 
2000, е на 1850 м надморска височина, заобиколено от стръмни-
те склонове, а някои от пистите стигат до 3456 м. Накъдето 
и да се обърнеш, спиращи дъха гледки! Тук едва ли има хотел или 
шале, чиито прозорци да не разкриват снежните върхове, про-
низващи небето – там, където скиорите буквално летят от 
щастие, защото Вал д'Изер предлага 159 писти, 25 км от които 
са за начинаещи, 56 км са сини, 44 км – червени, а 16 км – черни. 
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Дори курортът да е пълен с туристи, опашки 
пред лифтовете няма, увери ни нашият гид 
Бенджамин Дюбоа от ESF de Val d'Isere (един 
от най-добрите ски учители в района, между 
другото). Той ни разказа още как подготвяли 
пистите за големите ски състезания – под 
снежната покривка изливали вода, която да се 
заледи, после правели отвори в леда и утъпк-
вали снега, за да се задържи по-дълго. 
Лифтовете във Вал д'Изер са последен писък 
на технологиите, с екстри като подгряване 
на седалките и WiFi в кабинките. В района 
има дори такива, които предлагат опцията 
„Направи си селфи, без да изпуснеш телефо-
на си!“. Оборудвани са с камери и на слизане 
човек може да си избере снимките, които му 
харесват, и да си ги изпрати на мейла.
Ако не сте скиори, във Вал д'Изер пак няма 
да ви е скучно. Тук е огромният спортен 
комплекс Centre Sportif на цели 5000 кв.м, от 
които 780 кв.м са водни. Има два басейна 
(един за плуване и един за игри), зала със стена 
за спортно катерене, фитнес, многофункцио-
нална спортна зала, 2 корта за скуош, уелнес 
център... Шопинг зоната от кокетни модни 
бутици също е изкушение, а вечер ресторан-
тите, баровете и парти клубовете обеща-
ват незабравими емоции до ранни зори. 

Представете си място, на което танцувате 
със ски обувките. Малко е странно, в начало-
то се чувствате като робот, но на десета-
та минута сте във форма да се качите дори 
върху масите, за да ви полеят с шампанско 
музикантите от диджей пулта. Това парти се 
случва на открито – на пистите, а французи-
те го наричат апре-ски. Но не заради обувки-
те. Означава „след ски“ и започва обикновено 
към 16-17 часа, точно когато силите са ви на-
пуснали на последния шус. Един леден коктейл 
(нямате нужда от лед на -10 градуса!) или зам-
ръзващите балончета на бирата ще ви подей-

АПРЕ-СКИ ПАРТИТО LA FOLIE DOUCE
стват като енергиен бустър заедно със силната музика, носе-
ща се като ехо от планината. Дори да не знаете къде точно е 
апре-ски партито, със сигурност първо ще го чуете, а после 
ще сте във вихъра му. 
Вал д'Изер е известен ски курорт и заради най-атрактивните 
апре-ски партита. Барът La Folie Douce, където се организират 
всеки следобед и продължават до късно през нощта, се намира 
на писта, до която се стига с лифта La Daille. Той е последно 
поколение бързо скоростни лифтове и за 60 минути може да 
качи 2800 души.
Не се притеснявайте, ако си легнете късно! На чист въздух не 
ви трябва много сън. Освен това градският транспорт е поч-
ти денонощен. И безплатен!

СПЕЦИАЛНИ 
ЛИФТОВЕ ПРЕДЛАГАТ 
ОПЦИЯТА „НАПРАВИ 
СИ СЕЛФИ, БЕЗ 
ДА ИЗПУСНЕШ 
ТЕЛЕФОНА СИ!“ 
И ЕКСТРИ КАТО 
ПОДГРЯВАНЕ НА 
СЕДАЛКИТЕ И WIFI

* Традиционно ястие с разтопени сирена препечени хлебчета или картофи, които се топят в сместа.

