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PROGRAMMA (wijzigingen voorbehouden) 
 
Vrijdag 15 januari: Nederland - La Plagne 
Vertrek vanaf de verzamelpunten tussen Utrecht (16.45 uur), 
Eindhoven (19.15 uur) en Maastricht (20.00 uur). Deze plaatsen 
en tijden zijn onder voorbehoud. Er wordt rekening mee 
gehouden waar de deelnemers vandaan komen. Daarna rijden we 
naar onze bestemming in La Plagne in Frankrijk.  
 
Zaterdag 16 januari: La Plagne 
In de ochtend komen we aan in La Plagne. Nadat we hebben ingecheckt en kamerverdeling 
gaan we ontbijten en daarna het dorp verkennen. Skipassen en materialen ophalen en in de 
middag indien mogelijk gaan we skiën. Tussen 13.00 uur en 17.00 uur gaan we de kamers in.  
 Avonds gaan we dineren en uitrusten na de lange reis.  
 
Zondag 17 tot en met vrijdag 22 januari: La Plagne 
In deze periode gaan we skiën of andere activiteiten doen. ‘s-Avonds gaan we dineren ergens 
of zelf koken. Vanaf 19.00 uur in de avond activiteiten doen of babbelen, spelletjes of chillen.  
 
Zaterdag 23 januari: La Plagne 
Vandaag is de laatste dag. Nadat we hebben ontbeten gaan we skiën, zwemmen of wandelen. 
Rond 17.00 uur gaan we dineren. Na 19.00 uur komt de bus ons ophalen.  
 
Zondag 24 januari: La Plagne - Nederland 
Vandaag komen we aan op Nederlandse bodem.   

 

La Plagne telt 225 kilometer aan pistes. Het gebied is erg modern en voor ieder  
niveau zijn er pistes voor een heerlijke afdaling. De langste afdaling is zelfs maar liefst 15  
kilometer. De dorpen Les Arcs en Peisey-Vallandry vormen samen één skigebied van 200  
kilometer. Van de twee dorpen is Les Arcs de meest bekendste en daarom ook het drukkere  
dorp. Vanwege de rust zal u in Peisey-Vallandry bijna geen wachtrijen tegenkomen, waardoor 
u nog meer pistes kan pakken op één dag! Beginners kunnen goed uit de voeten rondom de 
dorpen Arcs 1600 en 1800.  
 
Plagne Soleil en Plagne Village liggen beide op 2050 m. Het zijn jonge en rustige dorpjes die 
met name bestaan uit onlangs gebouwde, en op de piste gelegen chalets en résidences. U kunt 
vanaf uw accommodatie vaak direct gaan skiën of snowboarden.  
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Wintersport La Plagne 

€ 750,- * P.P. OP BASIS VAN EEN 2-PERSOONSKAMER 
              (* onder voorbehoud van prijswijzingen en beschikbaarheid accommodatie) 
 

INBEGREPEN 
▪ Busreis Nederland - Frankrijk 
▪ 7 nachten in Chalet Le Sun Valley 
▪ 6 dagen Skipas Paradiski 

 

NIET INBEGREPEN 
▪ Ontbijt en diner  
▪ Ski materialen huren 
▪ Skilessen 
▪ Entree en excursie 
▪ Overige verzorging  
▪ Groot skipas Paradiski      € 26,- 
▪ Schoonmaken (laten doen of zelf doen)   
▪ Toeristenbelasting (afrekenen bij de receptie)     
▪ Reis- en ongevallenverzekering incl. wintersport (verplicht) € 35,- 
▪ Annuleringsverzekering incl. wintersport (verplicht)  € 85,- 

 

Graag bij boeking aangeven of u een reis- en annuleringsverzekering wilt afsluiten bij 

ons? Vooral een annulering moet direct bij de boeking afgesloten worden. 

BETALING REISSOM 
▪ Aanbetaling: €   250,- per persoon vóór 15 november a.s. 
▪ Restbetaling: €   500,- per persoon vóór 15 december 2020  

 

De volledige reissom dient vóór 15 december 2020 voldaan te worden. IBAN nr.  
NL52 INGB 0008 7708 91 t.n.v. Wesemann Travel o.v.v. Wintersport 2021 
 

Reisvoorwaarden 
Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van de ANVR van toepassing.   
 
