
CHAMPAGNY EN VANOISE_
U w v a k a n t i e g i d s

W I N T E R  2 0 2 1 / 2 0 2 2

• Accommodation
• Transport (train & plane) & transfers
• Ski Pass
• Activities
• Ski lessons
• Equipment rental

A LA PLAGNE EXCLUSIVE!

LA GRANDE PLAGNE 
TOURIST OFFICE

Tel: + 33 4 79 09 02 01
info@la-plagne.com

www.laplagneresort.com

LAPLAGNERESORT.COM
TRAVEL AGENCY

Book  your holiday in La Plagne directly through 
our on-line travel agency.
A single address for all your holiday needs: www.laplagneresort.com

LA PLAGNE RESORT

Tel: + 33 4 79 09 79 79
info@laplagneresort.com
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La Plagne bedankt zijn partners

WWW.JEANLAIN.COM

Consommations mixtes de la gamme KONA Electric (kWh/100 km) : 15,0 - 15,4 Émissions CO2 (g/km) : 0  Consommations mixtes (WLTP) de 
la gamme TUCSON (l/100 km) : 5,4-6,7 Émissions CO2 WLTP (g/km) : 127-154  Consommations mixtes de la gamme SANTA FE (l/100 km) : en 
cours d’homologation Émissions CO2 WLTP (g/km) : en cours d’homologation  (2) La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique 
uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes 
et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule. (3) Les batteries haute-tension de nos véhicules KONA Electric, TUCSON 
Hybrid et SANTA FE Plug-in sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Détails : hyundai.fr Just Drive ! : Conduire, l’esprit libre !

04 201 01 201CHAMBERY ALBERTVILLE ECHIROLLES
SEYNOD VILLE LA GRAND

Consommation
de carburant maitrisée

Garantie 5 ans,
kilométrage illimité(2)

Bonus écologique
et coûts d’entretien réduits

Garantie batterie
8 ans ou 200 000km(3)

Hybride

Hybride rechargeable

Electrique

Hydrogène

Gamme E-SUV Hyundai
La plus large gamme de SUV électrifiés 02
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24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
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ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %
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Een onvergetelijk verblijf,

nog meer dit jaar

Deze winter is de vreugde om u 
te verwelkomen nog groter dan in 
voorgaande seizoenen.
Zie je met vrienden en familie van de 
hellingen razen. Stel je voor dat je rond 
een fondue of raclette zit met onze 
lokale producten. Bekijk de voortgang 
van kinderen die aan het einde van hun 
verblijf vertrekken met hun sneeuwvlokje 
of hun sterren.
Voor ons, ambachtslieden en makers van 
uw verblijven, die worden gedreven door 
het enige doel om u te verwelkomen 
om u de liefde voor onze berg over te 
brengen, wat een geweldig moment om 
te kunnen heropenen onze deuren.
Het is vol emotie dat we je vertellen:
Bedankt voor het vertrouwen
en laat ons uw herinneringen creëren.
Bedankt voor het delen van al deze 
momenten met ons.
Bedankt dat je (terug) bij ons komt ...

Je bent hier thuis.

2

eindelijk weer

RUST

Afstand nemenHet dragen van een 
masker is verplicht

Desinfectie van 
oppervlakken en 

apparatuur

Hydroalcoholische 
gel beschikbaar

Alleen zittend

Volg samen de regels die we allemaal al hebben aangenomen

ontmoeten !...

Deze winter viert Champagny 50 jaar van onvergetelijke herinneringen  
en lanceert de 50 volgende jaren voor de volgende generaties  

veel te beleven emoties.  
Dit gebergte dat we erven , kom het met ons mee beleven.
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ONTVANGST -  INFORMATIE

Tourist office of La Plagne
Champagny en Vanoise

U kunt daar afhalen  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Het weerbericht,  
- De openingstijden van het skigebied, de 
pistes en de liften 
- Het wekelijkse animatieprogramma  
- Een pisteplan voor het alpineskiën  
- Een plan met de langlaufloipes en de 
wandelpaden  
- Plattegrond van het station 
- Informatie schermen

Extras 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 30 minuten gratis Wifi verbinding per 
dag 
.- Huur van Hippocket box Wifi per dag 
of meer : Hoge snelheid Wifinetwerk 
(informatie Wifi bladzijde 30) 

- Een fotokopieservice  
- Gevonden/verloren dienst.

7 Place du Centre 
Champagny en Vanoise

 Monday, Tuesday, Wednesday, 
Thursday, Saturday and  
Sunday (during French holidays): 
 9am - 12.30pm / 2.30 - 6.30pm
Friday:  
9.30am - 12.30pm / 2.30 - 6.30pm
Public holiday & Sunday (except 
French holidays): 
9am - 12pm / 3 - 6.30pm
Tel: +33 (0)4 79 55 06 55  
info.champagny@la-plagne.com 
www.champagny.com

Officiële 
winkel 

La Plagne
 Ontdek onze boutique

EVENEMENTEN

FESTIVITEITEN VOOR HET 
NIEUWE JAAR
Om het nieuwe jaar te vieren hebben 
we allerlei verrassingen verzonnen die 
u laten watertanden...

Sneeuwfront- Plein van het centrum 
Champagny Village

 31 december avond

+ 33 (0)4 79 55 06 55
info.champagny@la-plagne.com 
www.champagny.com

DE MAGIE VAN KERSTMIS
De magie van Kerstmis  installeert 
zich in Champagny en Vanoise.
De Kerst man zal aanwezig zijn !
Muziek , jongleurs zullen het centrum 
van het dorp vermaken.