Къде да отседнете?
Le Blizzard е един от най-луксозните 
хотели във Вал д'Изер. Под лукс обаче не си 
представяйте най-скъпите мебели от итали-
анските дизайнерски фабрики. Във Вал д'Изер 
луксозен лайфстайл означава качество в духа 
на традиционната за района архитектура 
от дърво и камъни. Всеки детайл от интери-
ора на хотела е издържан в този стил, дори 
асансьорът е „облечен“ във вълнено одеало с 
алпийски мотиви. В лоби бара може да се на-
слаждавате на антикварна книга сред истин-
ска експозиция от ретро кънки за лед, ски и 
други планински атрибути, може да се погле-
зите в SPA центъра с козметиката на Clarins, 
а вечер може да пиете шампанското си във 
външния басейн, сред парата от горещата му 
вода, която се издига към стръмните ледени 
склонове на планината, обградили хотела.
Le Marie и Le Lievre Blanc са две от луксоз-
ните шалета на местната фамилия Коварел, 
които са най-предпочитани от големи семей-
ства или приятелски компании. С по няколко 
спални, те могат да приютят около десе-
тина души. Освен напълно оборудвана кухня 
(за която може да си наемете шеф на ваше 
разположение), имат SPA зона с басейн. Някои 
от шалетата във Вал д'Изере са резервирани 
за няколко сезона напред.

Къде да обядвате? 
На пистите, естествено! Най-доброто място е L'Etincelle. Правят пре-
възходна сьомга и домашни десерти.

Къде да вечеряте?
Най-вкусното телешко и традиционното за района фондю* със сирена 
е в ресторант Le Blizzard. Трябва да опитате и местния десерт Монблан 
с кестени.
Ако искате вечеря в пъб с жива музика, La Baraque е мястото. Тук задъл-
жително дегустирайте десертите с шоколад и паста от кестени, както 
и местния диджестив Женепи, направен от планински билки. 

La Folie Douce във 
Вал д'Изер е в топ 3 на 
най-популярните ски 
барове в Европа

Бенджамин 
Дюбоа от 
ESF de Val d'Isere Лифтовете тук 

са последен писък 
на технологиите

Le Blizzard

Le Blizzard

Le Marie

Le Lievre Blanc

La Baraque
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Оставихме си го за финал. И не сбъркахме – Вал 
Торенс се оказа върха на сладоледа! През зи-
мата буквално. Освен че е най-високият ски 
курорт в Европа, той предлага 600 км писти, 
600!!! Лифтовете прелитат над покривите, а 
до тях се стига... направо „по пантофи“ – от 
вратата на всеки хотел!
За разлика от Вал д'Изер, където живеят и 
местни, Вал Торенс е само курорт. Намира се 
на 2300 м надморска височина, а най-високата 
писта стартира от 3200 м. До нея стигнахме 
с гигантска гондола, която събира над 50 души 
в кабината. От там прекосихме склона и се 
озовахме в съседното селище Орел. Наричат 
го четвъртата от Трите долини, както е 
известна местността, чиято мрежа от ли-

ВАЛ ТОРЕНС – НАЙ-ВИСОКИЯТ СКИ КУРОРТ В ЕВРОПА
фтове и писти обединява Вал Торенс с други известни ски ку-
рорти като Куршевел, Мерибел, Ле Менюир, Сен Мартен дьо 
Белвил (най-голямата обединена ски зона в света!). Така, обувай-
ки ските от хотела във Вал Торенс, всеки ден може да карате в 
който от курортите пожелаете. И с достатъчно лесна нави-
гация на входа на всеки лифт да се върнете обратно в хотела 
си – отново със ските до вратата. 
Във Вал Торенс пистите минават през всеки хотел. А лифто-
вете – над повечето от тях. Уникално е усещането да прели-
тате със ските на седалковите лифтове над покривите или 
покрай балконите на по-високите хотели! Имате чувството, 
че ако протегнете ръка, може да си кажете наздраве със ски-
орите от някоя тераса.
Вал Торенс е идеално място за начинаещите в ските или сноу-
борда. За тях има специална зона, в която лифтовете и влеко-
вете са безплатни. 