Aantal deelnemers per groep 
Minimumaantal deelnemers voor het doorgaan van deze reis: 10 (incl. 2 tolken en  
2 reisbegeleiders) 
 
Reisprogramma 
Deze specifieke reis is bij Sunweb ingekocht en uitgevoerd door Wesemann Travel. 

Tolken 
Uw tolken zijn mevrouw Suzanne Middelie en mevrouw Mariska v.d. Heide. 

Reisbegeleiding 

Uw reisbegeleiders zijn de heer Rob Geelen en mevrouw Christi Menheere. 
 
 
 

 

 

 
 

SLUITING 
INSCHRIJVING: 

 

15 NOVEMBER 
2020 
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Chalet Le Sun Valley  
Résidence Prestige Sun Valley is een prachtig appartementencomplex 
gelegen in Plagne Soleil. De résidence is van alle gemakken voorzien en ligt 
direct aan de piste, waardoor u tot aan de deur kunt skiën. Dat bespaart 
een hoop gesjouw met uw skispullen. U kunt naar de dichtstbijzijnde 
skilift 'La Bergerie' toe of de shuttlebus pakken naar de naastgelegen 
skidorpen van La Plagne, zo hoeft u niets van dit mooie gebied te missen.  
 
De appartementen zijn ingericht met veel hout, wat een knusse sfeer geeft. Na een lange dag 
op de piste kunt u hier weer heerlijk tot rust komen en gezellig rond de tafel zitten. U kunt 
hier gemakkelijk zelf koken. Hebt u daar een keertje geen zin in? De résidence heeft ook een 
restaurant waar traditionele gerechten uit Savoie geserveerd worden. De dag kunt u daarna 
afsluiten met een drankje bij de gezellige bar.  
 
Is het een dag slecht weer? Niet getreurd, want ook in de résidence zelf kunt u  ook wel een 
dagje vermaken. Zo is er een verwarmd binnenzwembad en kunt u gratis gebruikmaken van 
drie jacuzzi's, de sauna en het Turks stoombad. Kortom, alles is hier aanwezig voor 
ontspannen wintersportvakantie!  
 
Ontbijt en diner 

Later dit jaar krijgt u informatie over het ontbijt. 
Diner mag u zelf kiezen of u zelf willen koken of uit eten in het restaurant van het 
appartement of elders in La Plagne.  
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Informatie over de prijzen 
Skipas La Plagne is geschikt voor de beginners die voor het eerst gaan skiën.  
Groot skipas voor hele gebied (425 km skipiste) kost € 26,- p.p. 
De gratis halve dag skipas is geldig op zaterdagmiddag vóór de skipas officieel ingaat.  
 
Brons 
Materialen zijn uitstekend geschikt voor de beginnende en lichtgevorderde skiërs en 
snowboarders. Dit materiaal is extra wendbaar zodat het maken van bochten en het 
afremmen goed onder de knie te krijgen is. Ook is het parallel skiën met deze ski’s goed 
mogelijk.  
 
Brons 
Skilatten, skischoenen, helm (Eco)    6 dagen € 94,- 
Skilatten, skischoenen zonder helm (Eco)   6 dagen € 76,- 
Skilatten, helm zonder skischoenen brons (Eco)   6 dagen € 76,- 
Skilatten zonder helm en skischoenen brons (Eco)  6 dagen € 61,- 
 
Zilver 
Materialen zijn uitstekend geschikt voor de gevorderde skiërs en snowboarders. Dit materiaal 
is wendbaar, maar ook zeer geschikt om de bochten scherp in te kunnen snijden. Ook op hoge 
snelheid hebben deze ski’s een zeer goede performance.  
 
Zilver 
Skilatten, skischoenen, helm zilver (Eco)    6 dagen  € 119,-  
Skilatten, skischoenen zonder helm brons (Eco)   6 dagen  € 101,- 
Skilatten, helm zonder skischoenen brons (Eco)  6 dagen  € 104,-  
Skilatten zonder helm en skischoenen brons (Eco)  6 dagen  €   86,- 
 
Ski-/snowboard les 
Snowboard, schoenen, helm zilver    6 dagen € 119,- 
Snowboard, schoenen, zonder helm zilver   6 dagen € 101,- 
Snowboard, helm zonder schoenen zilver   6 dagen € 104,- 
Snowboard zonder helm en schoenen zilver   6 dagen €   86,- 
 
Ski- en snowboard les 
De beginners kunnen alleen voor beginnerlessen kiezen als u nog nooit hebt geskied. 
 
