Franse Alpen

De Alpen: na winterpret komt zomerpret
Wie denkt dat je alleen in de winter op vakantie kan gaan in de Alpen, heeft het mis. Ook
tijdens de zomermaanden valt er veel te beleven in de bergen. De sportievelingen grijpen
naar de mountainbike of de ski’s, terwijl de levensgenieters zich nestelen aan de rand van
een meer of op zoek gaan naar de lekkerste wijn van de streek. Ontdek wat je allemaal
kan doen tijdens een zomerse vakantie in de Alpen.

Skiën
Jawel, ook tijdens de zomer kan je de latten aanbinden in de Alpen. De hoger gelegen
skiresorts openen tijdens het voorjaar gewoon weer de deuren na een korte
sluitingsperiode. Vaak kan je alleen ’s ochtends de piste op, want de warme middagzon
maakt de sneeuw te plakkerig. In Frankrijk kan je ’s zomers terecht in La Plagne, Les
Deux Alpes en Tignes. In Zwitserland staan de resorts van Saas Fee en Les Diablerets
voor je klaar en in Oostenrijk moet je in Sölden of Hintertux zijn.

Wandelen
De zomer is de ideale periode voor wandelingen in de Alpen. Een uitgestrekt
wandelnetwerk biedt geschikte routes voor elk niveau. Wil je genieten van een
adembenemend landschap en een weids uitzicht, maar heb je geen zin om een steile klim
naar boven te ondernemen? Wees dan slim en blijf in de buurt van een skiresort. De
skiliften en kabelbanen voor de skiërs zijn meestal ook tijdens de zomer in werking.
Bovendien zijn hier vaak veel wandelpaden en kom je regelmatig cafés en berghutten
tegen waar je even op adem kan komen. Laat je zonder moeite naar boven brengen en
trek daar de wandelschoenen aan voor een dagtocht. Fervente wandelaars wagen zich
aan één van de trektochten over lange afstand die de Alpen rijk zijn. De Tour du Mont
Blanc is ongetwijfeld het bekendste traject voor een uitdagende trektocht. De route kronkelt
zich een weg naar boven langs de flanken van de Mont Blanc en passeert hierbij door
Zwitserland, Frankrijk en Italië.

Mountainbiken
Wil je nog meer actie? Dender dan door het berglandschap op de mountainbike. De
populariteit van mountainbikeroutes stijgt zienderogen en vooral in de Franse Alpen kan je
al een uitgebreid netwerk verkennen. Zowel beginners als ervaren mountainbikers vinden

routes op maat. Vaak kan je ook je mountainbike meenemen met de skilift en schitterende
tochtjes maken op grote hoogte.

Boottochtjes
Geniet je liever op een minder inspannende manier van de natuur, kies dan voor een
vakantie aan één van de indrukwekkende Alpenmeren. Maak boottochtjes van dorp naar
dorp en geniet van het uitzicht over de omringende bergen. Klinkt zo’n luilekkervakantie je
als muziek in de oren? Trek dan naar het Meer van Genève (Zwitserland), het
Vierwoudstrekenmeer (Zwitserland), het Bodenmeer (Zwitserland, Duitsland en
Oostenrijk), het Comomeer (Italië) of het Lago Maggiore (Italië en Zwitserland).

Wijn proeven
De Alpen bevinden zich op een kruispunt van wijnlanden. Wijnliefhebbers zoeken een
uitvalsbasis in één van de wijnregio’s in de Alpen en combineren wijnproeven met
uitstapjes in de bergen. Zuid-Tirol in Italië staat bekend om zijn voortreffelijke wijnen op
basis van de Pinot Gris- druivensoort. Het Zwitserse kanton Wallis heeft dan weer witte
wijnen op basis van de druivensoort Chasselas-Blanc in de aanbieding.

Pittoreske dorpjes in de Franse Alpen
In de regio zijn enkele van Frankrijks mooiste dorpjes terug te vinden. Allen zijn kleine pittoreske
dorpjes, waar je het gevoel hebt dat de tijd is blijven stilstaan. Ideaal om even tot rust te komen.

