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Savoie Mont Blanc bereidt zich voor op de zomer
Van glamping tot camping, bijzondere plekjes in de Franse bergen

Amsterdam,  25  april  2017  –  Het  winterseizoen  is  achter  de  rug  en  de  laatste  liften  van  de

skigebieden sluiten binnen afzienbare tijd hun deuren met als allerlaatste de lift van Tignes, op 8

mei. Op de wegen zien we het afgelopen weekend al meerdere caravans en campers voor een

kampeervakantie richting het Zuiden trekken. Het kampeerseizoen komt er aan en ook de regio

Savoie Mont Blanc in de Franse Alpen bereidt zich voor op het voorjaar en de zomer. De mooiste

campings en meest bijzondere accommodaties staan de vakantieganger al op te wachten onder

een vriendelijk zonnetje. Het is uitkijken naar een mooie zomer aan de azuurblauwe meren en op

de groene bergtoppen van Savoie Mont Blanc.

Kamperen in de Franse bergen

Savoie  Mont  Blanc is  de  uitgelezen regio om te  kamperen.  De  regio  telt  zo’n  258  campings  (Bron:

Observatoire SMBT 2015) en ruim 127 parkeerplaatsen met voorzieningen voor campers. Populair onder

kampeerders zijn de campings rondom de meren en dan met name Lac d’Annecy. Het aanbod is er groot

en veelzijdig. Zo zijn er grotere luxere campings met zwembad en speelgelegenheid en rustige kleine

campings met maximaal 25 staanplaatsen. Ook in de bergen is er een ruim aanbod. Aan fietsers wordt

gedacht op de zogenaamde ‘cyclo campings’ en wijnliefhebbers verblijven tussen de wijnranken. Bekijk

hier het hele campingaanbod in Savoie Mont Blanc.
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Bijzonder plekje in de bergen

Niet alleen de vakantie in zijn geheel, maar ook het overnachten tijdens een vakantie kan een beleving

zijn. Savoie Mont Blanc barst van de bijzondere overnachtingsplekken. Slaap op gevaarlijke hoogte aan

een  klifwand  of  duik  in  het  bed  van  één  van  de  Cabanes  (boomhutten)  van  Entre  Terre  et  Ciel.

Overnachten wordt pas echt een beleving in een Bubbel waarbij je vanuit je bed sterren kunt kijken, in een

huifkar of een huis op palen in het water. Nieuw dit jaar is La corde Joux. Vastgebonden aan touwen

ontdekken de deelnemers al klimmend en klauterend het bomendek van de regio. De echte durfal duikt

zodra het donker wordt in zijn hangmat aan de bomen en brengt de nacht door hoog boven de grond.

Over Savoie Mont Blanc

Savoie Mont Blanc beslaat maar liefst twee derde van de Franse Alpen. Het is de overkoepelende naam

van de Franse departementen Savoie en Haute-Savoie. Het gebied herbergt 116 skigebieden die behoren

tot de top in de wereld. Dat  betekent eindeloze afdalingen,  majestueuze besneeuwde bergtoppen en

winterse vergezichten. Naast een wintersport-walhalla is Savoie Mont Blanc ook zeer aantrekkelijk in het

zomerseizoen. Prachtige wandelingen, uitdagende fietsroutes, luxueuze kuuroorden en grandioze gorges.

Voor elk type vakantieganger is er wat wils.
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Voor meer informatie over opdrachtgevers, beeldmateriaal, mediareizen of vragen neem gerust contact

met ons op, of kom bij ons langs. De koffie staat klaar!
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