Sneeuwfront- Plein van het centrum 
Champagny Village

 24 december

CHAMPAGNY EN VANOISE 
VIERT DAT HET 50 JAAR 
VERBONDEN IS MET LA 
PLAGNE
Winter 1970/71 kiest de 
gemeenteraad van het dorp 
een verbinding te realiseren per 
stoeltjeslift met het skigebied van La 
Plagne !
Dit markeert een waarachtig vertrek 
van een toeristische boost.
Om deze gebeurtenis te vieren  
worden er tal van animaties en 
verrassingen georganiseerd deze 
winter….

Champagny Village

 
Speciale avond 50 jaar 
Dinsdag 21, 28 december - 8, 15, 22 
februari - 1 maart

 Gratis

+ 33 (0)4 79 55 06 55
info.champagny@la-plagne.com 
www.champagny.com

LES FILMS D’EN HAUT

Ontdek het universum van het 
hooggebergte doormiddel van films.

Feestzaal 
Champagny Village

 20.30 uur op woensdag
5, 12, 19 & 26 januari
2 februari
9, 16, 23 maart

 Gratis

+ 33 (0)4 79 55 06 55
info.champagny@la-plagne.com 
www.champagny.com
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EVENEMENTEN

LA GORZDERETTE 

« Ontspan u », het komt allemaal 
goed.
Een uniek atypisch en legendarisch 
evenement ! IJzig toernooi met vele 
activiteiten rond de IJSTOREN.  
Voor iedereen.

Le Canada  
Champagny le Haut 

 28, 29 & 30 januari

 40€/pers. (of 45€/pers. vanaf 15/01)

gorzderette@gmail.com 
www.gorzderette.com

DE WEDLOOP  VAN DE 
RAVEILLUS
Een  wedloop tochten skiën met 
tijdwaarneming die deel uit maakt 
van de “Rando Challence” La Plagne
2 formules: prestatie  (2,5km & 350 
hoogetemeters) & wedstrijd (8.3 km 
en 780 hoogtemeters) 
Warme maaltijd na de finish
Toegankelijk voor iedereen
Maar ook….
- Initiatie tochten skiën
- Testen van materiaal
- Muzikale animatie.

Slalom stadion (1900m)

 15 januari (of 22 januari indien 
uitgesteld) 
Vertrek om 10 uur

 Formule prestatie : 7€  
Formule wedstrijd: 12€ 

+ 33 (0)4 79 55 06 55
info.champagny@la-plagne.com 
www.champagny.com

DOLLE DINSDAG - 
CARNAVAL
Een middag met tal van festiviteiten 
met het thema van de jaren 70 : 
animaties, schminken, shows.

Center Square 
Champagny  Village

 1 maart

+ 33 (0)4 79 55 06 55
info.champagny@la-plagne.com 
www.champagny.com

SUPER PARRALLEL

Leuke en ludieke uitdaging met een 
initiatie parrallelslalom
Op het programma staan : gele en 
zwarte paaltjes, muziek en een goed 
humeur.
Slalom mogelijk voor iedereen ! Gratis

Rossa piste 
Champagny sector 

 1 februari van 10u tot 16u

 Gratis

+ 33 (0)4 79 55 06 55
info.champagny@la-plagne.com 
www.champagny.com

KAMPIOENSCHAP VAN 
FRANKRIJK VOOR MASTERS
Kom de kampioenen aanmoedigen 
bij de twee nationale wedstrijden 
langlaufen.

Langlaufgebied 
Champagny le Haut

 5 & 6 februari

 Toegang toeschouwers : gratis

NOORDSE NACHT DERBY
Een gezellige langlauf tocht op een 
dalend profiel bij hjet vallen van de 
avond. Ravitaillering gratis 
Maximale afstand : 4 km
Toegankelijk voor iedereen met of 
zonder licentie. Prijzen voor elke 
categorie.

Langlaufgebied 
Champagny le Haut

 16 februari ‘s avonds

 Gratis tot €6 afhankelijk van leeftijd

+ 33 (0)4 79 22 12 74 
www.champagny.com

MARATHON VAN DE GRAND 
BEC 
Langlauf tocht, nationaal en populair, 
freestyle en verschillende afstanden :  
van 42 km tot 1,5 km voor de 
allerjongsten. Tocht die vermeld staat 
op de nationale kalender van de 
Franse skifederatie. 

Langlaufgebied 
Champagny le Haut

 27 februari

 Spectator access: free

+ 33 (0)4 79 55 06 55 
www.marathondugrandbec.com

PASEN
In Champagny Village eieren zoeken 
voor kinderen van 3 tot 10 jaar.

 18 april

 2€/kind

+ 33 (0)4 79 55 06 55
info.champagny@la-plagne.com 
www.champagny.com

DAG VAN HET BOS
Speurtocht in het bos en informatie 
over het thema bos.
Animatie in samenwerking met 
Nationaal Bosbeheer.

Champagny le Haut

 23 maart

 Gratis

AFVALINZAMELING 
Heeft u zorgen over het milieu ?
Schoonmaakactie in het dorp en 
na afloop een gratis versnapering. 
Zakken en handschoenen worden ter 
beschikking gesteld.

