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VALLOIRE
AUTHENTIEKE SPORTEN BIJ WARM WEER

Tussen de twee beroemde passen, de Telegraph met uitzicht op de Maurienne-vallei en de Galibierpas, ontdekt
u het charmante dorpje, als een juweel in de berg…
Op een hoogte van 1430m, wonen de 1100 inwoners, die het hele jaar door, zowel in het dorp als in de 17 gehuchten
van deze vallei van het goud, nauwgezet zorg dragen voor hun historische en cultureel erfgoed. Getuigenissen van
deze inzet: de barokke kerk uit de 17e eeuw of ook wel het Fort du Télégraphe/Telegraphfort dat deze zomer de
80e verjaardag van de Slag om de Alpenviert.
In de winter verleiden de de Internationale IJs- en Sneeuw sculptuurwedstrijden buiten onze grenzen,
in de zomer, verblinden de sculpturen op van Stro en Hooi zowel de passerende vakantiegangers als de liefhebbers
van vergankelijke kunst; zo uniek en indrukwekkend zijn de kunstwerken in hun majesteitelijkheid !
Een must in het landschap van de Valloire is ieder jaar de Galibierpas, deze trekt elk jaar duizenden fietsers, die
komen om de vele bochten van deze iconische col, die domineert op 2642m hoogte,te beklimmen.
Het is een oversteekplaats tussen Savoie en Hautes-Alpes en kan gebruikt worden in een sportieve versie zoals door
Nairo Quintana (winnaar van de 18e etappe van de Tour de France 2019 - etappetour Embrun - Valloire) of in een slow
motion versie, uitgerust met elektrische assistentie. De Galibier verrukt alle hooggebergte-liefhebbers!

VALLOIRE
IN CIJFERS
1430m hoogte
1100 inwoners het hele jaar door
17 gehuchten
16 kapellen
16.425 toeristische bedden
135 km gemarkeerde
routes 11 mountainbikeroutes

EEN GEMAKKELIJK TOEGANKELIJKE PLAATS
PER TRAIN
TGV: Parijs / Chambery + directe intercity Chambery / St-Michel-Valloire
Lyon Part-Dieu / St-Michel-Valloire elke dag.

PER VLIEGTUIG
Chambery / Aix (100km)
Grenoble (120km)
Lyon / Saint-Exupéry (170km)
Genève / Cointrin (194km)
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HET NIEUWS

VALLOIRE

SENSATIE GEGARANDEERD OP DE NIEUWE PUMPTRACK

Gelegen in het hart van het dorp, zal de pumptrack zeker de sensatiezoekers BEKOREN. Voornamelijk per
fiets, maar ook per scooter, skeelers of zelfs met een "loopfietsje" voor de kleintjes, vormt de pumptrack een
samenstel van de 3 circuits met toenemende moeilijkheidsgraad (groen-blauw-rood). Bestaande uit verschillende
opeenvolgende hobbels en steile bochten, stelt het iedereen in staat om met het glooiende terrein te spelen om
nieuwe afglijdende sensaties te ontdekken zonder te hoeven trappen!
De Valloire pumptrack heeft een 240m pistes (60m groen parcours, 84m blauw parcours en 96m rood parcours)
met een gemeenschappelijke startplaats, en 20m dubbele lijn op twee niveaus.
Prijs en tijdschema's : Elke dag geopend van 9 uur 's ochtends tot 21 uur 's avonds. Gratis. Vanaf 3 jaar oud.
Info : www.valloire.net

EEN AVONDMAALTIJD IN DE NIEUWE FERME DES ETROITS/BOERDERIJ HET
SMALLE...

La Ferme des Etroits is verhuisd! In het allerlaatste gehucht van Valloire, met de zoete naam Bonnenuit, in een
gloednieuw gebouw, verwelkomen Christophe en Steve elke woensdag vanaf 17.30 uur vakantiegangers voor een
ontdekking van de boerderij. Op het programma staan: het melken van dieren en het proeven van
landbouwproducten. Nieuw deze zomer, het is nu mogelijk om een maaltijd te delen op de boerderij (van donderdag
tot zondag voor het diner, of zondag voor de lunch). Een 100% streek ervaring!
Prijzen : 3,50€ voor de ontdekking/ 26€ voor de boerenmaaltijd
Info : 06 30 36 20 58 - lafermedesetroits@gmail.com
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19 juli 2020

VALLOIRE AUTREFOIS
FESTIVAL VAN AMBACHTELIJKE
INDUSTRIE EN TRADITIE

LE PIC SONNE, FESTIVAL
SOUL ROCK REGGAE

22 en 23 augustus 2020

Zeven evenementen verspreid over 2 dagen voor
volwassenen en kinderen in de Vallée d'Or.