Bonneval-sur-Arc

Bonneval-sur-Arc, de poort tot het Parc national de la Vanoise en col de l’Iseran is een klein dorpje
in de buurt van Savoy. Het dorpje heeft zijn originele karakter kunnen bewaren en heeft (voorlopig)
geen last van stromen toeristen. Ideaal voor een dorpswandeling, maar ook meer avontuurlijke
uitstapjes in de natuur kunnen hier worden aangevat

Sixt-Fer-à-Cheval

Dit dorpje in de buurt van Samoëns heeft verschillende bezienswaardigheden. De waterval Cascade
du Rouguet, de oude Abdij van Sixt, het circus van Fer à Cheval of een van de vele kapellen.

Yvoire

De oude bakstenen huizen, houten balkonnen en balustrades, de stadswallen en de donjon van het
14de eeuwse kasteel ademen de Middeleeuwse sfeer uit waarin het dorpje is ontstaan. De ligging
aan het meer Lac Léman herinneren aan de tijd dat het een druk haven- en vissersdorpje was. In het
oude kasteel vind je de Tuin der Vijf Zintuigen, een plantenlabyrint waar alle zintuigen verwend
worden.

La grave

Dit authentiek dorpje, in het centrum van het Massif des Ecrins kijkt uit op top van de Meije. Met een
kabelbaan kan je deze top op een hoogte van 3200 bereiken en genieten van een prachtig uitzicht.
Verder is de kerk Notre Dame ook bezoekje een waard in het dorp.

Saint-Antoine-L’abbaye

De abdij Saint-Antoine in gotische stijl kijkt uit over dit Middeleeuws dorpje omringd door een
schitterend landschap. Het dorpje heeft verschillende kwaliteiten die de moeite zijn om te
bewonderen, de mooie huisjes, het winkelgedeelte met overdekte markt, de kleine straatjes naar de
top van het dorp. Je vindt er ook het Musée Départemental terug en je kan een begeleide
rondleiding doorheen het dorpje volgen waarbij alle bezienswaardigheden worden opgenomen en
voorzien van een woordje uitleg.

Top bezienswaardigheden Franse Alpen
De Franse Alpen zijn een paradijs voor wintersportfanaten, maar ook wandelaars, fietsers en andere
natuurliefhebbers komen hier om van de prachtige natuur en het uitzicht te genieten. Verder kan er
ook op cultureel vlak wat ontdekt worden in de Alpen en zal een bezoekje aan één van de vele spa
resorts totale ontspanning brengen.

Briançon, de hoogste stad van Europa.
Dit pittoresk stadje trekt jaarlijks vele bezoekers die de overblijfselen van de 18de eeuwse
vestingwerken komen bezoeken. Het wordt omringd door bergketens en met een hoogte van 1300
meter is het de hoogst gelegen stad van Europa. Naast wat cultuur is Briançon ook de ideale plaats
om tal van buitenactiviteiten te ondernemen. In de winter is het een paradijs voor skiërs en
snowboarders, maar in de zomer trekt de stad en zijn omgeving vele wandelaars. Je kan er ook
rotsklimmen of kajakken. Het stadje ligt slechts een tiental kilometer van de Italiaanse grens en dat
merk je aan de Italiaanse sfeer die in het stadje hangt.

Ontspan in Aix-les-Bains
Aix-les-Bains, ten oosten van Lac du Bourget, is uiterst geschikt voor wat ontspanning. Het meer is
het grootste natuurlijke meer van Frankrijk en een ideale plaats voor een rustige boottocht op het
water. Het stadje van Aix-les-Bains zelf is gebouwd rond de vele thermale bronnen. Hier kan je
genieten van een ontspannend bezoek aan een spa, maar ook ‘s avonds valt er het een en het
ander te beleven, bijvoorbeeld in de casino’s. In Musee Faure kan je werken van impressionistische

kunstenaars zoals Rodin, Degas, Pissaro en Cézanne bewonderen.

Grenoble
Grenoble, ‘hoofdstad van de Alpen’ en met 40.000 studenten ook een ware universiteitstad.
Tegenwoordig is Grenoble vooral bekend omwille van zijn wetenschappelijk en industrieel
onderzoek, maar doorheen de geschiedenis is het altijd al een belangrijke stad geweest. Het is een
ideale uitvalsbasis voor wandelingen en andere activiteiten in de omgeving, maar ook in de stad zelf
kan je een aantal bezienswaardigheden terugvinden. Bezoek een museum of ontdek een van de
vele moderne bouwwerken of overblijfselen uit de Middeleeuwen.