De gemiddelde skiërs kunnen voor gemiddeld kiezen als u kunt remmen en een bochtje 
maken. Niet geschikt voor beginners.  
 
De gevorderden kunnen voor gevorderd kiezen als u kunt skiën, maar u wilt meer techniek 
verder ontwikkelen.  
 
De prijs voor in het jaar 2021 van de ski- en snowboard les is nog niet bekend. De les duurt 
elke ochtend 2,75 uur en kost bij de vorige wintersport 2020 € 170,- euro.  
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Snowboard Experience 
's Vrijdag, skiën heft geen geheimen meer voor 
u. Kom kennismaken met ELRPO, 28 jaar 
ervaring en een formule 'all in'. Basisopleiding 
en eerste skiliften! De ELPRO ploeg stelt u een 
kennismaking met snowboard voor, onder de 
leiding van een leraar met staatsdiploma. Kom 
gedurende 2 uur kennis maken met een nieuwe 
discipline! U zal nieuwe sensaties ontdekken in 
het glijden. U bent vertrouwd met de piste ? Al 
uw oriëntatiepunten veranderen : evenwichtspunt, oriëntatie van het lichaam, steun. Onze 
snowboard leraars zullen u met genoegen stap voor stap de basis van deze activiteit aanleren. 
 
Deze formule voor slechts € 30,- (begeleiding en materiaal) is een unieke gelegenheid om uw 
week op prachtige wijze af te ronden tegen een kleine prijs.  
 
Snowboard Experience 

▪ Vrijdag van 12 tot 14 of 14.45 tot 16.45 uur naar gelang het seizoen 
▪ Begeleiding van 2 uur 
▪ Vanaf 8 jaar 
▪ € 30,-  met inbegrip van huur materiaal en begeleiding 
▪ Spreekt Engels en Frans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De zon zien opgaan op het domein Paradiski®, voor al de anderen op de skipistes zijn en de 
eerste sporen trekken...  niets is zo magisch om te beginnen aan een dag skiën!!! 
Deze bevoorrechte afspraak zal U toelaten samen met de “pisteurs” een Savoois ontbijt de 
nemen terwijl U geniet van een van de mooiste 360° panorama’s van ons domein. 
 
Praktische inlichtingen: 

▪ Tarief  € 15,- inclusief ontbijt 
▪ Drager zijn van een geldig forfait is vereist 

 
Vertrek Plagne Centre 

▪ Afspraak om 07.45 uur aan het vertrek van de gondelbaan van de Grande Rochette 
▪ Omhoog met de gondelbaan, panoramazicht, nadien ski begeleid door de “pisteurs” 

van het domein 
▪ Afdaling via de skipistes Mira, Ramy en Bridge 
▪ Savoois ontbijt in het restaurant Chairlift in Plagne Villages 
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Een Olympische piste voor iedereen 
La Plagne bezit de enige bobslee- en skeletonpiste in Frankrijk. Ze ligt onder Plagne 1800 en 
maakt deel uit van een traditie geankerd in ons Alpijns resort. Zelfs voor La Plagne een 
skiresort was vermaakten de inwoners zich met een “bobslee op de straat” en maakten 
gebruik van de intense koude in deze sector om de premissen van de piste te creëren. In 1992 
bevestigden de Olympische Spelen van Albertville onze liefde voor de bobslee en werd La 
Plagne verkozen voor het inrichting van de Olympische proef. Sindsdien is de ploeg erin 
geslaagd zijn passie te delen door afdalingstuigen te creëren voor het grote publiek, uniek ter 
wereld en uitgevonden door en voor La Plagne. Open voor de vakantiegangers op het einde 
van de namiddag, na de sporttrainingen, denk eraan uw afdaling te reserveren.  
  