12E TRAIL DU GALIBIER

Dit jaar zullen rock, reggae en soulmuziek
weerklinken in de straten van Valloire!
Op de terrassen van de bars en restaurants van het dorp
kan men een week lang genieten van gratis concerten.
Nauwkeurig programma.

Van 02 tot 08 augustus 2020

Elk jaar een thema, dit jaar het Heilige Rijk, met klanken
rechtstreeks uit Midden-Europa. Muzikale wandelingen,
conferenties, concerten in de barokke kerk van Valloire
staan op het programma van dit klassieke muziekfestival.

Van 25 tot 31 juli 2020

11E BAROK MUZIEKFESTIVAL

Meer dan 20 ambachtslieden zijn aanwezig om de
land- en bergtradities te eren. Op het programma staan:
concerten, dansdemonstraties van de folkloregroep "La
Vallée d'Or", presentatie van ambachtelijke producten.

VALLOIRE
DE ZOMERAGENDA

BEKLIMMING VAN DE BERGWEIDEN

13 juni 2020
Naast Marie-Do en Eric, eigenaars van de
Ferme du Pré Clos, worden de vakantiegangers
uitgenodigd om de beklimming van hun dieren op de
bergweiden te beleven en mee te maken.
Een feestelijke en gezellige dag, waar ualle bergtradities
kunt ontdekken.

9E INTERNATIONALE WEDSTRIJD VAN
REUSACHTIGE SCULPTUREN
VAN STRO EN HOOI
Van 30 juni tot 05 juli 2020

Werken van meer dan 7 meter hoog,
van beeldhouwers van over de hele wereld die
niet minder dan 12 internationale teams van 2
beeldhouwers vertegenwoordigen: deze internationale
wedstrijd is het evenement dat u niet mag missen in
Valloire!

CYCLOSPORTIVE LE PAPE MARMOTTE
GRANFONDO ALPES

4 en 5 juli 2020
174 km, 5000m hoogteverschil, een start in Bourg
d'Oisans en een aankomst in Alpe d'Huez... Deze
cyclosportieve beroemde en legendarisch race gaat
natuurlijk door van mythische Col du Galibier!! Voor de
2 daagse versie «rando» is het parcours hetzelfde en we
voegen een etappe toe... in Valloire!

80E VERJAARDAG VAN DE
SLAG OM DE ALPEN
11 en 12 juli 2020

Once upon a time... in 1940: een gevecht, Italianen,
Duitsers, Fransen... 15 dagen waarin het Italiaanse leger
terrein probeert te winnen. Op 11 en 12 juli wordt het fort
Telegraph het theater van deze markante veldslag
uit de geschiedenis.

ERFGOEDDAG VAN VALLOIRE

14 juli 2020

De plaats nodigt vakantiegangers en inwoners uit om
het het natuurlijke en culturele erfgoed van
Valloire te ontdekken of te herontdekken op deze dag van
gratis rondleidingen.
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VALLOIRE

REIZEN EN GOEDE DEALS

FIETS- OF MOUNTAINBIKE-ONTDEKKINGS-

Een verblijf op maat
om het plezier van tweewielers te ontdekken…

Tussen de beklimming van de mythische cols van de Savoie,
de 11 sporen van het Bikepark en de 155 km gemarkeerde
langlaufpistes, er is altijd voor elk wat wils!

Racefiets, mountainbike of elektrische fiets, fietsers
zullen hun verblijf zelf vormgeven... voor een week of
een weekend opent Valloire het gebied vol mogelijkheden.

Prijzen :
Van 157 tot 180€/ pers de week voor 4 personen in
appartement inclusief de mountainbike verhuur voor ½ dag
+ de huur van een racefiets voor 1 dag.

Mogelijkheid om een begeleiding door een gediplomeerde instructeur
extra an te vragen, om de huurtijd van de racefiets te verlengen,
ATV of VAE en het logeren in het hotel.

Contact :
Valloire Reserveren – www.valloire.com – 04 79 59 00 22

TRAIL VERBLIJF

Trainingen met een coach,
herstelfasen bij de accommodatie, volpension
met maaltijden voor sporters...
het D+ dorp is de ideale plek om het
parcours onder begeleiding af te leggen in Valloire.

De voorgestelde verblijven in de formule « weekend » of
« week » zijn in de eerste plaats bedoeld voor liefhebbers
die lopen in de bergen.

In groepen op niveau (beginner, tussenliggend of gevorderd)
gaan de trailers in hun eigen tempo voort,
terwijl ze genieten van de omringende landschappen.

Prijzen : Vanaf 170€/ pers het weekend
(3 dagen/2 nachten) volpension
Vanaf 375 € /pers per week
(8 dagen/7 nachten) volpension

Contact :
Auberge Village D+ - www.villages-dplus.com - 04 79 59 02 08
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FIETS EN ATV

VALLOIRE

VALLOIRE, EEN PARADIJS VOOR TWEEWIELERS!

