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T E K S T  Wika Kwiatkowska

śniegu
Francuskie Alpy przyciągają 
narciarzy jak magnes, kurorty 
Val d’Isère i Val Thorens 
tętnią życiem. Ich mieszkańcy 
podkreślają z dumą, 
że prawdziwa zima trwa tu 
przez dziewięć miesięcy 
w roku, a sezon narciarski 
– do początku maja.

Kraina 

LES TROIS VALLÉES, czyli słynne Trzy Doliny, 
to ponad 600 kilometrów tras i 183 wyciągi, 
które przez godzinę przewożą nawet 
260 tysięcy ludzi. Z Val Thorens bez trudu 
można przejechać do innych ośrodków,  
jak Les Menuires, Méribel czy Courchevel.

jedziemy! FRANCJA
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T o wspaniałe uczu-
cie: znaleźć się 
pod koniec marca 
w  prawdziwej krainie 
śniegu. I niekwestio-
nowanym królestwie 
zimowych sportów. 

Co  prawda jeszcze na lotnisku 
w  Genewie wydaje się, że narciarski 
ekwipunek jest nieco ekscentryczną 
fanaberią. A kiedy mkniemy busem 
w stronę granicy z Francją, podzi-
wiam budzącą się do życia przyrodę, 
rozkwitające już nieśmiało magnolie 
i  drzewa wiśni. I dopiero po przeje-
chaniu 200 kilometrów, pokonaniu 
wielu górskich serpentyn i  kolejnych 
przełęczy aura zaczyna się radykal-
nie zmieniać. Przed nami otwiera 
się spowita śniegiem dolina, a w niej 
położony na wysokości 1850 metrów 
słynny kurort Val d’Isère. Tu zima, 
co z dumą podkreślają mieszkańcy, 
trwa przez dziewięć miesięcy w roku. 
A sezon narciarski – od końca listo-
pada do ostatniego dnia kwietnia.

Jak to się stało, że ta senna, za-
sypana śniegiem mała alpejska 
wieś zamieniła się w prężny 

ośrodek narciarski? I to taki, który 
w  2009 roku stał się gospodarzem 
Mistrzostw Świata w Narciarstwie 
Alpejskim i gdzie co roku odbywają 
się zawody Pucharu Świata? 
Cofnijmy się do lat 20. XX wieku. 
To wtedy po raz pierwszy kilku 
pionierów narciarstwa w poszukiwa-
niu śniegu w dystrykcie Tarentaise 
wspięło się wąską drogą w górę. 
Doprowadziła ich do skąpanej 
w  górskim słońcu malowniczej wsi 
u  podnóża zaśnieżonych szczytów. 
Jednym z poszukiwaczy przygód był 
niejaki Jacques Mouflier. To w  du-
żym stopniu jego wizji i determinacji Val d’Isère zawdzięcza 
swoją przemianę. Córka Moufliera po latach wspominała, jak 
podczas jednej z wędrówek po sielskiej okolicy wykrzyknął: 
„Jakże piękna jest ta wieś! Kiedy będziesz trochę starsza, wyda-
rzy się cud: pięć minut i siup, będziesz tam, wysoko! Zjedziesz 
prosto na dół, a potem znowu w górę! Objedziesz całe te góry, 
a  z  tobą narciarze z całego świata”. Wtedy, w 1935 roku, pomy-
ślała, że ojciec jest fantastą. Ale już wkrótce jego upór przyniósł 
konkretne efekty: uruchomiono pierwszy wyciąg i wyszkolono 
pierwszych 10 instruktorów. Machina ruszyła, moda na nar-
ciarstwo też. 

Teraz mamy do dyspozycji około 300 kilometrów pięknych tras, 
a  Val d’Isère wraz z sąsiednim ośrodkiem Tignes tworzy region 
narciarski L’Espace Killy, nazwany tak na cześć słynnego  
Jean-Claude’a Killy’ego, trzykrotnego mistrza olimpijskie-
go, który wychował się właśnie tu. Narciarze jeżdżą na 
słonecznych stokach Solaise, Bellevarde czy na najwyższym 
dostępnym dla nich punkcie we francuskich Alpach, lodow-
cu La  Grande Motte, skąd widoki są oszałamiające. W ciągu 
dwóch dni poznaję zaledwie ułamek tych znakomicie przygo-
towanych tras. Po relaksującym zjeździe z lodowca Pissaillas 
przejazd krzesełkami na masyw Solaise robi wrażenie: nagle 

VAL THORENS,  
najwyżej w Alpach 

położoną miejscowość 
i kompleks narciarski, 

widać jak na dłoni  
podczas wjazdu 

wyciągiem Pionniers.

VAL D’ISÈRE  
(na stronie obok) 
zachowało swoją 

tradycyjną kamienną 
zabudowę. Po obu 

stronach doliny 
górują skaliste 

zbocza. Wykuto 
w nich poprzeczne 

półki i zamontowano 
płotki, które mają 

zabezpieczać 
mieszkańców przed 

skutkami lawin.
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na wysokości 3000 metrów zza skał otwiera się zapierający 
dech widok na ciągnące się w  nieskończoność, zalane słońcem 
majestatyczne góry, gdzieniegdzie pokryte siatką charakte-
rystycznych śladów nart. Często poza wyznaczonymi trasami 

– w tym regionie freeride cieszy się ogromną popularnością. 
Oczywiście na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ci, którzy 
potrzebują jeszcze większej dawki adrenaliny, mogą uprawiać 
również speed riding, czyli lot paralotnią zakończony zjazdem 
na nartach. To propozycja dla najbardziej wytrawnych i nie-
ustraszonych.