Какво още може да правите?
Вал Торенс предлага толкова много актив-
ности, че едва ли ще ви стигне месец, за 
да опитате от всичко. Може да избирате 
между йога на пистите, тест драйв на лед, 
параглайд, пътешествие със сноумобил, сно-
убайк, шейни с кучета,, катерене на лед, zip 
line по въже, което ви спуска от 3230 м до 
1300 м и развивате над 100 км/ч... Има даже 
айс дайвинг недалеч от Вал Торенс, ако иска-
те да направите екстремно потапяне под 
замръзналите води на Lac du Lou. Ако сте на 
романтична ваканция пък, може да ви орга-
низират закуска за двама на пистите, която 
стартира в 7 сутринта със ски ходене до 
Chalet du Caribou на височина 2690 м. 

Индекс на щастието
My Serenity е антистрес наръчник, който ще получите във 
Вал Торенс. Не за да ви назидава колко нездравословно живе-
ете, а сами да стигнете до извода как да намерите вътреш-
ната си хармония, като планирате ваканцията и ефекта от 
всяко действие по време на нея. „Когато си щастлив, искаш 
всички да са щастливи“ е цитатът от Виктор Юго, с който 
започва антистрес наръчникът, съставен от служители на 
Вал Торенс в колаборация с д-р Филип Роде, специалист по 
антистрес мениджмънт. Вдъхновени от успеха на книжка-
та-дневник за идеалната ваканция, от Вал Торенс въвеждат 
и индекс Happiness Providers – етикет, който дават на всяка 
активност, носеща щастие, като детските уъркшопове, ски 
бягането, някои ресторанти и др. В списъка е също чи гун – 
китайска практика, която Каролин Винсент организира на 
пистите. Сесиите комбинират ски турове с чи гун. Каролин 
практикува и три други уъркшопа, обединени около медита-
цията и планинското ходене. 

Гондолата, която качва скиори-
те до най-високата писта на 
Вал Торенс на 3200 м

Във Вал Торенс 
лифтовете 
минават над 
покривите на 
хотелите

Чи гун – китайска практика, 
която Каролин Винсент органи-
зира на пистите

Айс дайвинг под 
замръзналите води 
на Lac du Lou край 
Вал Торенс

Параглайд от 
върховете над 
Вал Торенс

Шейна с 
кучета
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Къде да отседнете?
Altapura е в топ списъка с хотели във Вал Торенс и един-
ственият Palace в курорта. Няма как да не се впечатлите от 
интериора му, съчетание от изчистен модернизъм с алпийски 
стил и оригинални винтидж решения, като например любими-
ят ми ски бар с колони, облицовани от 20 чифта ретро ски, 
кресла от 6 стари седалки на лифтове, покрити с козяци, лампи 
от 200 щеки и барплот от 60 чифта ски обувки. Пред гурме 
ресторанта ви посреща ретро кабинка от лифт, превърната 
в „офис“, с компютър, ако случайно сте решили да забравите 
вашия, но трябва спешно да пуснете няколко мейла. Френските 
прозорци на стаите са със спираща дъха гледка към снежните 
върхове и пистите, а най-приятната част от ски ваканцията 
са външният басейн и SPA центърът, където терапиите са със 
собствена марка козметика Pure Altitude, произведена с нату-
рални съставки от Френските Алпи. Препоръчвам ви енергизи-
ращия масаж за тяло и детоксикиращата терапия за лице!
Pashmina е другият интересен хотел, в който освен стая, 
може да си наемете и истинско иглу на пистата. Предлагат се 
две такива, атрактивно декорирани в алпийски стил и с пре-
красна гледка към върховете през меките „прозорци“. 
Трите нови шалета на Koh I Nor са просторни (300-350 
кв.м), комфортни и стилно обзаведени в алпийски стил. Освен 
обичайните екстри като кухня, басейн, фитнес..., имат и 
киносалон. 