De Maurienne is de perfecte streek om te fietsen: de grote prestige cols,
Iseran, Madeleine, Galibier... zijn toegankelijk vanuit Valloire. In de loop der jaren is
de Galibier het wonderkind van de Tour de France in de Alpen geworden, met
talrijke passages op zijn naam (bijna 33 sinds 1947). Valloire is nu wereldwijd
bekend, waardoor ze een ongeëvenaarde reputatie heeft onder zowel amateurals beroepsrenners. Gestructureerde accommodaties voor de ontvangst van deze
specifieke cliëntele (garage, onderhoudsmateriaal, verblijven voor amateur-fietsers),
ochtenden, die uitsluitend gereserveerd zijn voor het verkeer van fietsen,
oplaadstations voor elektrische voertuigen, alles wordt gedaan om van
Valloire een paradijs voor fietsers te maken.
Info : www.valloire.net

DE COL VAN DE GALIBIER IS GERESERVEERD VOOR FIETSERS!

Stop, we sluiten! Op de donderdagen 23 juli en 20 augustus 2020,
zal de weg naar de col du Galibier gesloten zijn voor motorvoertuigen
vanaf Plan Lachat van 8u tot 11u voor een niet geklokte uitdaging.
Fietsers van alle rangen en standen, amateurs, professionals in hart
en nieren, onvoorwaardelijke liefhebbers van de kleine koningin, of
gewoon nieuwsgierig om deze emblematische col te ontdekken, zullen
allemaal op weg gaan om de top te bereiken.
Met familie, vrienden, solo en zelfs in VAE...
Ggewoon genieten van de schoonheid van de landschappen en
een geweldige ervaring om mee te maken!
Prijs : gratis toegang
Info: www.valloire.net

WEER OP WEG... NAAR HET BIKEPARK

Voor de liefhebbers van een 2-wielig trajectspoor, dit keer naar het Bikepark
van Valloire-Galibier! Toegankelijk vanaf de gondellift van Crêt de la Brive van de
stoeltjeslift van Lac de la Vieille, heeft deze speeltuin, goedgekeurd door de Franse
Fietsbond, 33 km geprepareerde paden en 11 vastgestelde gemarkeerde paden.
Genoeg om zowel aan de wensen van de meest atletische als aan die van de
gezinnen te voldoen.
Prijzen : Vanaf 45€ per dag voor de huur van AE mountainbikes in de sportwinkels
van plaats. Vanaf 14€ per dag, stijging en daling met de gondellift.
Info : www.valloire.net

« TRENDY » UITJE OF OP DE PEDALEN ZONDER IETS TE FORCEREN...

Het is niet nodig om het onder het pedaal te houden... op het stuur van uw elektrisch ondersteunde mountainbikeis
het meteen gemakkelijker om de 155 km paden in Valloire-Galibier te rijden en te genieten van het plezier van twee
wielen met uw gezin! Laat het gezegd zijn, de verschillende ondersteuningsniveaus zullen de meer sportieve rijders
nog steeds in staat stellen om hun kuitspieren te trainen... In Valloire zijn verschillende terminals geïnstalleerd bij de
ingang van plaats en bij Les Verneys (in de richting van de Col du Galibier), zodat de fietsers hun fiets kunnen opladen.
Info : www.valloire.net
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VALLOIRE
1001 MANIEREN OM TE WANDELEN

VIA-FERRATA/IJZEREN WEG: VALLOIRE HELEMAAL VERTICAAL!

De Via-ferrata doen, betekent het spelen als gemzen op de kliffen op een veilige
manier, dankzij een systeem van sporten en kabels, die aan de wand zijn bevestigd,
voor een wandeling op de berghelling. Valloire heeft 3 via-ferrata's voor kinderen
en voor de ouders: jonge klimmers worden ingewijd in de via ferrata van
Poingt-Ravier, dit was de eerste uitgeruste via ferrata in de Savoie. De
initiatiefnemers volgen de klettersteig van de Telegraph en die van Saint-Pierre
naar Valloire (800 meter hoogteverschil). De meer ervarenen wagen zich
tenslotte op 3 loopbruggen en een apenbrug in de Via Ferrata van de
Rocher Saint Pierre. Verschillende formaten, die mooie herinneringen beloven en
tegelijkertijd de beloning zijn voor een adembenemend uitzicht op de bergen!
Prijs : Vanaf 39€/pers. uitrusting inbegrepen voor een 3 uur durende begeleide uitstap
Info : Valloire Tourist Office/VVV - Mogelijke begeleiding door een gids:
Bureau voor gidsen en begeleiders - 06 99 96 41 87 - bureaudesguidesvalloire@gmail.com

DE "GETTING BACK ON YOUR FEET"-WANDELING »