Bob rafting, voor het genot 
Toegankelijk vanaf 1.30 m, dit is het tuig voor de families. 
Zelfstandig en zelf remmend verwelkomt het 4 personen voor 
een ongelooflijke en gedeelde ervaring. De bolide bereikt een 
snelheid van 80 km/u op het steilste gedeelte van de afdaling. 
Deze kan beschouwd worden als een kennismakingsversie en 
past perfect bij de "eerste keer”, maar laat ons duidelijk zijn, de 
bobsleepiste van La Plagne kent geen halve maat en u zal 
dezelfde afdaling doen als de professionals!  
Tarief : € 48,- per persoon. 
 
Speed luge, voor de sensatie 
U verkiest solo te spelen? Test dan de speed slee, in half 
liggende houding op de rug, de voeten vooruit. Het voordeel: 
een onneembaar zicht op de piste. Inderdaad, u zal elk van de 
19 bochten op zijn juiste waarde kunnen schatten. U kan 
trachten ze te tellen, maar aan 90 km/uur zal u wellicht de tel 
kwijt raken! 
Tarief: € 112,- per persoon 
 
Bob racing, voor actie 
De bob-racing, meer intensief, staat heel dicht bij een 
zogenaamde “sportieve afdaling”. Om 120 km/uur te bereiken 
neemt een piloot vooraan plaats in de bobslee, voor 3 
passagiers, die vooraf gebrieft worden. De sensatie van de G in 
de bochten, de indrukwekkende versnelling, het geluid van het 
schuren op het ijs... dat is bobslee, een passie die onvergetelijke 
herinneringen nalaat.  
Tarief : € 128,- per persoon. 
 
Cijfers om jaloers op te zijn. 
In het kort: Ziehier enkele cijfers om een beter inzicht te hebben betreffende onze 
bobsleepiste in La Plagne: een afdaling van 1.5 km met 19 bochten, 200 m acceleratie piste (ja, 
natuurlijk, het gaat heel snel) voor 124.5 m negatief hoogteverschil. Een team “glaciers” 
(vraag hen niet « op zijn Italiaans ») die deze piste met liefde onderhouden en die u onthalen 
voor deze ongelofelijke belevenis. En alleen voor de grap... het snelheidsrecord behaald op de 
piste van La Plagne is 134 km/uur… 
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Sneeuwscooter Snow Panthers 
Alexis die gespecialiseerd is in de inrichting van tochten met sneeuwscooter, en die vele jaren 
ervaring heeft, stelt u tochten voor, 's avonds, na het sluiten van de skipistes. Maak er gebruik 
van en ontdek de bergen aan boord van dit zeer bijzonder tuig. 
Beleef sterke sensaties alleen of met twee op de sneeuwscooter en ontdek een uitzonderlijk 
nachtelijk uitzicht vanop de hoogten, in het hart van het domein van La Plagne. 
SNOW PANTHERS laat u toe een onvergetelijke ervaring te beleven, of u expert of beginneling 
bent, met een sneeuwscooter van goede kwaliteit, comfortabel, onder de leiding van ervaren 
gidsen en in totale veiligheid. 
 
Wij willen onze passie met u delen wanneer u komt deelnemen aan een tocht samen met ons, 
met vrienden of familieleden, in groepsverband of tijdens een seminarie. 
Bij gelegenheid van een kerstmis, van een verjaardag... of gewoon voor het genot van te 
schenken! Doe een origineel geschenk : een tocht per sneeuwscooter. 
 
Algemene inlichtingen: 

▪ Een vertrek alle uren na het sluiten van de skipistes: 17u, 18.10u, 19.20u, 20.30u 
▪ Reserveren verplicht in Chalet SNOW PANTHERS, te Plagne Centrum op het 

sneeuwfront iets lager dan de gondelbaan Funiplagne Grande Rochette 
  

Verloop van de tocht: 
▪ Het vertrek vindt plaats te Plagne Centrum, op het sneeuwfront, langs de stoeltjeslift 

van de Colorado (langs de Funiplagne die naar de top van de Grande Rochette gaat) 
▪ U aanbieden 15 minuten voor het vertrek 
▪ Vooreerst een briefing van 10 minuten tijdens de welke richtlijnen voor het besturen 

en voor de veiligheid gegeven worden, gevolgd van het vertrek voor een tocht van 50 
minuten.  

▪ Het parcours is ongeveer 12 km lang, op de hoogtes boven het skioord, met een 
uitzonderlijk nachtuitzicht op de verschillende skioorden van La Plagne. 