Uitzicht op het meer Annecy vanaf La Tournette
Van de top van deze berg heb je een prachtig uitzicht over het meer en Annecy zelf. De tocht naar
boven is eerder stijl, maar voor het grootste deel vind je mooie wandelpaden. De laatste 250 meter
bestaat echter uit keien en harde paden, maar het uitzicht maakt het zeker de moeite. Onderweg
word je vergezeld door berggeiten. Heb je nog wat energie over na de beklimming? Breng dan zeker
ook een bezoek aan het kleine maar gezellige stadje Annecy en verken de talrijke kleine straatjes en
steegjes. De vele waterkanalen hebben de stad de bijnaam ‘Venetië van de Alpen’ gegeven.

Gastronomie in de Alpen

De Alpen staan bekend om het lekker eten waarbij gebruik wordt gemaakt van regionale producten.
Ingrediënten uit de streek zijn kaas, vers fruit en wilde paddenstoelen, maar ook verse vis, wild,
varkensvlees en aardappelen vormen de basis van de Alpenkeuken.
In de omgeving zijn veel verschillende soorten plaatselijke kaas te vinden. Een typisch gerecht in de
Alpen op basis van kaas is Fondue Savoyarde, kaasfondue met brood. Volgens de traditie moet de
persoon die zijn stuk brood in de kaas verliest een opdracht uitvoeren.

Soupe aux cailloux of stenensoep is een soep op basis van groene kool, wortelen en spek. Het
speciale aan de soep schuilt hem in de laatste stap van het recept. Leg twee grote ronde stenen in
de ketel en laat 4 uur koken. De beweging van de stenen zal er voor zorgen dat de soep op een
grove manier gemixt wordt.
Het zuiden van de regio staat bekend voor zijn vele boomgaarden waar heerlijke appelen en peren
gekweekt worden. Ook bessen en pruimen vinden we hier terug. Tarte du Champsaur is een zeer
smaakvolle taart met pruim- en bessenvulling, maar ook de kleine notenkoekjes van amandel en
hazelnoot, Croquants du Queyras kunnen bekoren. De smaak en geur van de planten en bomen
uit de Provence vinden we terug in de plaatselijke Alpenhoning. Tourtons zijn kleine gefrituurde
gebakjes die zowel een zoete als hartige vulling kunnen hebben.

Ten slotte moet je ook zeker Truffade of Tartiflette proeven. Dunne schijfjes gebakken aardappel
met spek die vermengd worden met plaatselijke kaas.

In de omgeving kunnen we ook lokale dranken terugvinden zoals Génépi, een likeur op basis van

absintalsem of Williamine op basis van Williams peren. De lokale wijn heeft een sterk fruitig
karakter. In Vallouise wordt ook een lokaal blond bier gebrouwen, Alphand.

Uitstapjes in de Franse Alpen
De Franse Alpen zijn de ideale plaats om tal van uitstapjes te ondernemen, naast de verschillende
steden en dorpjes mogen deze activiteiten ook zeker niet ontbreken.

Télécabine Panoramic - Mont Blanc

Van midden-mei tot midden-september kan je in Aiguille du Midi de kabelbaan Télécabine
Panoramic Mont Blanc nemen naar Pointe Helbronner op een hoogte van 3466 m. Onderweg geniet
je van een impressionant uitzicht over het Mont Blanc gebergte.

Lac de Serre-Ponçon

Lac de Serre-Ponçon is een indrukwekkend stuwmeer tussen de bergen. Met een oppervlakte van
3000 hectare behoort het tot één van de grootste stuwmeren van Europa. Het stuwmeer is de ideale
plaats voor tal van activiteiten. Laat je verwonderen door de grootsheid van het meer, maak een
wandeling of neem een verfrissende duik in het water. Je kan er ook tal van watersporten beoefenen
zoals zeilen, vissen of kajakken. Wil je meer te weten komen over de geschiedenis en bouw van het
stuwmeer, bezoek dan zeker de Museoscope bij het uitzichtpunt in Rousset.