In een plaatje, dat op een ansichtkaart lijkt onder de hoede van de Grand Galibier van ook wel de Aiguilles d'Arves,
laat het wandelen een echte terugkeer naar onze roots toe, een onderbreking van ons drukke en stressvolle
dagelijkse leven. Al naargelang de staat van hun verlangens en hun fysieke conditie stellen de berggidsen
de vakantiegangers voor om het plezier van het wandelen en het bekijken van de alpenfauna en -flora te ontdekken of
te herontdekken. Aan het begin van elke week worden er « "warm-up" -uitstapjes » van een halve dag aangeboden om
aan het eind van de week meer uitdagende wandelingen maken tot een hoogte van 3000m meter.
Prijs : Vanaf 32€/pers. per dag, picknick inbegrepen.
Info : Rando Montagne – http://rando-montagne-valloire.fr – 06 88 59 71 81 / 06 61 89 35 09

8

MIJN TROUWE METGEZEL... DE LAMA!

Zachtaardig en volledig volgzaam, zijn de lama's een geweldige manier om
kinderen te laten lopen met een glimlach! Een origineel en onvergetelijk alternatief,
dat gezinnen in staat stelt de berg op een andere manier te ontdekken. 4 uitstapjes
worden voorgesteld door Gilles Tosca, beschermer en gepassioneerd door deze
Zuid-Amerikaanse dieren: een halve dag midden in de bergweiden om een aanval te
doen op de laatste sneeuw, een dag met onze vrienden de lama's om de zelfgemaakte
snack te dragen, of met aperitief verhalen in de yurt in het dal St Pierre verhalen,
die ons ver weg doen reizen of tijdens gastronomische avonden om onder de
sterrenhemel de lokale gastronomie te ontdekken. Een onmogelijke keuze!
Prijs : Vanaf 30 €/pers. Per dag
Info : www.lamas-de-valloire.fr

DE PLEK OM VERLIEFD OP TE WORDEN: LE LAC DES CERCES/CERCES MEER!

Stel u voor een toegankelijke gezinswandeling van 1.30 uur vanaf Plan Lachat, in de klim naar Galibier, waarbij we
een overvloedige flora doorkruisen en met een confrontatie het Lac des Cerces klaar zijn om te genieten van een
prachtige zonsondergang op de Aiguilles d'Arves… Als laatste in dit gebied, vormt deze plaats is een paradijs voor
liefhebbers, van de bergen, maar ook voor de verstokte vissers. Genesteld aan de voet van de Sauma Rots, in het
hart van het Cerces-massief met een weelderig uitzicht op de Grand Galibier, laat de berg
Thabor en de Aiguilles d'Arves, de magie van de hooggelegen meren werken…
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VALLOIRE
TRAIL/OFF ROAD

In de voetsporen van grote kampioenen, die in Valloire zijn opgegroeid en opgeleid, zoals Maud GOBERT
- Championne du Monde de Trail /Wereldkampioen Trailrunning in 2011 of Ludovic POMMERET - 2e in het
mythische parcours "La Diagonale des Fous/Gekkendiagonaal" op het eiland Reunion in 2019, winnaar van de
UTMB in 2016, biedt Valloire een fantastische speeltuin met de Cerces, de Aiguille Noire of de Lauzette als
achtergrond…

MIJN ZOMERSPORTUITDAGING : TRAILRUN VAN GALIBIER-THABOR
22 EN 23 AUGUSTUS 2020

Voor deze 12e editie en, krijgt het parcours van Galibier Thabor een nieuwe aanzien en
wordt het verrijkt met nieuwe routes! Ideaal om de prachtige valleien van Thabor te
doorkruisen en om het Arves-massief op een andere manier te ontdekken, De Trailrun
van Galibier-Thabor biedt dit jaar 7 parcoursen om zowel ervaren trailrunners als
minitrailrunners tevreden te stellen. Het parcours van Galibier-Thabor, van 67 km met
3690m positief en 4050m negatief hoogteverschil wordt gerealiseerd door een team
van 2, met een bivak op zaterdagavond in het militaire kamp van Les Rochilles.
Op ieder potje past een deksel!
Info en prijzen : https://www.traildugalibier.com/fr

ZOEK EEN COACH OM U HEEN OM HET PARCOURS
TE LEREN KENNEN

Met Lucie Bidault, een veelbelovendetrailrunster,
aan uw zijde kunt u een halve dag lang de activiteit van het parcours ontdekken.
Een moment van sport en osmose met de bergwereld om plezier te hebben en in je eigen
tempo vooruit te komen. Een gevarierd programma, dat plezier en vooruitgang in de
ochtend of in de schemering combineert met de extra bonus van een run te voet
met een top op meer dan 3000m hoogte.
Prijs : Vanaf 10€ voor een 1,5 uur durende uitstap
Info : Lucie 06 88 59 71 81 of 06 61 89 35 09

DE TRAILRUN VERSIE AANGESLOTEN OP :
DE "VALLOIRE"-APP »