Къде да обядвате?
La Maison в центъра на Вал Торенс се слави 
с най-добрите телешки бургери в района! Ски 
ваканциите не означават непременно да задраска-
те апетитните домашно пържени картофи от 
менюто си, нито пък да се лишите от сладките 
изкушения, които ще задоволят сетивата ви и 
ще ви заредят с енергия за следобедните слаломи.
Base Camp на хотел Pashmina предлага не само 
уютен интериор в алпийски стил и прекрасна 
гледка към върховете, но и автентична местна 
кухня. Препоръчвам ви супа от тиква и телешко 
задушено с билки. В Base Camp може да пиете 
вино на маси, направени от ретро шейни. Ако 
искате гурме изживяване, резервирайте маса в 
другия ресторант на хотела – Les Explorateurs 
със звезда Michelin и шеф Джослин Жанблан.

Къде да вечеряте?
Гурме ресторантът на Altapura е с най-бо-
гатия избор от морски дарове и най-вкусното 
фондю от сирена, приготвено от шеф и соме-
лиер. Трябва да опитате виното №1 Domaine 
Le Marie, което е собствено производство на 
ресторанта, а също и десерта с карамелизира-
на круша и планински мед.
Ресторантът Alpen Art в центъра на Вал 
Торенс е за тези, които обичат да се наслаж-
дават на вкусната храна сред произведения 
на изкуството. Експозицията от картини по 
стените вдъхновява за едно фондю от сирена 
и селективно френско червено вино.

Aпре-ски партитата в 
La Folie Douce във Вал Торенс

ФРЕНСКИТЕ ПЛАНИНИ 
В ЦИФРИ
• 23% от територията на 
Франция е планинска.
• 44 са ски курортите, които са 
отличени със знака Family Plus.
• 81 евро е средната цена на ден 
на човек за ски ваканция във 
Франция.
• 429 евро е средната цена за ски 
ваканция във Франция.
• 25,90 евро е средната цена на 
ски пас на ден.
• 204,80 евро е ски пас за семей-
ство от 2 възрастни и 2 деца за 
6 дни във Вал Торенс.

По времето, когато в България ски сезонът 
вече е приключил, във Френските Алпи е в 
разгара си. France Montagnes с над 50 курорта за 
пета поредна година организират инициати-
вата Skiing into Spring, която стартира на 20 
март и продължава до 5 май. Пистите все още 
са покрити с достатъчно много сняг, времето 
е по-меко, слънчево и приятно, в програмата 
на курортите са едни от най-атрактивните 
събития, концерти и DJ партита, а на някои 
места в този период организират безплатни 
ски училища за начинаещи, активности като 
параглайд, сноубайкинг, шейни с кучета и др. 

На ски през пролетта
Не пропускайте: 
• 26-28 март – три дни на откритата 

музикална сцена във Вал Торенс с най-го-

лемите звезди на електронната музика.

• 1-4 април – пролетен фестивал във Вал 

Торенс със събития на открито.

• 2-5 април – 39-oто международно ски 

състезание във Вал д'Изер.

• 17-21 април – Vienne Jazz Festival във Вал 

Торенс с концерти на пистите от 13:00 

чак до 2:00 през нощта. 

• 27-28 април – международен гурме кон-

курс за френски макарони във Вал д'Изер.

Хотел Altapura с впечатляващ интериор от 
модернизъм с винтидж ски съоръжения

Барът на Altapura, декориран с рет-
ро лифтове, ски, обувки и щеки

Хотел 
Pashmina, кой-
то освен стаи 
предлага и 
истинско иглу 
на пистата

Ресторант Les Explorateurs

Ресторант Alpen Art в цен-
търа на Вал Торенс
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