 
Nodige uitrusting: 

▪ Warme skikledij, handschoenen, après-ski schoenen (skischoenen niet toegelaten), 
masker 

▪ Wij stellen een helm ter beschikking (NF norm) 
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Voorwaarden voor de tocht: 
▪ De groep is samengesteld uit 7 sneeuwscooters t.t.z. maximum 13 personen 
▪ Materiaal POLARIS 2017, 550 cc - 2 plaatsen, met verwarmde handvaten 
▪ Tocht alleen of in duo: het is inderdaad mogelijk vergezeld te zijn door een passagier 

op uw sneeuwscooter met twee comfortabele plaatsen. Het is derhalve mogelijk 
halfweg de rollen om te wisselen.  

▪ Tocht onder de leiding van een professionele gids, houder van een diploma voor de 
begeleiding van sneeuwscooters. 

▪ Minimum leeftijd: bestuurder 18 jaar of ouder en passagier 12 jaar of ouder 
 
De sneeuwscooter en het milieu: 

▪ Het onderwerp van de sneeuwscooter waarborgt een perfecte harmonie met het 
natuurlijk milieu. Inderdaad, het contact van de sneeuwscooter met de grond, dat 
alleen gebeurt via een rubberen rupsband, veroorzaakt geen enkele schade. 

▪ Het geluid van de motor respecteert de wettelijke normen. 
 

Vast tarief: vanaf € 99,- (sneeuwscooter voor 1 of 2 personen op dezelfde voor 1 uur) 
 
Gasttalen: Engels en Frans 
 
Vanaf 17u, 18u10, 19u20 en 20u30. 
 
Hondenslede 
Een Air Greenland. Jack London heeft van Croc Blanc een held gemaakt. Een held die leeft in 
de geest van de kinderen, maar dat niet alleen... als u gevoel hebt voor dieren, indien u 
gefascineerd bent door de medeplichtigheid tussen de mens en de hond, dan raden wij u ten 
zeerste aan de hondenslede te leren kennen! Samoyède, Malamute, Groenlander of Husky, de 
mushers stellen u hun  “families” voor, geven u uitleg en raad alvorens u mee te nemen met 
hun meute. U heeft hebt nog nooit een slee bestuurd en de doop lijkt te contemplatief ... de 
energie en het ongeduld van honden maken u niet bang? Doe de ervaring op van alleen een 
slede te besturen! 

Voor deze activiteit is het noodzakelijk dat de deelnemers in goede fysische conditie zijn en 
geen enkele indicatie vertonen die sportieve activiteiten in de bergen zouden in de weg staan. 
 
Maximum 4 personen per sessie: 
Een bestuurder per slede, geen passagier. Het dragen van een helm is aan te raden voor 
volwassenen en verplicht voor minderjarigen (niet voorzien) 
 
Duur van de sessie: 10 minuten briefing en 30 minuten rijden.  
Vast tarief: € 80,- vanaf 11 jaar.   Groep volwassenen: € 220,- tot en met € 265,- 
Gasttalen: Engels en Frans 
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De Snooc 
Nieuwe glijtuig, is een Franse uitvinding die het 
mogelijk maakt te skiën bergop zowel als bergaf, 
zonder daarom een ski-expert te moeten zijn. 
Een afdaling volstaat om de snooc onder de knie te 
krijgen. Zeer laag zittend, stabilisatie met de 
voeten. Om te sturen volstaat het de schouders te 
draaien. Net als een sneeuwkart is dit nieuwe 
concept van glijden een echte uitnodiging tot 
plezier. Speels en gemakkelijk te gebruiken, waardoor één enkele afdaling volstaat om het tuig 
volledig te beheersen. Een echte uitnodiging om te glijden: licht, handig en zeer comfortabel!  
 
Tarief: € 7,- per passage, € 30,- voor 5 passages 
 
Snakegliss - Hoogteresorts 
Met familieleden of vrienden, op rustige of 
sportieve wijze, zal u er samen in slagen de 
sneeuwslang te bedwingen ??? Afdaling van 5 
km, sensatie gewaarborgd! Zittend, met de 
voeten goed vastgemaakt... daar gaan wij, voor 
een afdaling met familieleden of vrienden ! 
Houdt u goed vast en tracht de sneeuwslang te 
temmen!  
 