Meeting place at Center Square 
Champagny Village

 15 april

 Gratis

SUBLI’CIMES
Bijzondere samenkomst op de 
belangrijkste toppen van het skigebied !

Skigebied van La Plagne

 13 tot 18 april

 Gratis (skipas niet inbegrepen)
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 Bob Raft
ASS. BOB LUGE SKELETON

Voor 4 personen, ideaal met de familie 
of vrienden. Stap in dit zelfsturende 
en zelf remmende apparaat, uniek 
op de wereld, en daal af met een 
snelheid van 80 km per uur, voor een 
ongelooflijke ervaring

 Dinsdag tot zaterdag vanaf 16 uur
Zondag vanaf 18 uur

 48€ per persoon
Vanaf 14 jaar en een minimum lengte 
van 1.30 m

Olympische Bobsleebaan 
Uniek in Frankrijk !  
3 belevenissen voor 3 niveaus van sensatie !
Beleef de « Olympische experience» 

Speed Luge
ASS. BOB LUGE SKELETON

Houdt u gereed om in half liggende 
houding een afdaling te maken met 
een snelheid van 90 km per uur. 
Alleen u en de piste om volop te 
genieten van deze enorme sensaties.

 Dinsdag tot zaterdag vanaf 16 uur
Zondag vanaf 18 uur

 112€ per persoon
Vanaf 16 jaar

HET ONVERMIJDELIJKE

 Bob Racing

Informatie & 
Reservering
Olympische Bobslee-
baan La Roche 

04 79 08 82 23

bobsleigh@la-plagne.com
www.bobsleigh.net

ASS. BOB LUGE SKELETON

Liefhebbers van extreme 
acties, neem plaats achter een 
professionele bobsleepiloot voor een 
afdaling met 120 km per uur. Tussen 
snelheid en adrenaline bent u heel 
dicht bij een wedstrijd afdaling. 
Mensen met een zwak hart moeten 
zich niet hier aan wagen.

 Woensdag,donderdag, zaterdag op 
18 uur. Zondag vanaf 16.30 uur

 128€ per persoon
Vanaf 16 jaar onder voorbehoud

Afstand in tijd
Vanaf Champagny en 
Vanoise : 1 uur

Ijstoren
Champagny en Vanoise

ZELFKLIMMEN

Zal U het avontuur aandurven? 
De toegang is voorbehouden aan 
klimmers die autonoom zijn in de 
praktijk van het ijsklimmen en van 
dry-tooling.

Le Canada 
Champagny  le Haut

 Elke dag van 12 tot 16.30 uur

 

Ijs tour zitting : 
Halve dag : 
- 10,50€/Volwassene  -  6€/junior*
Ijs tour seizoen : 
- 70€/Volwassene  -  35€/junior*
* van 6 tot 16 ans jaar
04 79 55 06 55 
info.champagny@la-plagne.com 
www.champagny.com

KLIMMEN OP DE IJSTOREN MET EEN HOGEBERGGIDS

Kom ijsklimmen op de schitterende ijstoren ontdekken met een hogeberggids. Alleen, 
met familie of vrienden, beleef je een onvergetelijke «ijzige» ervaring.

Le Canada - Champagny  le Haut

 Dinsdag en Donderdag ‘s avonds.
Duur: 2 uur.

 50€ per persoon   - 45€ per persoon  (vanaf 4 persoon)
Vanaf 10 jaar 
Lening van apparatuur inbegrepen.
Beperkt aantal plaatsen.
04 79 55 06 55 - info.champagny@la-plagne.com 
www.champagny.com
of Damien SOUVY Guide de Haute Montagne
06 89 93 65 19 - damiensouvy@orange.fr



A mountain of stuff
on your phone

INTERACTIVE
PISTE MAP

ACTIVITY
TRACKER

SKI PASS
TOP-UP

PERSONALISED 
GUIDE

WEATHER

Download Paradiski YUGE

In December 2021, La Plagne will be celebrating 60 years  
of unforgettable memories and launching the next 60 years of emotions  
to be experienced by future generations. 
Come and celebrate this mountain heritage with us.

60 years
OF LOVE FOR THE MOUNTAINS. 

OF A LOVE OF SPORT AND THE GREAT OUTDOORS. 
OF SHARING AND DISCOVERY.
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@Champagny

@la_plagne

@la_plagne

REJOIGNEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX 

SOCIAUX

Pour vous tenir au courant des 

toutes dernières actualités de 

La Plagne Champagny en Vanoise 

1 0



DE PAKKETTEN
PAKKET 

DUO*
PAKKET

TRIBU*
PAKKET

FAMILIE*

DUO : Bespaar € 10 per skipas . Geldig voor 2 
personen van elke categorie leeftijden (kind, 
volwassene, senior) en op de skipassen tege-
lijkertijd gekocht, La Plagne en Paradiski van 6 
tot 15 achtereenvolgende dagen (zelfde gebied, 
zelfde periode, een zelfde afrekening).

TRIBU : Bespaar € 15 per skipas van dit pak-
ket. Geldig voor 3 personen van elke categorie 
leeftijden (kind, volwassene, senior) en op de 
skipassen tegelijkertijd gekocht, La Plagne en 
Paradiski van 6 tot 15 achtereenvolgende da-
gen (zelfde gebied, zelfde periode, een zelfde 
afrekening).