Po intensywnym dniu na stoku czas na relaks i zasłużoną 
kolację. Lauranne, absolutna lokalna patriotka i fanka 
snowboardu, proponuje restaurację przy hotelu Avan-

cher, w którym się zatrzymaliśmy. Specjalnością szefa kuchni 
jest raclette – tradycyjne danie Sabaudii przygotowane ze 
specjalnego gatunku dojrzewającego co najmniej trzy miesiące 
sera. Szwajcarscy pasterze przez wieki układali ser na gorących 
kamieniach wokół paleniska, a nasz kucharz podgrzewa go 
nad ogniem w małych patelenkach i serwuje w niegraniczonej 
ilości! Tego wieczoru wchłaniam chyba milion kalorii. Ale bez 
wyrzutów sumienia.

Czas opuścić butikowe Val d’Isère i zobaczyć, co proponuje 
inny słynny francuski kurort – Val Thorens. Lauranne lekko 
marszczy nosek: „Jeżeli komuś podoba się tutejszy klimat,  
to w  Val Thorens nie ma czego szukać”. Rzeczywiście, zamiast 
na tradycyjną zabudowę Val Thorens postawiło na architekto-
niczną nowoczesność i maksymalne wykorzystanie niewielkiej 
przestrzeni. Mamy więc bloki i  bloczki, a  w  nich hotele bądź 
apartamenty, ale też ze wszystkich stron imponującą panora-
mę Alp. Val Thorens, znajdujący się na poziomie 2300 metrów, 

to najwyżej położony europejski ośrodek narciarski. 
Wygrywa w rankingach nie tylko na najlepszy fran-
cuski i europejski resort narciarski, ale czterokrotnie 
został uznany za najlepszy na świecie. Sezon trwa tu 
najdłużej: od 17   listopada aż do 5  maja. 

Moja przygoda z Val Thorens zaczyna się od 
wieczornej wspinaczki na nartach ski-tou-
rowych. To moje pierwsze zetknięcie z tego 

typu sprzętem, który łączy funkcję nart zjazdowych 
i  biegowych. Nasz przewodnik narzuca dosyć szybkie 
tempo: celem jest położona na zboczu góry restauracja 
w typie kameralnego drewnianego schroniska. Mamy 
do niej dotrzeć dokładnie na zachód słońca. I  choć 
czuję dreszczyk emocji, przemieszczając się poza 
wyznaczonymi trasami i jadąc po dziewiczym puchu, 
zauważam, że coraz mocniej wali mi serce i skraca się 
oddech. Ale nagroda jest warta wysiłku: do Chalet de 
la Marine docieramy, gdy słońce zaczyna już znikać za 
pasmem gór na horyzoncie. Wspaniałe światło, kłujące 
w  twarz mroźne powietrze i cisza. Grzane wino i zupa 
cebulowa sprawiają, że już całkiem zapominam o zmę-
czeniu i z ciekawością wpinam narty, szykując się do 
nocnego zjazdu. Drogę oświetlają nam tylko czołówki, 
jest wszystko, co naprawdę w górach lubię: puste stoki, 

trochę adrenaliny i szybka jazda w dół. 

Rano dołącza do nas Bernard, instruktor naszej trzyosobowej 
grupy. Na stokach Val Thorens spędza pół roku, ucząc narcia-
rzy ze wszystkich stron świata. Najbardziej upodobali sobie to 
miejsce Brytyjczycy i Holendrzy. Jest też sporo Belgów, Niem-
ców i,  co ciekawe, Izraelczyków. Polski język oczywiście też się 
słyszy, ale na pewno rzadziej niż rosyjski. Bernard ma zresztą 
ogromną słabość do swoich rosyjskich podopiecznych, ceni ich 
szeroki gest: „Igor, mój stały uczeń, syn ministra, zaprosił mnie 
do Moskwy na swój ślub – mówi z dumą. – Przyśle po mnie 
prywatny odrzutowiec”. 

Po takim wstępie nie ma szans, aby czymkolwiek zaskoczyć 
Bernarda. Możemy tylko starać się w miarę sprawnie wyko-
nywać jego polecenia. Oczywiście nie sposób poznać od razu 
wszystkiego, co oferują tutejsze stoki. Val Thorens wchodzi 
w  skład Trzech Dolin (Les Trois Vallées), największego w  Euro-
pie, świetnie skomunikowanego centrum narciarskiego. Mamy 
tu do dyspozycji 600 kilometrów tras zjazdowych! Dostosowa-
nych do możliwości i tych początkujących, i zaawansowanych 
narciarzy i snowboardzistów. Pożegnawszy się z Bernardem, 
postanawiam jeszcze do godziny siedemnastej, kiedy stają wy-
ciągi, wycisnąć, ile się da. Wjeżdżam na górę, skąd przez dobrą 
chwilę podziwiam obłędny widok na Mont Blanc. A potem, 
wzgardziwszy szeroką niebieską nartostradą, wbijam się na 
czarną trasę. I  zaliczam efektowną wywrotkę. Duch gór jest 
jednak dla mnie łaskaw i zjeżdżam na dół w jednym kawałku. 
Pełna pokory, ale totalnie usatysfakcjonowana. 

TEKST  Wika Kwiatkowska fo
t. 
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NA LES AIGUILLES  
DE PÉCLET  

(3562 m n.p.m.), 
najwyższy szczyt 

w okolicach Val 
Thorens, wjeżdża się 

nowoczesną gondolą. 
Z góry można zjechać 

do samego centrum 
miejscowości 

nie tylko na nartach, 
ale także na sankach, 

sześciokilometrową 
trasą Toboggan. 

Na stronie obok: 
plakat reklamujący 

przed laty uroki  
Val d’Isère: 

„Odpoczynek dla 
dorosłych. Radość 

dla dzieci”.