Voor de digitale liefhebbers of voor diegenen, die gewoonweg gerustgesteld willen worden
terwijl ze autonoom zijn, biedt Valloire een app aan die gewijd is aan de trailrun.
Met voorop 4 routes, een interactieve virtuele gids om uw dagelijkse uitstapjes te
plannen op basis van uw fysieke conditie, en een geolokalisatiesysteem om de richting
te kennen, die u in real time moet volgen, te ontdekken, dat het parcours in Valloire nog
nooit zo gemakkelijk was.
Info : www.valloire.net
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VALLOIRE

GEGARANDEERD SENSETIONEEL

OP HOOGTE ZWEVEN... IK GELOOF DAT IK KAN VLIEGEN!

Wees als de vogel... Twee tokkelbanen, die van de adelaar voor de avonturiers en die van het adelaarsjong voor de
kinderen, laten u op een speelse manier boven het Lac de la Vieille vliegen op een hoogte van bijna 2300m!
In een adembenemend landschap, boven kristalhelder turquoise water, is de tokkelbaan een adembenemende
ervaring! Gegarandeerde sensaties.
Prijs : Vanaf 4€ per vlucht
Info : SEM Valloire - 04 79 59 03 90 en www.valloire.net

HOOGTE WINNEN MET DE CATAPULT' EN DE BIG AIR BAG

3, 2, 1... laten we gaan voor een ongelofelijke sprong in de lucht!
Deze 2 leuke en grappige activiteiten staan open voor kinderen vanaf 6 jaar
(of meer dan 20 kg) met één voorrecht: wees niet bang...
Geïnstalleerd in een unieke omgeving, bovenin de Brive kabelbaan, maakt de
‘Catapult' deel uit van het Zeegebied dat ook een Big Air Bag bevat,waarmee u
alle acrobatiek die u wilt vrijuit kunt laten gaan.
Voor de kleintjes van 2 tot 6 jaar oud, zij zullen niet aan de zijlijn staan, dankzij de
reuze banden, die hen door mooie glijbewegingen van allerlei aard dragen!
Prijzen: Van 8€ per sprong met the Catapult' + vanaf 3,50€ per Big Air Bag
en de reuzenboeien.

VOOR DE ECHTE STOERE BINKEN: DE MOUNTAIN KART!

Onder de verbaasde ogen van ouders en grootouders zullen kinderen
vanaf 10 jaar op topsnelheid van de Lac de la Vieille stoeltjeslift het Luikse
parcours af dalen. Aan het stuur van hun machine, en uitgerust met een helm,
zullen ze bochten en afdalingen afsuizen. Een activiteit die voorbehouden is
aan de meest onverschrokken en onbevreesden!
Prijs : Vanaf 10€
Info : SEM Valloire - 04 79 59 03 90 en www.valloire.net
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VALLOIRE

BEZIENSWAARDIGHEDEN, DIE U NIET MAG

9E EDITIE VAN HET CONCOURS INTERNATIONALE WEDSTRIJD VOOR REUZE
SCULPTUREN VAN STRO EN HOOI - VAN 30 JUNI TOT 5 JULI 2020

Er is maar liefst 600 kg hooi en 400 kg stro, 75 m gaas en andere rollen ijzer of jute
nodig voor deze gigantische en monumentalewedstrijd. Uniek in Frankrijk, zullen de
24 beeldhouwers van over de hele wereld creativiteit en originaliteit moeten tonen om
de gigantische karakters, dieren, objecten te ontwerpen.... In teams van 2 geven ze hun
verbeelding de vrije loop vluchtige werken te creëren, die onderworpen worden aan een
stemming door de jury en het publiek en de hele zomer te zien zullen zijn in Les Verneys.
Een specifieke persmap is op aanvraag verkrijgbaar.
Info : www.valloire.net

11E BAROKFESTIVAL VAN VALLOIRE - VAN 25 TOT 31 JULI 2020

Het Barokfestival van Valloire, dat al jaren erkend wordt als een van de hoogtepunten
van de zomer, brengt niet minder dan 85 muzikanten samen in de Savoyaardse plaats.
Elk jaar is er een ander thema voor deze muzikale gebeurtenis, dit aar die van
het « Saint Empire », met klanken die rechtstreeks uit Midden-Europa
komen. Met de emblematische locatie van dit festival, het barokke meesterwerk
van de plaats - de kerk van Notre Dame de l'Assomption zullen liefhebbers van klassieke muziek evenals nieuwsgierigen zich
laten betoveren door de muzikale wandelingen aan de voet van de bergen,
de gratis lezingen of een van de 10 concerten, die in de kerk worden gegeven.
Prijzen : Concerttickets van 10 tot 32€. Gratis lezingen.
Info : www.festivalvalloirebaroque.com