FAMILIE : Bespaar € 30 per skipas in dit pakket. 
De familie is samengesteld uit 2 personen van 
13 tot 74 jaar EN tenminste 2 personen van 5 
trot 17 jaar.Geldig voor de skipassen van La 
Plagne Paradiski van 6 tot 15 dagen  tegelijker-
tijd aangeschaft (zelfde gebied, zelfde periode, 
een zelfde afrekening).

Geldig voor de skipassen van La Plagne Paradiski van 6 tot 15 dagen  tegelijkertijd aangeschaft. 

-10€
/pers. -15€

/pers. -30€
/pers.

Het loyaliteitsprogramma om u te 
belonen voor uw aankopen !
De aanschaf van skipassen ter plaatse of per internet 
levert u een aantal punten op. Hiervoor en dat is heel 
makkelijk, moet u de nummers van de skipassen 
registreren in uw account en vervolgens worden uw 
punten automatisch opgeslagen. Gebruik vervolgens 
uw gespaarde punten voor uw gratis skipas.
Ook kunt u andere verrassingen verwachten zoals 
een exclusieve afspraak om uw favoriete skigebied 
op een andere manier te ontdekken !

Registraties op www.edenski.com

La Plagne biedt u  
een 1/2 dag gratis 
skiën

DE 
SKI BONUS

Met de skipas Paradiski van 6 
tot 15 actereenvolgende dagen.

SKIPAS
Paradiski van 18/12/2021 tot 22/04/2022 - La Plagne van 18/12/2021 tot 23/04/2022
Buiten deze  periodes kunt u onze tarieven raadplegen op  www.skipass-laplagne.com

32€

37€

1 dag zelfde tarief 
voor 5 jaar en +

De skipas  +
 het hesje Cool ski 

SKIPAS PARADISKI (1) SKIPAS LA PLAGNE (1) 

1 dag 6 dagen 1 dag 6 dagen
Volwassene 13/64 jaar Adulte 13/64 jaar Volwassene 13/64 jaar Volwassene 13/64 jaar

64€
/pers. 325€

/pers. 57€
/pers. 285€

/pers.

Kind 5/12 jaar (2) Kind 5/12 jaar (2) Kind 5/12 jaar (2) Kind 5/12 jaar (2)

52€
/pers. 260€

/pers. 46€
/pers. 228€

/pers.

  per pas bij de eerste aanschaf, skikaart verplicht,  oplaadbaar en niet terug betaalbaar.

36€
45€1 dag Volwassene 

(13 - 64 jaar)

1 jour 
Kind (5 - 12 ans) en 
senior (65 - 74 jaar)(2)

SKIPAS VILLAGE (1) 
Champagny ou Montalbert 
en Montchavin

+ 1 € per skipas bij de eerste aanschaf, skikaart verplicht,  oplaadbaar en niet terug 
betaalbaar. Publiekstarieven inclusief BTW in euro’s. Zonder verzekering, zonder de 
kosten van de skikaart. Meerdagenpas vanaf 2 dagen: elkaar opvolgende dagen. Andere 
tarieven: inlichtingen bij de verkooppunten.

Om te profiteren van de korting op de skipas voor kinderen, senioren en familie wordt 
op het moment van de aanschaf een bewijs van de juiste leeftijd gevraagd en dit bewijs 
kan ook gevraagd worden in het skigebied. De leeftijd op het moment van de eerste dag 
van geldigheid van de skipas is leidend. In het geval dat een skipas gebruikt wordt, die 
niet geldig is voor een volwassene (bv een verkeerde categorie leeftijd )bedraagt de 
boete     € 160. Voor verdere details kunt u de algemene voorwaarden voor het gebruik 
raadplegen, die beschikbaar zijn bij de verkooppunten.

(1) (2)

1 31 2
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Skischool
GROEPSLESSEN ALPINESKIEN, 
LANGLAUFEN EN 
SNOWBOARD
De skischool van Champagny biedt 
een groot aantal lessen voor kinderen, 
(vanaf 3 jaar)/ adolescenten en 
volwassenen (vanaf 13 jaar).

 Alpineskiën: vanaf € 130 / pp 6 halve 
dagen
Langlaufen : €  110/ pp 5 halve dagen
Snowboard: vanaf € 180 /pp 6 halve 
dagen.

STAGE FREESTYLE CAMP 

Voor onvergetelijke momenten in 
het snowpark van de skischool of La 
Plagne. Per ski of snowboard Het is 
de bedoeling zich te perfectioneren in 
alle veiligheid en om nieuwe sensatie 
te ontdekken
Op het menu : Backcountry, 
snowpark (big air, box, kicks, rails, air 
bag...), flat.

 Uitsluitend tijdens de vakantie van de 
Kerst en februari.

 
€ 235 /pp de stage van 6 halve dagen
Minimum niveau : étoile de Bronze of 
2ème snowboard

GROEPSLESSEN + SKIPAS

Profiteer van een tarief met de 
formule groepslessen + skipas
Uitsluitend voor het niveau Beginners 
tot eerste ster/ klas 1 / klas 1 
Snowboard.

 Vanaf 219€ per week.

PRIVELES
Voor lessen op maat gepersonaliseerd 
voor 1 of 2 personen voor 
alpineskiën, langlaufen, snowboard, 
telemark, freestyle, snowscooter….

 Vanaf 46€/uur.

TELEMARK
U voelt zich aangetrokken door de 
schoonheid en bewegingen van de 
telemark, of u bent allen nieuwsgierig 
om deze sport uit te proberen?

