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    Sprankelende Bron van

de Wintersport

Val d’Isère: 



Het Franse Val d’Isère mag een van de grondleggers van de 
wintersport en het wintersporttoerisme genoemd worden.

De bestemming verkreeg haar status via de verschillende olympische 
winterspelen en veroverde haar vaste zetel in deze categorie dankzij 

de Franse ski-grootheid Jean-Claude Killy.
Deze ‘héritage’ heeft er jarenlang voor gezorgd dat Val d’Isere zich 

vooral in het premium-segment van accommodaties, infrastructuur 
en events heeft gepresenteerd. Uitgaan, zien en gezien worden en 
vooral verwenning staan nog steeds hoog op de prioriteitenlijst in 

deze epische Franse wintersportbestemming.

Tekst Adri Ulfman  Foto’s en ander beeldmateriaal Val d’Isère Tourisme
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‘dwingen’ Val d’Isère 
telkens weer om met 
nieuwe, verrassende 
activiteiten te komen. Het 
aanbod is al ruim met zowel 
bekende als minder bekende win-
teractiviteiten. Drie recent toegevoegde 
activiteiten willen we echter wel even 
speciaal toelichten.  

Een nieuwe activiteit met oorsprong in 
Finland, is ijsdrijven op het meer van 
Ouillette: Ice floating. Stap in een 
waterdichte wetsuit en glijd in het 
bevroren meer van Ouillette voor een 
unieke wellnessboost. Op 2.513 meter 
hoogte, in het hart van het skigebied, 
zweef je letterlijk tussen het bergland-
schap.

Een ander nieuw en spectaculair 
alternatief is het boomtop-avonturen-
parcours van Val Aventure. In het hart 
van het Rogoney-bos, met uitzicht op 
de pistes, zijn vier verschillende 
banen vanaf de middag open en aan 

het einde van de dag ook ver-
licht. Op het parcours liggen 

allerlei soorten touwbrug-
gen, netten, balken en 
loopbruggen. Een 
bekende activiteit in de 
zomermaanden, maar 
in de winter zeker een 

bijzonderheid.

Of Moonbiking. Ultralichte 
elektrische snowbikes bieden 

een andere ervaring op de piste. Met 
een groep van zes bikes fiets je een 
uur lang, onder begeleiding van een 
ervaren gids, door het bosrijke berg-
landschap.

De smaakpapillen worden 
verwend
Chef-koks Benoit Vidal en Antoine 
Gras (chefs met respectievelijk twee 
en één sterren) presenteren graag 
lokale producten in hun restaurants. 
Het restaurant Atelier d'Emond, waar 
Benoit Vidal zijn magische culinaire 

3 00 pistekilometers, 
'bediend' door 75 liften; 
over deze totale lengte 
strekt zich het skigebied uit 
dat Val d'Isère deelt met het 

naburige Tignes. Vanaf een hoogte van 
1.550 (basis) tot 3.450 meter hoogte 
(top). Dat betekent dat er voldoende 
ruimte is voor de (zeer) ervaren skiërs, 
maar ook minder gevorderden en 
comfort-skiërs en skiesters.

Op de steile Face de Bellevarde kunnen 
de ervaren 'coureurs' hun kunnen 
testen en de uitstekende off-piste 
mogelijkheden ontdekken. De meer 
ontspannen minder gevorderden kun-
nen hun spierbundels aan het werk 
zetten op de glooiende oefenpistes op 
de top van Solaise en dit combineren 
met de blauwe pistes in de buurt. Val 
d'Isère heeft zich in de afgelopen jaren 
ook ontwikkeld tot een heuse gezinsbe-
stemming en is inmiddels trotse hou-
der van het felbegeerde Family Plus-
label van de Franse overheid. Op de 
Solaise en Bellevarde kunnen kinderen 
op een leuke manier leren skiën.

