Een zomer vol variatie in Savoie Mont Blanc
3 etappes in de Tour de France, 140 festivals en een
veelvoud aan activiteiten op het water en in de lucht
Chambéry en Brussel, april 2016 – De lente en zomer van 2016 zien er veelbelovend uit wat betreft
evenementen, activiteiten en nieuwe ontdekkingen in de Savoie en de Haute Savoie. Meer dan ooit
wordt er ingezet op variatie dankzij een mix van topsport, cultuur en ontspanning voor iedereen. In
de bergen valt er van mei tot september van alles te beleven. Jong en oud, koppels, vrienden en
gezinnen kunnen er hun batterijen opladen in de buitenlucht en genieten van grandioze uitzichten,
intense sensaties en onvergetelijke momenten.
Het begint met de fiets! Savoie Mont Blanc staat garant voor 100 cols, 110 bewegwijzerde
fietsroutes, exclusieve fietswegen, verharde wegen en fietspaden, mountainbikeroutes en ook de ebike. Deze kan je ontdekken voor of na de passage van de Tour de France in Megève (Etappe 18 :
Sallanches-Megève op 21 juli), in Saint-Gervais Mont-Blanc (Etappe 19 : Albertville-Saint-Gervais
Mont Blanc op 22 juli) en tenslotte in Morzine (Etappe 20 : Megève-Morzine op 23 juli).
Vervolgens zijn er niet minder dan 140 festivals die in de loop van de komende maanden in Savoie
Mont Blanc worden georganiseerd. Het gevarieerde programma is afgestemd op elk publiek en de
shows vinden plaats in adembenemende decors.
Als laatste zijn er de 4 grote meren, de 89 stranden en de 3 officiële waterclubs met het label France
Station Nautique waar je zowat elke watersport kan ontdekken... Daarnaast kan je er ook met een
parapente vliegen om zo de schoonheid van het landschap vanop hoogte te bewonderen.

Morzine, gastheer van de 20ste etappe van de Tour de France
Op zaterdag 23 juli zal in Morzine de 20ste etappe van de Tour plaatsvinden, en het is er eentje die
wel eens de grote finale van de klimmers zou kunnen aankondigen! Misschien wordt het ook wel het
beslissende moment in de strijd om de gele trui… Het einde van de rit vraagt niet alleen heel wat
energie, maar ook koelbloedigheid. Na de beklimmingen van la Ramaz en de Joux Plane volgt
namelijk een 12 kilometer lange afdaling naar Morzine die beslissend kan zijn voor de Tour. Een
première! Als aanloop naar de Tour vindt op 10 juli “l’Etape du Tour” plaats, een niet te missen
toertocht die duizenden wielerliefhebbers de mythische Tour de France laten beleven tijdens de 146
kilometer lange etappe van Megève naar Morzine.

Bovenop deze twee onvergetelijke momenten past Morzine en zijn uitzonderlijke mooie omgeving
zich aan aan het mooiste seizoen van het jaar. De regio stelt 15 bewegwijzerde fietsroutes voor,
fietsroutes van 30 tot 150 km met verschillende moeilijkheidsgraden, een fietstocht rond Lac Leman
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in de onmiddellijke nabijheid van Morzine, verschillende bijeenkomsten van wielerliefhebbers en
beklimmingen die uitgerust zijn met een aangepaste kilometeraanduiding met daarop de hoogte, het
aantal nog af te leggen kilometers tot de top en de gemiddelde stijgingsgraad van de volgende
kilometer.
Van 12 tot 19 juni stelt Morzine ook het verblijf “Morzine Mountain Cycling” voor :
- Verkenning van de Chablais paden en verkenning van ‘L’étape du Tour’, wat deel uit maakt van
het grootste wielerevent ter wereld.
- Dagelijkse fietstochten onder begeleiding van bekende wielergoden in de buurt van Morzine
en op de welgekende cols in de regio.
- Begeleiding door specialisten die een dieper inzicht geven in de wielersport en de bijhorende
fysieke training. www.morzinemountaincycling.com