 Vanaf 46€ voor prive-lessen.

TEAM RIDER COURSE 

Een alternatief voor het wedstrijd 
skiën en freestyle voor de jonge skiërs 
die in het bezit zijn van de étoile d’or
De inhoud van deze lessen wordt ook 
bepaald door de verwachting van de 
jongeren  (piste, carving, techniek 
, free ride, snowpark, afdalen of 
slalom… ).

 Uitsluitend tijdens de vakantie van de 
Kerst en februari.

 
Vanaf € 190€ / pp. 6 halve dagen 
Minimum niveau : étoile d’Or

STAGE WEDSTRIJDEN

Een intensieve stage van een week 
met 4 uur  per dag, waarin men zich 
voorbereidt voor de afdaling of de 
slalom

 
Uitsluitend tijdens de vakantie van de 
Kerst en februari.

 250€/pers. 
Vereist niveau: : étoile d’or

PRIVELES 

Ski met uw eigen skileraar voor lessen 
aangepast aan alle vragen (techniek, 
ontdekking van het gebied, freeride, 
tochten skiën).

 
Vanaf € 115 per les van 2 uur voor 3 
personen en +

SKISTOEL EN HANDICAPSKI

Geen skiër. Ontdek het skigebied 
begeleid door een skileraar en 
comfortabel gezeten in een skistoel
Voor slechtziende of blinde mensen, 
met een lichamelijke of geestelijke 
beperking de skileraren  verzorgen de 
lessen alpineskiën of langlaufen 
Gespecialiseerd materiaal Tandem en 
Dualski wordt gebruikt om te kunnen 
skiën in de beste omstandigheden. 

 
Vanaf € 30 per half uur (zonder 
skipas)

SKI OPEN - FLECHE & 
CHAMOIS
Doe mee aan  een echte skiwedstrijd 
met tijdopname in het slalomstadion 
van Champagny
Uw prestatie wordt opgenomen in 
het nationale klassement “ski open “ 
van de SKISCHOLEN.

 Fleche (afdaling): op donderdag 
om 13 uur
Chamois (slalom) vrijdag om 13 uur 
Uitsluitend tijdens de vakantie van de 
Kerst en februari.

 Inschrijving: € 8

S K I S C H O O L

Of u beginner of gevorderd bent , 
onze skileraren vinden het fijn om 
u te begeleiden bij uw vorderingen, 
hetzij in een groepsles hetzij in een 
individuele.

438 rue des Hauts du Crey 
Champagny Village
+ 33 (0)4 79 55 06 40
info@esf-champagny.com 
www.esf-champagny.com

BIATHLON

Met uw familie of uw vrienden, kom 
het langlaufen gecombineerd met 
schieten proberen in alle veiligheid op 
een ludieke manier.

Sneeuwfront 
Champagny Village

 Elke dinsdagavond.

 
10€/sessie (1 uur).
Vanaf 7 jaar
ESF  + 33 0(4) 79 55 06 40
info@esf-champagny.com 
www.esf-champagny.com

STAGE TEAM ONTDEKKER

Voor de kinderen die hun kennis van 
het gebergte uit willen breiden en 
avonturiers willen zijn
-Woensdag : bouwen van een Iglo
-Donderdag : initiatie om slachtoffers 
van lawines te zoeken
-Vriidag : sneeuwschoenen tocht

 Tijdens de Franse vakanties

 
€ 110 3 halve dagen van 14 tot 17 uur
Vereist niveau : eerste ster
Voor de kinderen van 8 tot 12 jaar 

Nieuw
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UITGEPEILDE ROUTEBES-
CHRIJVING VOOR TOCH-
TENSKIEN « LA PORCIERE »

 

Vertrek: Champagny dorp- 1250 m 
Afstand 6 km Hoogtemeters : 930 M ( 
aankomst : 2180m ) 
Adem benemend uitzicht op der Grand Bec 
en de gletsjers van de Vanoise
Afdaling mogelijk via de rode piste van de 
“Mont de la Guerre “ 

Topo van de routes van het  
tochten skiën zijn verkrijgbaar  

bij het l’Office de tourisme

OFF-PISTE SKIËN
 

Van de initiatie off-piste skiën tot de 
ontdekking van de mooiste routes van 
La Plagne Paradiski
Kom u sporen maken op de beroemde 
off-piste route van de “Cul du Nant” en 
de «Frêtes», van de «Mont de la Guerre»  
maar ook de noordzijde van Bellecôte, 
en  de Aiguille Rouge...

Instructie op het hoogste niveau, op 
de mooiste plekjes van het station, 
kom het tochten skiën ontdekken 
met leraren van de skischool van 
Champagny. U skiet dan heel dicht 
bij de natuur.