La Route Napoléon

In de omgeving kan je een deel van de Route Napoléon volgen. Dit is de route die Napoleon volgde
in 1815 na zijn ballingschap in Elba om tot Parijs te geraken, samen met 3 schepen en 1200
mannen. De volledige toeristische route ofwel N85, loopt van Golfe-Juan tot Grenoble. Hierna zetten
Napoleon zijn tocht verder naar Lyon om tenslotte in 6 dagen Parijs te bereiken. Langs deze route
zijn verschillende herdenkingspunten aangebracht. In de omgeving van de Franse Alpen kun je de
route volgen van La Poët tot Grenoble. Deze route is echter een belangrijke verkeersas, dus naast
mooie plekjes en bezienswaardigheden kom je er ook veel verkeer tegen.

Bekendste steden in de Franse Alpen

Hoewel natuur de bovenhand heeft in dit gebied, valt er ook op cultureel vlak iets te beleven. In de
stadjes in de Franse Alpen zijn een aantal bezienswaardigheden om te ontdekken. Tot deze steden
behoren Grenoble, Briançon, Embrun, Gap en Annecy. Ga op ontdekkingstocht en leer iets over de
geschiedenis van deze plaatsen.

1. Grenoble
Deze stad wordt omringd door verschillende bergketens en is met zijn 160 000 inwoners de grootste
stad in het Alpengebied. De geschiedenis van de stad gaat terug tot voor de Romeinse tijd. In de
stad vind je naast overblijfselen uit de Middeleeuwen zoals de Bastille en de kathedraal ook een heel
aantal indrukwekkende moderne bouwwerken uit de 20ste eeuw. Een kabelbaan neemt je mee naar
de Bastille, een reeks oude vestingwerken boven de stad waar je van een mooi uitzicht kan
genieten.
Ter gelegenheid van de Winterspelen in 1968 onderging de stad een grondige vernieuwing. Het
sportstadion, gebouwd voor de Olympische Winterspelen vind je terug in het Paul Mistral park. Na
de spelen hebben ze het gebouw omgevormd tot een overdekte wielerbaan. Het cultuurgebouw van
de Winterspelen werd na een grondige renovatie in 2004 heropend onder de naam MC2, Maison de
la Culture 2. Hier kan je muziek-, theater- en dansvoorstellingen bijwonen. Een ander opmerkelijk
gebouw is de spiraalvormige garage van Fumet en Noiray uit 1928 dat schuilgaat achter een art
deco façade of de 86 meter hoge Perret-toren die ‘s nachts oplicht. Bij opening in 1925 konden
bezoekers de top van de toren bezoeken, jammer genoeg vraagt het gebouw al sinds de ‘60 om
een grondige renovatie en is het niet langer toegankelijk.

Het museum van Grenoble herbergt een grote collectie schilderijen uit verschillende periodes in de
kunstgeschiedenis, ook heeft het een afdeling met kunst uit de Egyptische, Griekse en Romeinse
oudheid.
Je kan de stad ook verkennen via een kajaktocht of de bergketens rond de stad intrekken. In de
winterperiodes kan je een van de vele skigebieden rond de stad bezoeken.

2. Briançon
Dit kleine stadje is vooral populair door de overblijfselen van de versterkingen die bouwmeester
Vauban in de bovenstad heeft aangebracht. Het stadje ligt op 1300 meter en is daardoor de hoogst
gelegen stad van Frankrijk. De vestingwerken, gebouwd begin 18de eeuw, moesten de
toegangsweg tot Italië bewaken. Ook de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-en-Sint-Niklaas werd onder
toeziend oog van Vauban voltooid begin 18de eeuw.

3. Embrun
Hier vind je de kathedraal Notre-Dame du Réal gebouwd in Lombardijse stijl tussen 1170 en 1220.
De kathedraal word als één van de mooiste van de Franse Alpen beschouwd. De Franciscus-kapel
die grenst aan de kathedraal doet dienst als schatkamer en is te bezichtigen tijdens rondleidingen
van de toeristische dienst.

4. Gap
Gap is de departementale hoofdstad van Les Hautes-Alpes en heeft een geschiedenis die terug gaat
tot de Romeinen. In het Musée Départemental de Gap kan je meer te weten komen over de
geschiedenis, maar is er ook een collectie aan Franse en Italiaanse schilderijen terug te vinden.

5. Annecy
Een oud en gezellig stadje aan het meer van Annecy. Kuier door de oude smalle straatjes en houd
halt bij één van de prachtige oude kerken. Aan de rand van de stad vind je een kasteel dat
tegenwoordig dienst doet als museum. Jaarlijks vindt er ook het Fête du Lac d’Annecy plaats, met
een groot vuurwerk aan het meer.

