Sneeuwvakanties zijn leuk, maar vaak ook erg
vermoeiend. Toch vonden wij twee skigebieden
waar je écht tot rust kan komen.

Ski, relax,
ski, relax ...

1. ARC 1950
Les Arcs is een populair skioord in de Franse Alpen. Het bestaat uit vier dorpen, gelegen
op verschillende hoogtes. Elk dorp heeft zijn eigen karakter. Arc 1600 richt zich
voornamelijk op families met kinderen. Door zijn uitgebreide après-skimogelijkheden is
Arc 1800 de favoriete bestemming van de jeugd en al wie jong van geest is. Arc 2000
doet het dan weer goed bij doorgewinterde wintersporters. Maar wij zijn als een blok
gevallen voor de charmes van Arc 1950: het jongste en meest weelderige dorp in de rij.

Een 10 voor sfeer en gezelligheid

In vogelperspectief

Zodra je je wagen in de ondergrondse garage achterlaat en het autovrije gehucht in loopt,
word je omarmd door gezelligheid. Dat komt in de eerste plaats door de architectuur.
Hoewel Arc 1950 pas in 2003 het levenslicht zag en dus aan het modernste comfort
voldoet, heeft de ontwikkelaar bewust voor de traditionele bouwstijl van de streek gekozen.
De houten chaletstijl en de lichtjes die ’s avonds de straten opfleuren, zorgen ervoor dat het
skidorp huiselijk aanvoelt. Bovendien is het compact. Of je nu inkopen gaat doen of je
skimateriaal gaat halen, het is telkens maar enkele minuten stappen. Handig!

Alleen al voor de Deep Nature Spa zouden wij een verblijf in Arc 1950 aanraden. Het
wellnesscomplex is niet alleen een van de grootste in de Alpen, het is ook een van de
knapste. Heb je last van een droge huid na een hele dag in de buitenlucht? Of van stramme
spieren? Dan biedt een gelaatsverzorging of een massage soelaas. Een tip: vraag bij je
reservatie een behandelruimte met uitzicht op het Mont Blancmassief. De aanblik van de
pittoreske besneeuwde bergtoppen maakt je al zen nog vóór je behandeling begint.

Omdat Arc 1950 te midden van de pistes
gebouwd is, kan je vanuit elk hotel recht naar
de skiliften slieren. Daarna ligt er 210
kilometer aan pistes aan je latten. Voor
ervaren skiërs en snowboarders is een
afdaling van de Aiguille Rouge een must. Met
zijn 3.227 meter vormt de berg het hoogste
punt van Les Arcs. De zwarte en rode pistes
langs de flanken zijn bovendien heerlijk lang.
Wil je je echt de benen van je lijf skiën? Met
een skipas die het hele Paradiski-gebied
omvat, kan je ook terecht in het naburige La
Plagne, zodat je in totaal 425 kilometer aan
pistes tot je beschikking hebt. Vraag je je af
hoe groot dat gebied nu precies is? Doe een
keertje zot en boek een helikoptervlucht.
Dertig minuten om nooit meer te vergeten!

Meer info: www.deepnature.fr.

Praktische info en tarieven op www.mbh.fr.

Helemaal zen

PLUSPUNTEN
+ Vanuit de ondergrondse parking
neem je rechtstreeks de lift naar je
hotel en vanaf je verblijf ski je
gewoon de piste op. Dat beperkt
gesleur met materiaal tot het
absolute minimum.
+ De toeristische dienst van
Arc 1950 organiseert verschillende
keren per week après-skiactiviteiten
voor het hele gezin.
+ De Deep Nature Spa is hemels!

Dineren in een iglo
Een sneeuwvakantie is niet compleet zonder een paar bourgondische maaltijden.
Hoewel Arc 1950 vrij klein is, heb je toch de keuze uit verschillende eethuizen met
elk een andere soort keuken. De meest originele plek om te gaan dineren is zonder
twijfel de Village Igloo Les Arcs. Je bereikt de iglo te voet, met de hulp van een lokale
gids en sneeuwrackets om te voorkomen dat je van de besneeuwde heuvels naar
beneden glijdt. Een ervaring op zich. En eentje waar je het gelukkig goed warm van
krijgt, want de temperatuur in de iglo schommelt rond de vijf graden. Genoeg laagjes
aantrekken is dus de boodschap! Overdag kan je hier trouwens altijd komen
binnenskiën of -wandelen voor een glaasje in de Ice Bar of voor een bezoek aan de
Grotte de Glace, een grot met ijssculpturen die elk jaar veranderen.
Meer info op www.village-igloo-arcs.fr.

MINPUNTEN
- Met zijn vijfsterrenverblijven
behoort Arc 1950 tot de duurdere
dorpen in de regio.
- Tijdens schoolvakanties wordt het
behoorlijk druk op de pistes.
PRAKTISCH: Wij logeerden in een
appartement in de vijfsterrenresidentie
van Pierre et Vacances. Je kan zelf
voor eten zorgen, of een verblijf met
ontbijt of half pension boeken:
www.pierreetvacances.com. Om meer
te ontdekken over het dorp surf je naar
www.arc1950.com. >>
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Foodies, opgelet!

2. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
In tegenstelling tot Arc 1950, waar alles gloednieuw is, ademt Saint-Gervais-les-Bains
geschiedenis. Het plaatsje in de Haute-Savoie is al meer dan 4.000 jaar bewoond en
heeft enkele prachtige bouwwerken die het rijke verleden etaleren, zoals de centraal
gelegen Sint-Niklaaskerk uit 1729. Ook de thermale bronnen van Saint-Gervais vormen al
eeuwenlang een trekpleister. Wij vonden het dus hoog tijd om ze te gaan ontdekken!