Het transport, de helm en een koplamp worden geleverd. Skischoenen zijn verboden. 
Warme wijn en warme chocola worden u aangeboden!  
Vast tarief: € 30,- 
 
Rodelbaan Colorado Luge 
De afdaling van Le Paradis kan ook op een slede! Op 
een Colorado slede in volle vaart 1500 meter naar 
beneden glijden, met als premie een prachtig 
uitzicht op de Mont Blanc, geweldig! 
Slede en helm worden verplicht geleverd door La 
Société d'Aménagement van La Plagne. 
Minimum grootte : 1040 m 
Afspraak aan de voet van de stoeltjeslift van 
Colorado naar Plagne Centrum. 
Tickets worden ter plaatse verkocht. Tarief: € 8,-  
 
Helikopter - Air La Plagne 
Met de passie voor alles wat vliegt en altijd op zoek naar meer sensaties en beheersing, heeft 
het AIR team van La Plagne zich uiteraard geïnteresseerd in de vliegende machine, met de 

grootste nauwkeurigheid van besturing 
en verplaatsing betreft: de helikopter. 
Deze fascinerende machine, die de 
helikopter is, biedt ongeëvenaarde 
sensaties in het universum van de drie D. 
Vermis de drie verplaatsingsassen 
gescheiden zijn van elkaar (hoger - lager, 
rechtslinks, voorruitachteruit) is alles 
mogelijk op gebied van verplaatsing. 
Voeg daar een perfect glijden aan toe, en 

men verkrijgt een cocktail van explosieve sensaties, die nergens gevonden kan worden.  
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Helikopter – Air La Plagne (vervolg) 
Air La Plagne zet alles op de kwaliteit van zijn prestaties en is gemotiveerd om ze altijd uniek 
te maken en ze te personaliseren. Dat is de reden waarom onze helikopter een tweezitter is (u 
en de piloot, de ene langs de andere), hetgeen u toelaat een ogenblik te beleven dat u 
werkelijk toebehoort. De piloot zal 100% beschikbaar zijn voor u, en zal zich aanpassen aan 
jouw verwachtingen wat het traject betreft, de snelheid, de duur van de vlucht, van rustige 
vlucht tot sportieve. U zal uitzonderlijk goed zitten in een zetel, met een panoramisch uitzicht. 
 
Dank zij de helikopter kan u het ganse domein van La Plagne, van Paradiski®, van de 
Tarentaise, de Beaufortain en van de Vanoise ontdekken. En voor hen die het durven, kunnen 
wij hen zelfs tot aan de Mont Blanc brengen! 
Air La Plagne hélicoptère heet u welkom niet ver van de Olympische bobsleepiste La Plagne. 
U kan ernaar toe per wagen, bus, op ski's of snowboard. 
Air La Plagne hélicoptère verwacht u om het mooie en grootse avontuur van een 
helikoptervlucht in La Plagne te laten ontdekken en te delen. 
 

Tarieven worden later bekendgemaakt. 
Gasttalen: Engels, Frans, Italiaans 
 
Paragliding dopen - Air la Plagne / Tarentaise 
Sinds 1998 is Air La Plagne een ploeg van ervaren beroepsmensen die de licentie paragliding 
hebben. Het aanbod van Air La Plagne gaat veel verder dan de dopen, een avontuur ! Wij 
bieden ook acrobatiek op hoog niveau aan. 
 

Air La Plagne is een team van gepassioneerden met een unieke ervaring op alle gebied van de 
vrije vlucht (bergvluchten, kunstvliegen, afstand, duur, precisie, freestyle, free-ride). Deze 
ervaring maakt van Air La Plagne een werkelijk professionele structuur van paragliding 
dopen die u zal toelaten uw dromen te overtreffen. 
 
Denis Verschere, bijvoorbeeld, een van de monitoren, heeft tijdens een van zijn eerste 
wereldprestaties, het kanaal 
overgestoken in een parapente voor twee, 
vergezeld van een arend. Hij is ook de 
ontwerper van het eerste gezelschapsspel 
ter wereld met educatief en pedagogisch 
karakter, in verband met paragliding, 
onder de naam "Parapente Poursuite". 
 