FOCUS OP DE BAROKKE KERK VAN NOTRE DAME DE L'ASSOMPTION

Kenmerkend voor de Savoyaardse barokkekunst van de 17de eeuw, werd deze kerk
in 1682 ingewijd door de bisschop van Maurienne, Monseigneur Hercule Berzetti.
Terwijl de buitenkant nogal sober is naar het beeld van de Savoyaardse architectuur,
is de binnenkant alleen maar pracht, vergulding en overvloed aan decoraties...
Naast de meest karakteristieke elementen van de barok, die het altaarstuk van het
hoofdaltaar, het gewelf van het koor in "pleisterwerk" en de zij-altaarstukken zijn,
heeft de kerk een rijke decoratie: kruisiging, altaarschilderijen van de lijn van de
gebroeders Dufour en fresco's in het middenschip. We vinden hier een van de
weelderige decoraties van de kerken van Savoye.
Info : Groeps- of individuele rondleidingen mogelijk, meer informatie bij het VVVkantoor van Valloire - www.valloire.net

LE PIC SONNE, 12E HOOGGELEGEN SOULROCKFESTIVAL - 02 TOT 08 AUGUSTUS 2020

Dit jaar zullen Reggae, Rock, Soulmuziek weerklinken in
in de straten van Valloire! Op het levendige ritme kunnen de vakantiegangers genieten
van de vele gratis concerten die de hele week door worden gegeven in de bars
en restaurants van het dorp. Elke dag worden er 1, 2 of zelfs 3 concerten aangeboden.
En om deze week in ritme af te sluiten, zullen op een groot podium, aan de voet
van de majestueuze bergen, dat verschillende groepen elkaar opvolgen.
Nauwkeurige programmering...
Prijzen en info : Gratis toegang - Azize - 06 61 89 35 09 - www.picsonne.fr
13

14

VALLOIRE

VOOR HET HELE GEZIN

LE PRÉ DU KÔSA : HET HOOFDKWARTIER VAN DE GEZINNEN

In het hart van het dorp Valloire ligt deze lokatie van 3000m² voor gezinnen verborgen. Trampolines,
springkussens en houten bordspelen, een zonnig terras, waar banken en ligstoelen staan opgesteld, waardoor
mama en papa rustig kunnen genieten van dit moment van ontspanning, catering van het huis (burgers,
vruchtensappen…) hier zijn de kinderen koningen! Vrij om te spelen in deze ruimte volledig beschermd tegen
auto's, vrij om te komen en je dorst te lessen, na allerlei stunts op de opblaasbare structuren, vrij om te gaan voor
een ontmoeting met de kippen en konijnen van Nicolas (eigenaar van de locatie) ... en 's avonds, gratis concerten en
vertelavonden.
Info : 06 11 44 84 89 - www.valloire.net

I

ONGEBRUIKELIJK : EEN LASERGAME IN HET TELEGRAPH FORT

Onderdompeling op een « avontuurlijke » wijze op deze atypische locatie van het Telegraph Fort, gebouwd tussen
1885 en 1893, dat uitkijkt over de Maurienne vallei en tot een Laser Campwordt. Ga naar een historisch labyrint
waar een militaire atmosfeerheerst... sluipschutter, commando, hospik, machinegeweer: elke speler kan elke rol op
zich nemen die hij wil om het fort te beschermen tegen een vijandelijke invasie. Verschillende speelzones met een
totale oppervlakte van 450m² binnen en buiten zullen jong en oud vanaf 6 jaar in verrukking brengen.
Open op maandag, dinsdag en vrijdag van 15 juni tot 15 september. Reservering noodzakelijk.
Prijs : Vanaf 6 jaar oud- Pakketten 1uur vanaf 17€/pers.
Info : Stéphanie - 06 98 77 43 67- www.lasercamp.fr
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ZENHOOGTE - LOSLATEN
YOGA SESSIES IN VALLOIRE

Combineren van de energie van het lichaam en de energie van de bergen die ons
omringen, dit is wat Cécilia ons voorstelt tijdens de sessies van hatha yoga. Of u
nu begint met de praktijk, of dat we bevestigd worden, deze sessies op basis van
emotionele sequenties brengen rust en vrede van geest en lichaam voor iedereen.
Een zoete en betoverende ervaring die ons stressvolle dagelijkse leven verbant!
Beginnerssessies op dinsdag en geniddelde sessies op donderdag.
Gratis yogasessies op maandag.
Prijzen : 10€ per sessie
Info : Cécilia Laurent – 06 23 80 51 08 – cecilia.laurent@hotmail.fr

OM VOOR UZELF TE ZORGEN : LES SENS DES CIMES

Na een wandeling in de bergen, of gewoon omdat u er zin in hebt, duwt u de deur van Les Sens des Cimes open voor
maximale ontspanning. Sauna, hammam en jacuzzi, deze hooggelegen spa met zijn verfijnd design straalt een
warme en ontspannende sfeer uit... Alleen of met z'n tweeën, de specifieke massages stellen u in staat om
een vermoeid lichaam weer energie te geven, of om opgehoopte spanningen op te vangen. Hier worden kinderen van
6 tot 14 jaar ook verwend met specifieke, speelse en gastronomische behandelingen door massages van 30 minuten.
Elke dag geopend van 9 tot 21 uur.
Prijzen : 25€ per sauna, spa, hammam (voor 1 uur) - massages vanaf 45€ - lichaamsbehandelingen vanaf 30€
Info : 04 79 20 36 91 - www.les-sens-des-cimes.com
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TERUG NAAR HET VERLEDEN...

