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Adrenaline voor iedereen
Wie extreme sporten zegt, zegt niet per se een jarenlange training en voorbereiding. Tegenwoordig kan je het avontuur en de
adrenaline ook opzoeken zonder risico’s te nemen. Metro ging
het proberen in de Franse Alpen.
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Afzien zoals een
renner in de Tour

Eindeloze trails

De Tour de France 2016 telt negen
bergetappes. De meeste dorpen op het
parcours profiteren van de fietshype
om amateur-renners de grote etappes
te laten herbeleven. Zo kan je in de
Maurienne-vallei de hoogtepunten uit
de Tour 2015 nog eens dunnetjes overdoen, in de haarspeldbochten van de
Montvernier en op de cols van de
Croix-de-fer, de Galibier, de Iseran… In
zowat alle Alpen- en Pyreneeën-resorts
kan je doorgaans een koersfiets huren.
/// www.bookmauriennetourisme.com

Bericht aan alle joggers: je kan ook lopen in een prachtige, niet vervuilde
omgeving, ver weg van de stadsroutine. Trails zijn hot en de skistations
passen zich aan. Chamonix MontBlanc, dat eind augustus de Ultra-Trail
du Mont-Blanc verwelkomt, een mythische race van 160 km, is een echt
bedevaartsoord voor traillief hebbers
geworden. Er zijn nu al 18 bewegwijzerde parcours, van 1 uur tot meer
dan 8 uur. Lokale gidsen bieden ook
stages aan, voor wie begeleid wil trainen. Warm die spieren al maar op!
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Enkele dagen op trekking
Spreid je je intense inspanningen
liever over een paar dagen? De tijd
van kleine gezinsuitstapjes van twee
uur met wat broodjes in de rugzak
lijkt voorbij. Meer en meer circuits
bieden avonturen van meerdere dagen aan. Je staat daarbij zelf in voor
je kampeermateriaal, water en eten.
Uitputtend, maar o zo mooi. De hoge toppen van de Alpen zijn ideaal

Foto D. McArthur

/// www.valleedutrail.com

Waaghalzerij op de
mountainbike

Wie waagt zich aan
canyoning?

Kilometers rotsachtige bergpaden afdalen zonder je (te) moe te maken bergop? Geen probleem! Heel wat stations
verhuren tegenwoordig mountainbikes met elektrische assistentie. Puristen kunnen natuurlijk nog altijd op eigen kracht naar boven… om daarna
doodsangsten uit te staan tijdens de afdaling. De regio Savoie-Mont Blanc
alleen al heeft meer dan 2.600 km bewegwijzerde pistes voor je in petto.

Abseilen of naar beneden glijden
langs watervallen? Adrenaline verzekerd in het heldere water van de
bergstromen. Deze discipline is des te
leuker als het lekker warm is. Kwestie van wat verfrissing op te zoeken.
Met de juiste begeleiding kan je er
bovendien met het hele gezin op uit.
Een intense ervaring voor klein en
groot.

om in al hun facetten te bewonderen tijdens een lange trekking: Tarentaise (zes dagen), Dents Blanches
(vier dagen), Haute Maurienne Vanoise (tien dagen), Plateau des Glières
(drie dagen)… Lang of minder lang,
meer of minder hoogteverschil…
Voor elk wat wils!
/// www.savoie-mont-blanc.com

/// www.chamonix.com
/// www.morzine-avoriaz.com
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Hoogtevrees overwinnen

Een voorsmaakje van het
hooggebergte

Zowel groentjes als ervaren klimmers kunnen hun
hartje ophalen op de bergwanden van de Savoie. In
de zomer bieden heel wat stations begeleide klimavonturen van een of meerdere dagen aan. Een ideale
gelegenheid om de sport te ontdekken of om op termijn op eigen houtje de bergen in te trekken. Niet geschikt voor wie last heeft van hoogtevrees. Behalve
als je die op de meest intense manier wil overwinnen.

Je hoeft niet per se boven de 3.000 meter te klimmen
om van het hooggebergte te proeven en je te amuseren met stijgijzers en ijsbijl. Gletsjerhiking laat je toe
om onherbergzaam terrein te ontdekken en te bewandelen zonder speciale bescherming. Voor je eerste pogingen is een gids wel een must.
/// www.guides-serrechevalier.com

/// www.ucpa.com
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Een sprong in het diepe
Je in volle vaart met een parapente in het diepe gooien vanop de Aiguille du Midi. Het lijkt wel gekkenwerk. Met de wind in het zeil wordt de paraglider (en
zijn gids) opgezogen door de afgrond. Tweeduizend
meter lager liggen de piepkleine huisjes van de Chamonix-vallei. Na die adrenalinerush neemt je gids
uitgebreid de tijd om je van al dat moois te laten genieten.
/// www.chamonix.com
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