Saint-Gervais staat bekend als
luxeskioord, dus naast een portie
geschiedenis, wellness en
sportplezier kunnen enkele
gastronomische restaurants hier niet
ontbreken. Vertoef je haast continu op
de pistes en ben je maar één avond
in het centrum van de stad, reserveer
dan een tafeltje bij Rond de Carotte.
Het echtpaar Arnaud en Marie legt je
hier helemaal in de watten. Hij deed
ervaring op in onder andere Flocons
de Sel, een driesterrenzaak in
Megève, en brengt de verrukkelijkste
culinaire hoogstandjes op je bord. Zij
adviseert je als sommelier over de
beste wijn bij je gerecht en ziet geen
enkel detail aan tafel over het hoofd.
Dus voor een lekker, gezellig en
zorgeloos avondje tafelen ben je hier
aan het juiste adres.
Meer info: www.ronddecarotte.fr.

Op wandel
tussen de sparren
Ben je na een relaxte namiddag of
avond in de wellness klaar voor wat
lichaamsbeweging? Neem dan de
wagen of de lift uit het centrum van
Saint-Gervais naar de hoger gelegen
pistes. Zie je het niet zitten om al
vanaf dag één met volle snelheid van
een berg te sjezen, ga dan voor een
initiatie toerskiën. Daarbij neemt een
lokale gids je mee voor een
wandeling buiten de pistes, door
glinsterende, onbetreden
sneeuwvlaktes en tussen torenhoge
sparren. Om gemakkelijk bergop te
kunnen wandelen, krijg je speciale
botten en ski’s met zogenaamde
zeehondenhuiden aan de onderkant.
Weest gerust, het zijn geen echte,
maar de benaming wordt nog altijd
gebruikt omdat er vroeger wel huiden
gebruikt werden om zich gemakkelijk
te kunnen verplaatsen door de
sneeuw. De sport vraagt enige
inspanning, maar de frisse berglucht
en de schitterende panorama’s doen
je al je vermoeidheid vergeten.
Wil je meer weten, surf naar
www.guides-mont-blanc.com.

Slapen op de piste
Uiteraard zijn er ook genoeg mogelijkheden voor het
echte ski- en snowboardwerk. Saint-Gervais maakt
deel uit van het skigebied Evasion Mont Blanc, met
445 kilometer aan pistes. Die zijn niet allemaal
rechtstreeks met elkaar verbonden, maar je kan
overal raken met gratis shuttlebussen. Is dat iets te
veel van het goede? Koop dan een skipas voor een
kleiner deelgebied, zoals Le Bettex. Vanaf die skilift
heb je toegang tot enkele mooie, glooiende pistes.
Het is bovendien de ideale uitvalsbasis voor als je
daarna toch nog je skimogelijkheden wil uitbreiden.
Geen zin om elke dag te pendelen naar het centrum
van Saint-Gervais? Dan kan je hier ook overnachten.

Al in 1806 merkten de inwoners
van Saint-Gervais de heilzame
eigenschappen op van het
bronwater van de Mont Blanc dat
hier gewonnen wordt. De vele
mineralen en sporenelementen
hebben namelijk een positief effect
op huidaandoeningen zoals acne
en psoriasis, en ademhalingsproblemen zoals astma en sinusitis,
en ze verbeteren spierpijn en reuma. Maar zelfs als je geen gezondheidsklachten hebt, is
het zalig om een duik te nemen in het thermale water. Het wellnesscentrum Les Thermes
Saint-Gervais Mont Blanc ligt op minder dan tien minuutjes rijden van de stad. Zodra je
omgekleed bent, volg je een uitgestippelde route door het compacte complex. Eerst maak
je je geest leeg en zweet je de zorgen van je af in het stoombad. Dan wacht je een
onderdompeling in het lekker warme buitenbad, terwijl de sneeuwvlokken op je gezicht
vallen. Het is even op de tanden bijten om daarna door de kou naar de sauna te trippelen,
maar de welkome warmte voelt daardoor des te aangenamer. Afsluiten kan met een
ontspannende behandeling, zodat je nog urenlang blijft nagenieten.
Meer info op www.thermes-saint-gervais.com.

MINPUNT
- Het stadje is opgesplitst in
verschillende niveaus, wat maakt
dat je een wagen nodig hebt om je
echt vlot te kunnen verplaatsen.
PRAKTISCH: Wij logeerden in
driesterrenhotel La Flèche d’Or, bij
skilift Le Bettex. Het gasthuis werd de
voorbije vijf jaar grondig gerenoveerd
en het resultaat mag er zijn. Zowel de
kamers, de relaxruimte met open
haard, als het restaurant met zicht op
de besneeuwde bergen waar het
ontbijtbuffet elke ochtend op je wacht,
zien er piekfijn uit. Meer info:
www.flechedor.fr. Om meer te weten
te komen over Saint-Gervais kan je
terecht op www.saintgervais.com.
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• Door Kristina Rybouchkina

Magisch water

PLUSPUNTEN
+ Saint-Gervais biedt een breed
gamma aan activiteiten, dus zelfs
als je geen zin hebt om elke dag te
skiën, verveel je je hier geen
seconde.
+ Omdat er niet echt een
après-skitraditie heerst, is het hier
’s avonds lekker rustig.
+ De pistes zijn mooi, goed
onderhouden en lekker rustig.