80 JAAR SLAG OM DE ALPEN - 11 EN 12 JULI 2020

Op 11 en 12 juli biedt het Telegraph Fort een uitnodiging om naar het verleden te reizen…
Herbeleef de Slag om de Alpen, die in 1940 het toneel was van deze markante
historische veldslag. Laten we teruggaan naar de Tweede Wereldoorlog:
10 juni 1940 verklaart Italië, geconfronteerd met de onvermijdelijke nederlaag van
Frankrijk tegenover Duitsland, haar de oorlog. De Italianen zetten meer dan
300.000 man op rij, terwijl het Alpenleger slechts beschikte over 185.000 man...
Van 21 tot 24 juni gingen de Italiaanse troepen in het offensief,
waarbij ze in botsing kwamen met de Franse verdedigingswerken en de Maginotlinie.
De sector van Valloire en Valmeinier was de plaats, waar een 2.000 man tellende
aanval die werd geblokkeerd dankzij de artillerie van het Fort Telegraph en de actie
van de Franse soldaten op de grond.
Op 11 en 12 juli opent het Telegrafisch Fort zijn poorten en zal het
publiek van de Franse en Italiaanse heropvoeringsplatforms, met gevechtsposities,
observatieposten, een kamp, een ziekenboeg, een commandopost,
de aanwezigheid van een 65 mm bergkanon en een 47 mm...
Maar ook exposities met materiaal, voertuigen, modelpoppen, signeringen
door auteurs, conferenties… Hoogtepunten van dit geschiedenisweekeinde: het
opnemen van de wapens in Valloire op zondag om 10 uur in aanwezigheid van de
civiele en militaire autoriteiten, met de onthulling van een gedenkplaat met de
aanwezigheid van een detachement van het 93e Mountain Artillery Regiment.
Info : Laurent Demouzon – 06 24 77 03 12 – www.valloire.net

PORTRET: JACKY MARTIN, LEVENDE HERINNERING UIT HET DORP

Meer dan 70 jaar oud, waarvan 51 als ESF-instructeur in de winter en de rest van het jaar werkzaam in het
dorpsarchief, kent Jacky Martin de geschiedenis van Valloirinche op zijn duimpje en heeft hij altijd een anekdote in
zijn bagage. Deze Gids van het Savoie Mont-Blanc Erfgoed heeft de evolutie van het toerisme meegemaakt en
organiseert al 20 jaar lang historische en humoristische bezoeken aan het Telegraph Fort op woensdag en donderdag
samen met met Laurent Demouzon. Genoeg om het Fort vanuit een ander perspectief te ontdekken!
Prijs van de bezoeken : Vanaf 8€ / volwassene - 2€ / kind.

PORTRET: LAURENT DEMOUZON
HISTORICUS EN ORGANISATOR VAN DE 80STE VERJAARDAG
VAN DE SLAG OM DE ALPEN

Gepassioneerd over de geschiedenis van de Alpentroepen, de vestingwerken van Savoye en de Slag om de Alpen,
is Laurent Demouzon een historicus, erfgoedgids voor de Savoie Mont-Blanc en wintersportleraar.
Als verzamelaar van uniformen, insignes en documentenwerkt hij mee aan verschillende historische overzichten en
is hij een van de oprichters van de vereniging "Tempête sur les Alpes", een groep van historische
reconstructies en onderzoek.
Auteur van verschillende werken over de vestingwerken van de Savoie, verzorgt hij conferenties en expositie en
deze zomer organiseert hij de 80ste verjaardag van de Slag om de Alpen op 11 en 12 juli.
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ALPENWEIDE TRIP
GASTRONOMISCHE PAUZE IN DE AVOND MIDDEN TUSSEN DE BERGWEIDEN
Aan het einde van de dag, wanneer de laatste zonnestralen de bergen met hun oranje
kleuren bedekken, nodigen Gilles en Cyrille de wandelaars (vanaf 10 jaar) uit voor
een korte wandeling midden door de bergweiden. Bij aankomst bij het
chalet van de bergweide Cyrille kunt u in alle kalmte en rust de zonsondergang
met uitzicht op de Grand Galibier bewonderen of een aperitiefje drinken.
Lange uitzichten en een verrekijker makel deel uit van de reis om 's avonds de gemzen
te observeren, alvorens kennis te maken met de s de typische lokale gerechten
zoals de diots de Valloire van traditionele Savoyaardse fondue, en zich te laten
wiegen door de prachtige historische verhalen en anekdotes van de streek...
De nachtelijke afdaling onder de sterren.
Prijs : Vanaf 32€/pers.
Info : 06 26 23 83 24 of 06 77 10 06 81