5 hoogste toppen in de Franse Alpen
De bekendste en hoogste bergtop in de Franse Alpen is ongetwijfeld de Mont Blanc. Toch zijn er ook
nog enkele andere bergtoppen te vinden die de 4000 meter overschrijden, de meeste ook in het
Mont Blanc massief.

1. Mont Blanc
Met 4811m steekt de Mont Blanc overal bovenuit. Het is de hoogste bergtop van de Alpen, Frankrijk
en het Mont Blanc massief en komt op de tweede plaats in Europa. Het gebied staat bekend als een
slecht-weer gebied. De berg ligt het meest westelijk ten opzichte van de Atlantische Oceaan
waardoor er plotse stormen kunnen ontstaan. Dit is dan ook een van de gevaarlijkste aspecten aan
de beklimming van het massief.
De Mont Blanc is een druk bezochte berg, de moeilijkheidsgraad is niet zo zwaar maar vooral de
hoogte maakt het een hele uitdaging. Er zijn 4 routes die allen bij hetzelfde punt, net voor het laatste
stuk naar de top samenkomen.
In het Mont Blanc massief is het enkel toegestaan om te bivakkeren. Wees snel wanneer je een
slaapplaats wilt boeken in één van de berghutten.

2. Mont Maudit
De tweede hoogste top is met 4465 meter de Mont Maudit. Deze top ligt ook in het Mont Blanc
massief, de beklimming van de Mont Maudit volgt dezelfde route als die van de Mont Blanc en vindt
dan ook vaak plaats als onderdeel van de Mont Blanc beklimming.

3. Dôme du Goûter
Ook deze top (4304 m) bevindt zich in het Mont Blanc massief. De beklimming is dezelfde als die
van de Mont Blanc maar dan korter. De top wordt ook vaak verward met die van de Mont Blanc. Hij
ligt dichter bij Chamonix en lijkt hierdoor ook groter.

4. Mont Blanc de Tacul
Met 4248 meter is deze top de vierde berg uit het Mont Blanc massief dat ons lijstje aanvult. De
beklimming maakt ook weer deel uit van de beklimming van de Mont Blanc. Je kan één van de vier
normaalroutes kiezen.

5. Grandes Jorasses
Grandes Jorasses zijn een verzameling van enkele pieken, waarvan er vier boven 4000 meter
uitstijgen. Ze horen tot de mooiste van de Alpen. De hoogste top bevindt zich op 4208 meter. Aiguille
de Rochefort en Dome de Rochefort zijn er twee van, deze liggen er dicht bij elkaar waardoor
klimmers hen vaak tijdens dezelfde tocht beklimmen. De graat van de Grandes Jorasses is aan de
noordzijde 70 graden steil en wordt dan ook niet vaak beklommen. Wil je de verschillende toppen
beklimmen, reken dan toch 2 dagen. De eerste dag kan je eenvoudig de top van Aiguille de
Rochefort, Dome de Rochefort en Dent du Geant beklimmen. Na een overnachting lukt het ook om
de volgende dag op de top van de Grandes Jorasses te staan.

Wandelen in de Franse Alpen
De Franse Alpen zijn een paradijs voor natuurliefhebbers. De ideale manier om van al deze
natuurpracht te genieten is de omgeving al wandelend te verkennen. De Alpen hebben een aantal
natuurparken die hier ideaal voor zijn of je kan je aan een van de (kleinere) beklimmingen wagen.
Het wisselende berglandschap zal je blijven boeien.

Parc national des Ecrins

Het gletsjerpark bestaat uit meer dan 700 km bergpad. Naast bergwandelingen kan je er ook aan
alpinisme en rotsklimmen doen. De GR54 loopt doorheen het park. In de zomer (laatste week juni eerste week september) kan je met de Meije kabelbaan naar een station op 3200 meter hoogte om
een prachtig uitzicht te aanschouwen. Je kan er ook afdalen in een ijsgrot.