Deze innoverende dynamiek ligt aan de 
basis van de jaarlijkse uitbreiding van zijn 
kernactiviteiten en de vernieuwing van 
zijn aanbod om aan de verwachtingen van zijn klanten te voldoen; het aanbod gaat veel 
verder dan vluchten, het is een echt menselijk avontuur. 
 
Air La Plagne is een van de zeldzame structuren in Frankrijk en de enige in La Plagne en de 
Tarentaise die acrobatiek op hoog niveau aanbiedt. Voor de liefhebbers van sterke sensaties 
een uitzonderlijk en uniek ogenblik te beleven in La Plagne! 
 
De ploeg van Air La Plagne heet u welkom op de top van de Grande Rochette (via de 
"Funiplagne" vanaf Plagne centrum), dat bekend staat als een van de mooiste panorama's van 
de Alpen; ze zal u tijdens uw vlucht kennis laten maken met de passie van paragliding. 
 
Duur van de sessie: tussen 1 uur en 1.30 uur naargelang van het gekozen type. 
Tarieven worden later bekendgemaakt. 
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Kom vliegen! 
Vliegen! De oudste droom van de mens, in eenieders bereik. Aarzel niet meer, een magisch 
ogenblik verwacht u!  
 
Kom vliegen! Wij nemen u mee in de lucht 
om een uitzonderlijk panorama te 
ontdekken op de Alpen en het skioord La 
Plagne. Op ski's, snowboard of te voet, u zal 
langzaam opstijgen, en nadien, comfortabel 
gezeten in een zetel, zal u de indruk 
hebben vleugels te krijgen en geen zin 
hebben om weer af te dalen. Daarboven 
vergeet men alles om zich te laten dragen 
door de lucht en te genieten van dit intens 
ogenblik. 
 
Plagn'Air stelt u verschillende tweezitter vluchten voor (Vlucht Vision 500 m/6-10 min 80 €, 
Vlucht Horizon 1000m / 15-20 min 110 €, Vlucht Condor thermische vluchten 25-35 min / 
140 €, Vlucht King and Queen, met landing in de vallei 25-35 min 2000 m/160 € (terug naar 
boven met een voertuig tot de woonplaats inbegrepen) met vertrek op de top van La Grande 
Rochette - Gondelbaan van funiplagne - Plagne Centre. 
Gratis opties: besturing /acrobatie. Pack Foto's Video € 20,- 
 
Duur van de sessie: van 40 minuten tot 1u30.  
Tarieven: zie genoemde tarieven in de tekst boven. 
Gasttalen: Frans 
 
Langlaufen lessen 
Klassieke techniek of skating, de 
gespecialiseerde monitors van het Noors skiën 
leren u alle technieken aangepast aan uw 
niveau. 
Het plateau van Champagny-le-Haut, bekroond 
door La Grande-Motte en Grande-Casse, is het 
toneel van een van de rijkste Noordse 
skigebieden in Savoie, en draagt het label "3 
Nordiques national". De langlaufpistes strekken 
zich uit op het plateau tot diep in de vallei, 
langs het bos en de Doron en rond de 
gehuchten.  23 km van aangelegde en onderhouden pistes verwachten de liefhebbers van 
skating of van de alternatieve pas.  
 
Tarieven: vaste prijs vanaf € 110,- (5x 2 uren) 
Privéles: € 45,- per uur (1 tot 2 personen) 
Gasttalen: Duits, Engels, Frans, Nederlands 
 
Langlauf - La Plagne 
La Plagne heeft meerdere langlaufparcours/pistes te midden van majestueuze bergtoppen en 
in de bossen. 81 kilometer skipistes verdeeld over de verschillende sites van La Plagne 
(Champagny en Vanoise, Plagne Montalbert, Montchavin-Les Coches, en de hoogtestations) 
 
Domein van Champagny : toegang tegen betaling.  
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Discovery E-Fat Bike-excursie 
Een begeleide E-Fat Bike wandeling met adembenemende panorama's bij zonsopgang of 
zonsondergang. Sensaties gegarandeerd met deze speciale mountainbikes met grote 
gripwielen en een elektromotor om met gemak de berg te navigeren. 
Uniek bij La Plagne Paradiski! ELPRO biedt u voor het derde jaar E-FAT BIKE-ritten aan. 
Vertrekkend vanuit Plagne Centre, 's ochtends voordat de pistes opengaan bij zonsopgang of' 
‘s-avonds nadat het skigebied bij zonsondergang sluit, kom en leer over Electric FAT BIKE! 
 