HERDER VOOR EEN DAG: BERGBEKLIMMEN OP ZATERDAG 13 JUNI

Marmotten, herten, adelaars, reeën, gemzen... niemand zal vergeten worden!
Naast Gilles, Thierry of Cyrille, de middengebergte gidsen vertrekken we voor
een ochtendwandeling, die zeer toegankelijk is (100m positief hoogteverschil)
om de om de wilde fauna te ontdekken. De wandelaars zullen zorgvuldig zoeken
naar de speelse en soms nieuwsgierige marmotten, de gemzen die rondcirkelen
op de steile hellingen, de adelaars, die de kliffen afschuimen, de gieren die boven
de bergweiden zweven…een prachtige belevenis om met het hele
gezinmee te maken.
Prijs : Vanaf 17€/volwassene en 14€/kind van 8 tot 16 jaar.
Info : 06 70 06 44 88 - www.estancot.net

FOTOSAFARI : ALLES IN KANNEN EN KRUIKEN!

Marie-Do en Eric van de boerderij Pré Clos bieden aan de traditionele beklimming
van de bergweiden aan voor hun vee mee te maken. De gezelligheid is het
sleutelwoord van deze festiviteiten die een mooi programma beloven: aperitief bij
aankomst op de bergweiden, boterbereiding en -proeverij, daarna een bergmaaltijd
alvorens weer af te dalen naar Valloire. Een dag rijk aan ontdekkingen!
Er wordt ook een workshop opgezet om verse producten te proeven en te verkopen,
en de producenten zijn blij om hun workshops open te stellen voor de nieuwsgierigen!
Prijs : Boerenmaaltijd 14€
Info : La ferme du Pré Clos - 06 45 72 99 98
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MADE IN VALLOIRE

BRASSERIE GALIBIER, DE HOOGSTE AMBACHTELIJKE
BROUWERIJ VAN FRANKRIJK

Witte, blonde, amberkleurige... ambachtelijke bieren van Galibier worden hier
gebrouwen in Valloire, op een hoogte van 1430m met bronwater van de Glacier
de la Clapière. Het team brouwt moderne, originele bieren met verschillende
inspiraties. Na de start van het avontuur in een garage werkt Brice Le Guenec in de
zuiverste traditie, op een ambachtelijke manier. Het voldoet aan de Duitse
zuiverheidswet, bekend als het Reinheitsgebot, dat al meer dan vijf eeuwen van kracht
is. Als bewijs van haar uitzonderlijke savoir-faire deskundigheid, wordt de brouwerij
vaak bekroond tijdens nationale ent internationale wedstrijden (drievoudige
medaillewinnaar op de FRANKRIJK BEER CHALLENGE in Parijs gouden medaille
BRUSSELS BEER CHALLENGE, gerangschikt onder de 10 beste bieren ter wereld door
de krant de SUN in Londen...).Rechtstreekse verkoop, proeverij in de brouwerij elke dag
(behalve op zondag) van 16.30 tot 18.30 uur.
Prijzen : Vanaf 32€/pers.
Info : 06 26 23 83 24 of 06 77 10 06 81

DE DIOTS DE VALLOIRE,
EEN CULINAIRE SPECIALITEIT VAN VALLOIRE... EEN GOED BEWAARD GEHEIM!

Deze worst, zo rustiek als je wilt, waarvan de vulling bestaat uit varkensvlees,
rundvlees en groenten, is het meest kenmerkende gerecht van Valloire.
Gastronomen moeten zich niet vergissen, hij is niet te
verwarren met zijn neef uit "de Savoie »!
De Diot " van Valloire " heeft zijn eigen specialerecept... Samengesteld uit groenten
(kool, wortelen, uien, rode bieten), rundvlees, varkensspek en kalfsvlies vervolledigen
het mengsel om een unieke hoge smaak te brengen!
Bereiding: doe de Diots in lauwwarm water en kook ze 15 minuten, voeg
de aardappelen in hun schil toe en laat ze 30 minuten koken. Serveer het warm
(reken één Diot op één of twee aardappelen/persoon).
Waar vind je Diots de Valloire :
Het authentieke Maison Retornaz (Traiteur-Slager-Charcuterie) - 04 79 59 01 79
De Bolliet Slagerij (Traiteur-Slager-Charcuterie) - 04 79 59 03 45
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