Le Parc naturel régional du Queyras

Queyras is een klein dal in de Franse Alpen en kent acht skigebieden die met dezelfde skipas
bezocht kunnen worden. In totaal is er 130 km aan pistes. Naast skiën zijn er ook andere
wintersporten mogelijk zoals hondensleetochten, langlaufen, ijsklimmen en sneeuwschoenwandelen.
De GR58 is een rondwandeling doorheen het park, je kan er 7 of 10 dagen over doen met
overnachtingsplaatsen in de vorm van gîtes of kampeerplekken in het park. Het park leent zich ook
tot dagtochten.

Forêt de Boscodon

Een hellingbos van 850 hectare met voornamelijk dennenbomen. Doorheen het bos loopt een
botanisch pad en kan je informatieborden terugvinden.

Parc national de la Vanoise

In dit park met 50 000 hectare aan bergnatuur zijn er mogelijkheden voor alle doelgroepen, van
gezinnen tot ervaren trekkers. Het park is bereikbaar vanuit Le Montal, Avérole en noordelijk van
Aussois. Het park herbergt een grote verscheidenheid aan flora en fauna.

Petit Mont Blanc

De echte Mont Blanc is enkel voor ervaren klimmers weggelegd, het kleine broertje is wel haalbaar.
Vanaf de Col du Mône klim je in 4uur naar de top (2678m). Boven heb je prachtig uitzicht.

Lac de Serre-Ponçons

Dit stuwmeer in de Franse Alpen hoort met zijn oppervlakte van 3000 hectare bij één van de
grootste stuwmeren in Europa. Het meer biedt een prachtig uitzicht op de bergen en er kunnen tal
van activiteiten op en rond het water beoefend worden. Naast zwemmen, zeilen, vissen en kajakken
kan men in de omgeving ook mooie wandeltochten maken of het terrein met mountainbike of paard
verkennen. Via de wandelwegen kan je verschillende uitzichtpunten bezichtigen. Bij het uitzichtspunt
in Rousset vind je de Museoscope van het meer. Een bezoekje waard als je meer over de

geschiedenis en bouw van de stuwdam te weten wil komen.

Fietsen in de Alpen
Wielertoeristen zullen zeker aan hun trekken komen in de Franse Alpen. De prachtige omgeving en
aanwezigheid van vele hellingen maken de Franse Alpen tot een populaire bestemming voor
fietsvakanties. Onderschat de beklimmingen echter niet! De cols kunnen steil en zwaar zijn, maar de
beloning wacht aan de top. Een prachtig uitzicht.
Een fietsvakantie vraagt enige voorbereiding. Je zoekt best op voorhand enkele routes uit die je
graag wil doen en stemt de rest van de reis hier op af. Houd rekening met de afstand tussen
bepaalde routes. Het is ook mogelijk om aan een georganiseerde fietsvakantie deel te nemen, waar
je in een kleine groep de Alpen verkent.
Je hoeft natuurlijk geen hele week te fietsen. Ook als je een col wilt beklimmen, bereid je dit best
thuis voor. De omgeving schikt evenzeer voor dagtochten en je hoeft niet de hoogste bergen te
beklimmen. Houd er wel rekening mee dat je door het heel landschap met klimmingen te maken
krijgt.
Voor bepaalde klimmingen kan je op voorhand trainingsschema’s terug vinden op gespecialiseerde
websites en fora. Door dit schema te volgen, vergroot je slaagkans om de top te bereiken.
In de omgeving van de cols vind je specifieke fietshotels terug. Deze zijn speciaal afgestemd op de
wielertoerist die de uitdaging aangaat. Ze helpen met het organiseren van de tochten. In het
bepaalde periodes organiseren ze zelfs aangepaste fietsweken of extra uitstappen. Ze beschikken
ook vaak over een afgesloten opbergruimte voor de fietsen en een atelier om de pechvogels uit de
nood te helpen. De ideale manier om na een stevige klim in alle rust te kunnen ontspannen en terug
op krachten te komen.

De mooiste cols van de Franse Alpen
De Alpen kennen een heel aantal mooie cols. De bergpassen doorlopen allemaal prachtige stukjes
natuur en het uitzicht op de top is fenomenaal. De bekendste cols hebben een plaats in de Tour. Ga
je de uitdaging aan? De beklimmingen kunnen zwaar zijn. Wil je enkel van het uitzicht genieten?
Dan kan je de klim met de wagen of motor aanvangen.