Simon Masi, MTB 
State Certificate en 
gesyndikeerd met de 
Franse fiets-
instructeurs (MCF), 
neemt u mee op de 
besneeuwde 
hellingen. Met 
elektrische 
assistentie kunt u 
gemakkelijk als een 
zeem over de berg 
zwerven. U gaat 
omhoog naar de Col 
de Forcle om de 
Mont Blanc te bekijken,  Daarna daalt u af naar de Dou du Praz richting uw vertrekstation.  
Sensatie gegarandeerd dankzij deze ietwat bijzondere mountainbikes die zijn uitgerust met 
grote lage druk wielen die grip op de sneeuw hebben en een elektromotor voor gemakkelijker 
klimmen. Simon wilt u graag leren hoe u deze machine onder de knie moet krijgen: beheerst 
slippen, beheersing van de betrokkenheid, balans op de mountainbike en uw remniveau. 
 
E-Fat Bike ONTDEKKING rit 

▪ Ongeveer 1 uur en 30 minuten 
▪ Vanaf 12 jaar 
▪ € 69,- per persoon 

 
Inbegrepen in de service: 

▪ Supervisie door Simon Masi: mountainbike gids Staatsoctrooi en vakbond bij de MCF in 
constante communicatie per radio met ons activiteitenbureau 

▪ Veiligheidsuitrusting: helmen - krachtige lampen 
▪ Een aperitief of ontbijt voor de bergwandeling 

 
Kleding en uitrusting voor: 

▪ Warme skikleding 
▪ Een rugzak 
▪ Handschoenen 
▪ Waterdichte schoenen 
▪ Een flesje van 0,5 liter 
▪ Een bivakmuts 

 
Het merk PARADISKI is een geregistreerd handelsmerk van Compagnie des Alpes-Domaines 
Skiables.  
 
Prijzen: € 69,-  
Gasttalen: Engels en Frans 
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Inwijding in het besturen van aanstampmachines 
Gun u een pleziertje, ontdek de 
sensatie bij het besturen van een 
aanstampmachine, onder de leiding 
van een professional. Hij zal zijn 
passie met u delen op een gesloten 
omloop en in alle veiligheid. 
Briefing van de machine, besturen en 
overhandiging van een diploma.  
 
Tarieven : volwassene € 60,-  
Gasttalen: Engels en Frans 
 
 
Natuurijsbaan 
Schaats in de buitenlucht op een schaatsbaan 
van 400m2 in het centrum van het dorp. Een 
magisch moment te delen met de familie!  
Activiteit toegankelijk voor iedereen vanaf 2 
jaar, stoelen te huur. 
 
Tarieven worden later bekendgemaakt. 
Gasttalen: Engels en Frans 
 
Bowlingbaan 
De Holidays bowling is een ruimte voor vrije tijd en ontspanning met familie of vrienden. 
Open elke dag van 16 u tot 2 uur 's morgens en vanaf 14 uur in geval van slecht weer. 
 
U zult bij Holidays diverse  ruimten vinden die de meesten voldoening zullen schenken: 
4 bowling pistes (speciaal systeem voor de kinderen), maar ook biljarts, baby-foot, Arcade-
spellen, uitzending op reuzenschermen van sportevenementen (Ski, Voetbal, Rugby enz... ) 
 

▪ Een sfeervolle bar met uitgebreide keuze 
aan bieren, cocktails enz. 

▪ Mogelijkheid tot het inrichten van thema-
avonden, verjaardagen enz. 

 
Gasttalen: Engels en Frans 
 
Opening: van 4 juli tot en met 29 augustus 2020 
Openingstijden: iedere dag van 16.00 t/m 02.00 
uur 
 
Van 12 december 2020 tot en met 30 april 2021,  
iedere dag van 16.00 tot en met 02.00 uur. 
Opening om 14.00 uur in geval van slecht weer. 
 
 
 
Sneeuw wandelen: op bestemming krijgt van reisleider een leuke wandelroute 