Muziek aan de top tijdens het Cosmo Jazz Festival
Zicht op de Mont Blanc, aan de voet van een gletsjer, in het hart van een woud, ... hier vindt een
festival plaats waar artiesten zich voortbewegen in de natuurlijke en kenmerkende setting van de
Vallée de Chamonix. Het Cosmo Jazz festival, bedacht en georkestreerd door André Manoukian, gaat
door van 23 tot 31 juli en verzamelt muzikanten uit alle uithoeken van de wereld. Er zijn gratis
concerten in de bergen, optredens in het centrum van Chamonix en vanaf 21u jamsessies in de cafés.
www.cosmojazzfestival.com
Het alpinisme is ontstaan in de Vallée de Chamonix, de mythische bestemming aan de voet van de
Mont Blanc. Hier bevindt zich voor iedereen de toegang tot het verbluffende hooggebergte ofwel via
de “ l’Aiguille du Midi”, de kabelbaan die je in 10 minuten tot op een hoogte van 3.777 meter brengt
tot boven de ijsblokken en de gletsjers of via de bergtrein van Montenver die je tijdens zijn tocht
naar de “Mer de Glace” brengt. Je vindt er ook 350 kilometer bewegwijzerde wandelpaden die
toegankelijk zijn voor iedereen; zowel voor de kleine, grote als geoefende wandelaar. Enkele
juweeltjes die je er kan ontdekken:
- Een wandeling naar het meer van Cheserys; een verzameling van kleine meertjes ingesloten in
het hart van het natuurreservaat van de “Aiguilles Rouges” (met zicht op de Mont-Blanc)
- Het oorspronkelijke ijsmeer van Brévent, vlakbij de aankomst van de kabelbaan van Brévent
- Het groene meer, “le lac Vert”, gelegen midden in een woud...
www.chamonix.com

Andere typische festivals :


Grandes Médiévales d’Andilly van 14 tot 16 mei en van 21 tot 22 mei: een reis in de tijd van de
landheren, edele ridders en belegerde burchten: http://www.lepetitpays.com/les-grandesmedievales



Internationaal Festival van de Animatiefilm in Annecy van 13 tot 18 juni 2016 :
http://www.annecy.org
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Musilac, Pop Rock Festival van 8 tot 10 juli op de oevers van het meer van Bourget in Aix-lesBains, de riviera van de Alpen (Lilly Wood & the Prick Louise Attaque, Elton John, les Insus, ...)
http://www.musilac.com



Festival au Bonheur des Mômes te Grand-Bornand. Dit is het grootste Europese festival voor
podiumkunsten, bestemd voor een jong publiek. Het festival vindt plaats van 21 tot 26 augustus
2016
http://www.aubonheurdesmomes.com

Ontspannen in de lucht of op het water aan Lac d’Aiguebelette
Dit meer is een verborgen parel in de Savoie Mont Blanc en is gelegen in de buurt van de meren
Leman, d’Annecy en Bourget. Het meer wordt omringd door 7 aangelegde stranden. In de zomer
bedraagt de gemiddelde watertemperatuur 27 graden. Het water heeft een prachtige
smaragdgroene kleur.
http://lac-aiguebelette.com.
Door de afwezigheid van boten met een verbrandingsmotor heerst er een perfecte stilte en is het
water erg zuiver. Omwille van het kalme water is het meer gekend als een haven van rust. Daarnaast
is het ook een speelplaats en de ideale plek om verschillende watersporten te beoefenen: paddling,
kajakken en varen met een prauw, kano of een olympische roeiboot…. Voor wie het wat gewoner
mag zijn, zijn er ook elektrische bootjes, waterfietsen of roeiboten om even van een rustmoment te
genieten. Er kan ook gezwommen worden langs de wilde oevers of rond de eilandjes. Als je de dag in
een rustige en landelijke omgeving wil doorbrengen bestaan er dagformules. Je kan kiezen voor een
combinatie van een elektrische mountainbike en een stand up paddle, een fiets en een kajak of een
via ferrata en een kano.
www.vertes-sensations.com
Lac d’Aiguebelette en zijn omgeving zijn een bevoorrechte plaats om te parapenten. Vanaf 6 jaar kan
je samen met een monitor genieten van een prachtig uitzicht over het meer en de droom van Icarus
in vervulling laten gaan.
Voor wie de parapente uitgebreider wil ontdekken zijn er sessies van 3u waarop je onder begeleiding
op een oefenhelling leert om de parachute te besturen op de grond. Op het einde van deze sessie is
er een duosprong waarbij, indien de weersomstandigheden het toelaten, je zelf gedurende enkele
minuten de parapente mag besturen terwijl de begeleider je de nodige tips geeft. Het
opleidingscentrum organiseert eveneens initiatie- en oefenstages die als doel hebben om volledig
autonoom te kunnen vliegen. www.aiguebeletteparapente.fr
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