Col de l’Iseran

De Col de L’Iseran is met 2770 m de hoogst geasfalteerde bergpas van Frankrijk. De bergpas is
heel erg geliefd bij wielrenners en motards net vanwege de hoogte en bochten. Vanaf Val d’Isere
kom je in een prachtig landschap terecht dat de klim enkel mooier maakt. Over de volledige 53 km
wordt de klim nergens echt zwaar. In de hoge delen kan je zelfs in de zomer nog wat sneeuw terug
vinden.

Col de la Bonette

Col de la Bonette probeert met de titel van hoogste col te gaan lopen, maar de eigenlijke col is
slechts 2715 meter hoog. Het is de extreem steile top tot Cime de la Bonette die de bergpas 2800 m
hoog zou maken. De col loopt door het Parc Nationale de Mercantour, één van de wildste plaatsen
in Frankrijk wat extra natuurpracht oplevert. De weg is ondanks zijn locatie van goede kwaliteit. De
lange klim blijft over de hele lengte zwaar, er is weinig tot geen rust en ook het temperatuurverschil
maakt het er niet makkelijker op.

Col du Galibier

Een van de bekendste bergpassen in de Franse Alpen is met 2646 m de Col du Galibier. De col kan
langs twee kanten beklommen worden en is langs beide kanten zwaar. De meest gekende route
begint in het dal naar de Valloire, gaat over in de col du Télégraphe en loopt zo door tot de Col du
Galibier. De klim begint steil en blijft steil tot de top. Ook hier kan je met grote
temperatuursverschillen te maken krijgen. Boven wordt de klim beloond. Het uitzicht op de Mont
Blanc is prachtig.

Col de la Madeleine

Deze col strekt zich uit over 25 kilometer met het hoogste punt op 1993 m. De pas wordt beschouwd
als zeer zwaar, maar net zoals bij de andere bergpassen is het uitzicht de moeite waard

Col de la Croix de Fer

Niet verwonderlijk staat er op 2068 m, de top van de bergpas een ijzeren kruis. Deze col hoort tot
één van de mooiste beklimmingen in de Franse Alpen. Je kan de tocht via verschillende zijden
aanvatten, vanuit het westen in Allemont, het oosten in Saint-Jean-de-Maurienne of indirect via het
noorden vanuit La Chambre. Op 2,5 km van de top kan je links afslaan en op 1924 m de top van Col
du Glandon bereiken.

Col du Glandon

De echte beklimming van Col de Glandon wordt langs de zuidkant vanuit Saint-Etienne-de-Quines
aangevat. Het is een lastige beklimming, in het midden is er een stuk vals plat waarna het zwaarste
deel tot aan de top volgt met stukken tot 12%

Alpe d’Huez

Deze berg is vooral bekend omwille van zijn deelname in de Tour, maar ook in de winter is het een
populair skigebied. De top bevindt zich op 1815 m en bereik je na een klim van bijna 14 km en 21
haarspeldbochten. De eerste lange rechte stukken tussen de bochten zijn het zwaarste deel van de
col.

Col de Joux Plane
Deze mooi maar zware col, omringd door groen Alpenlandschap, eindigt op een hoogte van 1691
meter. De pas verbindt Morzine in het noorden met Samoëns in het zuiden. Beklim je hem per fiets?
Vertrek dan zeker vroeg, de top is zuidelijk gericht waardoor de temperaturen kunnen oplopen.

Met de auto naar de Franse Alpen
De auto is een handig vervoersmiddel om tot de Franse Alpen te geraken. Zo kan je de streek ter
plaatse zelf ook eenvoudig verkennen en kan je heel wat baggage meenemen. Aangezien er veel te
ontdekken valt in de Franse Alpen is dit zeker een goed idee. Ook sportievelingen en avonturiers
kunnen zo eenvoudig het nodige materiaal meenemen (denk aan fiets, mountainbike,
wandelschoenen, tent,..)
Naargelang je bestemming in de Franse Alpen ben je vanuit Brussel zo’n 800 tot 950 kilometer
onderweg. Je bestemming zal ook bepalend zijn voor de route die je neemt en de landen die je
doorkruist. Op www.autoroutes.fr of www.viamichelin.nl kan je een gedetailleerd overzicht
terugvinden voor je route en informatie over de kosten voor tolwegen.
In Frankrijk werken ze met het systeem van péages op de snelwegen, je kan dit eventueel vermijden
door de Route Nationale te nemen. Deze weg neemt je mee langs pittoreske dorpjes en prachtige
uitzichten, maar je bent ook wel een stukje langer onderweg. Wanneer je door Oostenrijks of
Zwitsers grondgebied moet kan je best op voorhand de nodige wegenvignetten aankopen. Op deze
manier mijdt je wachtrijen en boetes.
Rij je in de winter naar de Franse Alpen, weet dan dat sneeuwbanden verplicht zijn. Ook kan het
handig zijn om extra sneeuwkettingen in de auto te leggen. In besneeuwde gebieden laat de politie
soms enkel wagens met sneeuwkettingen toe. Deze maatregelen dragen ook bij aan de veiligheid
van je reis!