Tochten skiën & off-piste skiën

Reserveer uw 
materiaal  

(1) Alpina Ski Shop
+ 33 (0)4 79 01 06 30 
www.belvedere-sports.sport2000.fr

(2) Belvédère Sports - Sport 2000
+ 33 (0)4 79 55 05 45 
www.belvedere-sports.sport2000.fr  

(3) Intersport
+ 33 (0)4 79 55 07 36 
www.champagny.laplagne-intersport.com

(4) Skimium 
+ 33 (0)4 79 55 07 40 
www.skimium.com 

(5) Ski Shop Vanoise - Ski Set
+ 33 (0)4 79 55 05 92 
www.skiset.com/station-ski/champagny

- Alpineski ’s (1) (2) (3) (4) (5)  
- Mini-ski’s (1) (2) (3) (4) (5)  
- Snowboard (1) (2) (3) (4) (5)  
- Langlaufski’s(2) (3) (4) (5)  
- Tochten ski’s (2) (4) (5) 
- Veiligheid pakket (schep, sonde) (2) (4) (5) 
- Sneeuwschoenen (1) (2) (3) (4) (5) 
- Snowscoot (1) (5)  
- Split Board (2) (4) 
- Slee (1) (2) (3) (4) (5) 
- Babydraagbaar(1) (2) (3) (5)  
- kinderwagen (1) (2) (5)

Dare 2b par tenaire  
text i le of f iciel  de  

La Plagne
www.dare2b.fr

D2B3146 LA PLAGNE ADVERT 148X148mm.indd   1D2B3146 LA PLAGNE ADVERT 148X148mm.indd   1 07/10/2021   09:5107/10/2021   09:51
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KINDEREN

Kinderen
KINDERDAGVERBLIJF 
«LES CABRIS»
Voor de kinderen van 18 
maanden ( vanaf 3 jaar tijdens de 
schoolvakanties van februari) tot 6 
jaar – Binnen – en buitenactiviteiten, 
maar geen ski

Begane grond van het gemeentehuis-
Planchamp

 Zondag tot vrijdag van 9.00 tot 17.15 
uur

 6 ½ dagen: 120€ met maaltijden
6 ½ dagen met maaltijden: 185€
6 dagen met maaltijden: 245€ 
(inclusief lunch)
+ 33 (0)4 79 55 05 37
info@esf-champagny.com 
www.esf-champagny.com

CLUB «PIOU-PIOU» 
SNEEUWTUIN
Om al plezier makend te leren skiën 
en het plezier van het glijden te 
ontdekken, ontvangt de club Piou-Piou 
de allerkleinsten (van 3 tot 5 Jaar)

Sneeuwplein voor het kantoor van de 
skischool - Planchamp

 Zondag tot vrijdag.

 6 ½ dagen groepsles : vanaf € 130 

+ 33 (0)4 79 55 06 40
info@esf-champagny.com 
www.esf-champagny.com

SLEDEGEBIED

Gelegen vlakbij de start van 
de langlaufloipes, het wordt 
onderhouden en beveiligd k

Le Bois 
Champagny le Haut

 Elke dag Toegang per gratis 
pendelbus (zie blz. 32)

 Gratis

COLORADO SLEDGE  
& SNOOC
Afdaling met een slee of een  snooc !  
Toestand van de toegang: 1 persoon 
per slee, helm verplicht, minimale 
hoogte 1.40m. 

Colorado stoeltjeslift 
Plagne Centre

 Elke dag van 13.30 tot 18.30 uur  
(afhankelijk van sneeuwcondities)

 10€ voor 1 afdaling    
40€ voor 5 afdaling  

BABY SITTERS

Lijst beschikbaar bij het office de 
tourisme

+ 33 (0)4 79 55 06 55
info.champagny@la-plagne.com 
www.champagny.com

DE KINDEREN EN DE 
SKISCHOOL 
(zie blz. 14-15)

KID HONDENSLEE 
(zie blz. 21)

PONY’S , SLEE 
(zie blz.21)
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GEBEELDHOUWDE 
SNEEUWGROT
De Vikingen, deze Scandinavische 
piraten staan in het middelpunt van 
de belangstelling. 

Le Bois 
Champagny le Haut

 Free

+ 33 (0)4 79 55 06 55
info.champagny@la-plagne.com 
www.champagny.com
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HET LANGLAUFGEDIED

24 km aangelegde en onderhouden 
pistes voor de liefhebbers van skating 
of alternatieve vormen, bij het langlauf 
gebied van Champagny le Haut.
22 thematische informatieborden elke 
kilometer langs de langlaufloipes met 
informatie over diverse onderwerpen: 
fauna, architectuur, plaatselijk leven.

HET LANGLAUFGEDIED
Le Bois 
Champagny le Haut

 elke dag van 9u tot 17u

 Badges te koop bij het « chalet »
Gratis voor kinderen jonger dan 6 & 
ouder dan 75  
- Halve dagkaart (9.00 tot 14.00 uur of 
12.00 tot 17.00 uur): € 7,50  
- Dagpas :  
 8,50€/volwassene 5,70€/kind & 
senior* 
- Week pas:  
32€/volwassene 17,50€/kind & 
senior* 
- Champagny seizoenskaart :  
55€/volwassene   30€/kind & senior* 
- Dagkaart 50% (persoon met een 
departementale kaart): 4,60€.  
- Nordic Pass nationaal :  
      210€/volwassene    75€/kind* 
- Nordic Pass Savoie :  
     140€/volwassene    52€/kind * 
* 6 tot 16 jaar oud inbegrepen  
   senior : vanaf 70 jaar

+ 33 (0)4 79 22 12 74
champagny-le-haut@orange.fr 
www.champagny.com

LABEL « NORDIC FRANCE »
 

De langlaufgebieden van de Savoie zijn 
bijzonder gehecht aan de kwaliteit van het 
aanbod.
Behalve de moeite die wordt gedaan 
voor het onderhoud van de loipes en de 
markering ervan is het doel ook om hoge 
kwaliteit van ontvangst en service te 
garanderen 
Het langlauf gebied van Champagny le Haut 
heeft het label «3 nordiques».