Ook non-ski blijft verrassen
De status van de bestemming en de 
veelal hoge verwachtingen van gasten 

Frankrijk
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kunsten presenteert tijdens lunch en 
diner, is gelegen op een plek in Le For-
net die 100 procent past bij de magie 
van die culinaire prestaties. Als de 
sneeuw smelt, struint de chef-kok de 
wandelpaden rond Val d'Isère af en 
plukt hij lokale planten, die hij met 
liefde conserveert en bewaart voor de 
winter. En hij werkt maximaal samen 
met lokale producenten van specifieke 
waren, zodat de gasten echt een 'Val 
d'Isère'-tasting voorgeschoteld krijgen. 

Antoine Gras, die op zijn 24ste al een 
Michelinster kreeg voor La Table de 
l'Ours, staat aan het roer van Relais & 
Châteaux Les Barmes de l'Ours 5*. De 
recente renovatie van het restaurant, 
waarbij gebruik werd gemaakt van hout 
en andere natuurlijke materialen, 
weerspiegelt de stijl van de 'cuisine' en 
van de chef. Hij werkt veel met 
traditionele Savoyaardse 
crozetpasta, Beaufort-kaas 
en vis uit de omliggende 
meren, en vooral met 
zijn sauzen toont hij 
zijn meesterschap.

In de Ferme de l'Adroit 
verwelkomt de familie 
Mattis gezinnen en kaas-
liefhebbers voor uitgebreide 
rondleidingen - van de schuur tot 
de zuivelfabriek. In de winter kun je 
direct contact hebben met de kudde 
van 30 melkkoeien die dan, net als 
paarden en andere dieren, op stal 

staan. Aan het einde van de tour is er 
gelegenheid tot het proeven van de 
eigen producten. De familie Mattis 
heeft ook een restaurant met lokale 
specialiteiten, gevestigd in een van de 
voormalige schuren van de boerderij. 
L'Etable d'Alain is vernoemd naar de 
vader van de huidige boer Xavier. In 
L'Etable d'Alain kun je dertien (!) ter 
plaatse geproduceerde kazen proeven 
in recepten zoals pela (een voorloper 
van de tartiflette), fondue of raclette, 
gemaakt met kaas uit Val d'Isère, maar 
ook regionale saucisson en andere 
zuivelproducten zoals vers gemaakt ijs.

Werk gaat door tijdens 
wintersportvakantie
Uiteraard zijn de accommodaties in Val 
d’Isère ook afgestemd op het profiel 
van de bezoekersgroep.
Een opvallende verschijning is het 
Henri Oreiller Congress Centre. Het ligt 
in het centrum van het dorp, aan de 
voet van de legendarische helling Face 
de Bellevarde. In dit Congress Centre is 
op de bovenste verdieping een co-wor-

king kantoorruimte gecreëerd, met een 
prachtig uitzicht op Val d'Isère en de 
omliggende bergen. Deze ruimte is 
beschikbaar voor business professio-
nals en specifiek ontworpen voor wer-
ken op afstand, videoconferenties en 
kleine werkgroepen. Het beschikt over 
kwalitatief hoogwaardige internetver-
binding en allerlei technische appara-
tuur die op verzoek beschikbaar is. In 
de loungeruimte op de begane grond 
kun je een warm drankje en een snack 
bestellen. Prima omstandigheden voor 
zakenmensen om toch ook contact met 
het ‘thuisfront’ te houden, dan wel om 
nieuwe zakelijke contacten op te doen!

Classicaval
Een event dat specifieke aandacht ver-
dient, is het Classicaval. Tijdens het 
winterseizoen worden elk jaar twee 
opera's geprogrammeerd als onderdeel 
van dit klassieke muziekfestival van Val 
d'Isère. Het festival vindt 
plaats in januari en maart 
in de prachtige barokke 
kerk Saint Bernard de 
Menthon in het hart 
van het oorspronke-
lijke dorp. Gedu-
rende een week 
worden 's avonds 
concerten uitgevoerd 
en wordt in de dorpen en 
op de hellingen volop geën-
tertaind op basis van een klassiek 
muziekthema. In 2023 zal de eerste 
Opus worden gehouden van 16 tot 19 
januari; de tweede Opus wordt gehou-
den van 6 tot 9 maart 2023. 

 FRANKRIJK 

INFO

i  www.valdisere.com