Vakantie in de Franse Alpen
Hautes-Alpes is gelegen in Frankrijk en kenmerkt zich door zijn zeer bergachtig landschap. Het
bestaat uit de drie agglomeraties Gap, Briançon en Embrun. Op 2042 meter hoogte ligt het dorp
Saint-Véran, wat hiermee het hoogst gelegen dorp van Europa is.
Met een gemiddelde hoogte van meer dan 1000 meter boven zeespiegel en met de hoogste bergtop
van meer dan 4000 meter is de Hautes-Alpes een gedroomde vakantiebestemming voor elke
avonturier, zowel in de zomer als in de winter.

Dat de bergen zich perfect verlenen voor de klimsport zal geen verrassing meer zijn.
Bergbeklimmers en wandelaars kunnen heerlijk hun hart ophalen bij het beklimmen van de hoge
bergen. Daarnaast zijn er natuurparken aangelegd en lavendelweides waar men uren door kan
wandelen.
De wintersport heeft uiteraard ook baat bij deze bergen. De laatste jaren zijn er veel nieuwe
accommodaties aangelegd waar men kan genieten van hoog gelegen pistes bedekt met veel
sneeuw.
Toch is dit niet alles wat de Hautes-Alpes te bieden hebben! In de Franse Alpen kan men eveneens
deelnemen aan talloze wateractiviteiten zoals zeilen, kajakken en raften. Zelfs op cultureel vlak valt
er veel te beleven.

Vakantiehuizen in de Franse Alpen
Wil je graag het comfort van thuis op vakantie? Of reis je met een grote groep? Dan is een
vakantiehuis ideaal!
Een vakantiehuis heeft vele mogelijkheden, zeker als je van plan bent om veel sportieve activiteiten
te ondernemen. Vaak heb je de ruimte om al je extra materiaal op te bergen en kan je ontspannen
thuiskomen. Houd bij het boeken van een huisje rekening met je eigen behoeftes. Kruip je graag in
een sauna na een avontuurlijke dag? Let hier dan op bij het uitzoeken van je huisje. Ook als je met
een grote groep reist is een vakantiehuis erg geschikt. Je kan 's avonds gezellig aan tafel kruipen
om samen te eten of nog een lekker glaasje drinken op het terras.

Waar zoeken?
Op het internet vind je snel en eenvoudig verschillende accommodaties in de regio die jij verkiest.
Op deze manier kan je makkelijk vergelijken en selecteren op de gewenste criteria. We geven alvast
een aantal opties.
Belvilla
Happyhome
VillaXL
Basictravel
Pierre et Vacances

Camping in de Franse Alpen
Op zoek naar een slaapplaats in het midden van de natuur? Dan is een camping misschien geen
slecht idee.

Avontuur
De Franse Alpen zijn uiterst geschikt om te wandelen of fietsen in een prachtige natuurlijke

omgeving. Een verblijf op een camping maakt je avontuurlijke vakantie helemaal compleet. Je wordt
wakker tussen de bomen en kan onmiddellijk genieten van de frisse berglucht en een prachtig
uitzicht.
Naargelang je behoeften kan je kiezen voor een kleine camping met beperkte voorzieningen of een
luxecamping met zwembad, tussen de bergen of aan een meer. Je kan kiezen om je eigen tentje op
te zetten of om gebruik te maken van een bungalow of stacaravan.

Waar zoeken?
Als je even wat rondzoekt op het internet zal je snel verschillende accommodatiemogelijkheden
vinden. We geven alvast een aantal websites om je zoektocht te beginnen.
Vacansoleil
Eurocamp
Canvasholiday
Suncamp
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