DE PLUSPUNTEN 
 

Toegang per gratis pendelbus van 
Champagny Village naar Champagny le Haut 
(langlaufgebied) : Informatie pagina 32
Met de aanschaf van een 6-daags pas voor 
het langlaufgebied van Champagny en 
Vanoise heeft u de mogelijkheid tijdens de 
geldigheid van de pas 1 dag te langlaufen in 
het gebied van Pralognan en Vanoise.

NOORDSE 
ERVARING

SKI JOURING EN 
PAARDRIJDEN
Deze winter in de P’tit Ranch in 
Champagny le Haut, bieden we u 
diverse activiteiten die gaan van 
paardrijden (en ponny’s) tot sneeuw 
en glijden. 
Kom kennis maken met het 
ski- joering (met skí’ s aan voort 
getrokken door een paard), de pony’s 
, slee, of een korte paardrijles , 
gevolgd door een korte tocht op een 
pony in de sneeuw !

Le P’tit Ranch

Le Bois 
Champagny le Haut

 Elke dag behalve zaterdag.

 Initiatie ski-joëring (vereist het 1e 
sterniveau & vanaf 7 of 8 jaar): 35 
€ / 30mn
Initiatie & paardrijden: 38 € / 1u
Pony sleeën (15 min): € 17 voor 1 
kind & € 23 voor 2 kinderen
Initiatie pony of paard: 22 € / 30mn
In de hand lopen: 13 € / 20mn

Sophie BOEHLER 
+ 33 (0)6 89 78 15 64
leptitranch73@gmail.com

KID HONDENSLEE
De leerling kindermenners leren de 
basisbeginselen van het mennen van 
een hondenslee, getrokken door 1 of 
2 honden gedurende 1 uur.

Génération Musher
Le Bois  
Champagny  le Haut

 During French school holidays

 

Verplicht: reserveren (beperkt 
aantal plaatsen) mondkapje en 
handschoenen. 
50€ / kind (van 8 tot 12 jaar)
Mickaël FADIF 
+ 33(0)6 46 84 58 29 
contact@generationmusher.com

TOCHT PER HONDENSLEE

Mickael, menner, neemt u mee voor 
een tocht van ongeveer 30 minuten 
in een hondenslee, getrokken door 8 
honden.

Génération Musher
Le Bois  
Champagny  le Haut

 2 tot 3 keer per week (afhankelijk van 
de sneeuwcondities)

 

Verplicht: reserveren (beperkt 
aantal plaatsen) mondkapje en 
handschoenen
2 volwassenen of 1 volwassene en 1 
kind - 10 jaar oud: 100€.
2 volwassenen & 1 kind - 10 jaar 
: 130€
2 volwassenen & 2 kinderen - 10 
jaar: 160€.
Mickaël FADIF 
+ 33(0)6 46 84 58 29 
contact@generationmusher.com

LANGLAUFCURSUS 
(zie blz.  14)

L A N G L A U F E N
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PADEN VOOR SNEEUWSCHOENEN 
EN VOETGANGERS
Champagny Village: 
3 routes in het bos met uitzicht op het 
dorp.
Eidpunt van de cabinelift* :
sneeuwschoenentocht met geweldig 
uitzicht op de gletsjers.
Champagny le Haut:
4 routes voor sneeuwschoenen en 2 
routes voor voetgangers in de vallei.

 Toegang gratis : stokken worden 
aangeraden
*Voetganger : vanaf € 8 pp, met de 
cabinelift

TOCHTEN MET DE 
SKISCHOOL
Doe uw sneeuwschoenen aan en kom 
de rijkdom van het erfgoed van de 
Savoie ontdekken met een instructeur 
van de skischool.

 Maandag tot vrijdag,

 

Tochten (zonder materiaal en 
transport) per persoon
2h : 25€    2h30 : 29€     
3h : 33€      4h : 41€
Avondwandeling met streek maaltijd 
45€/persoon 30€/kind (- 13 jaar)
ESF  + 33 (0)4 79 55 06 40
info@esf-champagny.com 
www.esf-champagny.comTopo van de sneeuwschoen  

en voetgangers paden 
 gratis beschikbaar bij  
het Office de tourisme

OBSERVATIE STEENBOKKEN
Met een boswachter van het 
nationaal park van de Vanoise kunt u 
de steenbokken observeren met een 
verrekijker.

Friburge  (toegankelijk te voet, met 
sneeuwschoenen of langlauf ski’s )  
Champagny le Haut

 9, 16, 23/02 & 02/03, van 10 tot 12 uur

 
Gratis (bij slecht weer geannuleerd 
Over gebracht naar het langlauf chalet 
in geval van risico van een lawine)
Tourist Office    + 33(0)4 79 55 06 55
www.champagny.com

ACTIVITEITEN

OLYMPISCHE IJSBAAN

Aangelegd voor de olympische 
spelen van 1992 is de ijsbaan van 
30 x 60 een van de grootste van de 
streek. Na een dag skiën kunt het 
plezier van glijden verlengen met 
schaatsen onder gebonden,  in de 
voetsporen van Surya Bonaly, vice 
wereldkampioen
Jardin des glaces : om in alle 
veiligheid op een plezierige manier te 
leren schaatsen : elke dinsdagmiddag 
tijdens de schoolvakanties.

Le Cristal - Vanoise sports centre 
Pralognan la Vanoise (10 km)

 Van 18/12 tot 18/04, elke dag van 15u 
tot 19u. 
Nocturne dinsdag en donderdag van 
21.00 tot 23.00 uur

 

Toegang (zonder schaatshuur) : 
4,50€/volwassene
3,50€/ kind (- 13 jaar)
Gratis: kinderen jonger dan 5 jaar
Schaatshuur: + 4€/persoon 
17€/5 inschrijvingen* (zonder 
schaatshuur)
34€/5 tickets* (met schaatshuur)
* Nominatieve kaart

+ 33 (0)4 79 08 74 88 
www.pralognan.com

TIP TOP BLEU CIEL 
PARAPENTEN

On skis, start from the summit of La Rossa

 Dagelijks tijdens de openingstijden van 
de liften en afhankelijk van het weer.

 

Ontdekkingsvlucht (450 hoogtemeters) :  
60€
Grote vlucht (1000 hoogtemeters) : 100€

Stéphane JOUBERT
+ 33 (0)6 84 81 28 05

PARAPENTEN AIR VANOISE
Top van de Verdons bereikbaar met 
de stoeltjes lift van de Verdons Sud 
en de stoeltjes lift van de Lovatière.

 Dagelijks tijdens de openingstijden van 
de liften en afhankelijk van het weer.

 

Ontdekkingsvlucht (650 hoogtemeters)
Intermediaire vlucht
Grote vlucht
Optie photos/vidéo op een SD kaart.
Antoine MERCIER 
+ 33 (0)6 85 37 25 85 
bytonyo@hotmail.com
www.air-vanoise.com

PARAPENTEN MET DE ESF

ESF   + 33 (0)4 79 55 06 40

TEGEN GEHOUDEN VLUCHT 
IN EEN HETE LUCHTBALLON
Een onvergetelijke activiteit.. 
Vastgehouden aan de grond door 
touwen, gaat de ballon de lucht in en 
biedt een aangrijpend spektakel van 
het dal van Champagny le Haut !

Le Bois 
Champagny le Haut

 Elke donderdag, van 14 tot 16 uur

 

17€/persoon
Duur: 5 minuten. Vanaf 6 jaar
Verplicht reserveren  (annulering 
mogelijk afhankelijk van de 
weersomstandigheden)

Tourist Office    + 33(0)4 79 55 06 55
info.champagny@la-plagne.com 
www.champagny.com

GEBEELDHOUWDE 
SNEEUWGROT
De Vikingen, deze Scandinavische 
piraten staan in het middelpunt van 
de belangstelling. Kom ze bekijken 
gebeeldhouwd in de sneeuw.

Le Bois 
Champagny le Haut

 Free

+ 33 (0)4 79 55 06 55
info.champagny@la-plagne.com 
www.champagny.com

BERGGIDS EN BEGELEIDER

In de winter sneeuwschoentochten 
van een halve of hele dag, aangepast 
aan uw wensen en condities
Aan de ingang van het nationaal park 
van de Vanoise bieden sneeuwschoen 
routes fantastische panorama’s.

Matthieu RONDOUIN

 

¹/2 dag : 25€/persoon 
Hele dag : 50€/persoon     
¹/2 dag met een privégids : 170€. 
Volledige dag met een privégids: 
290€.

+ 33 (0)6 87 28 20 04
www.phene-outdoor.fr

Tochten voor sneeuwschoenen en 
voetgangers
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BIOSCOP
Doe u zelf een plezier met een avond 
in de bioscoop. Perfect gelegen en 
biedt een gevarieerd programma.

Le Centre 
Champagny Village

 Van 17/12 tot 19/04
Elke dag behalve zaterdag.
18.00 uur, 21.00 uur. In geval van 
regen en sneeuw extra voorstelling 
om 15 uur (min 5 personen)

 8€ /volwassene 4,50€ /- 14 jaar     
6,50€ /student
35€ /kaart van 6 tickets
+ 33 (0)9 67 26 12 73
Programma op :
www.allocine.fr

BIBLIOTHEEK
Grote keus aan boeken en 
tijdschriften voor iedereen en 
regelmatige aanschaf van nieuw 
uitgegeven boeken. 

Begane grond van de feestzaal

 Maandag en vrijdag van 18 tot 19 uur 
Woensdag van 10.00 tot 11.30 uur

 Gratis
Borg: 50€

+ 33 (0)4 79 22 14 08 
https://bibliochampagny.wixsite.
com/website

ACTIVITEITEN

GEBIED GLACIALIS

Dit centrum onthult u het geheime 
leven van de gletsjers
Een reis naar de top die u zeker niet 
koud zal laten , bediend door een 
interactieve scenografie !

38 rue de la Cure - Le Bois 
Champagny le Haut 

 
20/12 tot 22/04: maandag tot vrijdag, 
13.30 tot 17.30 uur

 

 3€/volwassene  
1,50€/kind (6 - 13 jaar) 
Gereduceerd tarief : € 2 (student, 
werkloze)
Espace Glacialis   + 33 (0)4 79 01 40 28 
Town Hall    + 33 (0)4 79 55 03 80 
patrimoine@mairie-champagny.fr
https://espaceglacialis.fr

Guided visits 
& discovery

CHAMPAGNY ONDER DE 
STERREN EN FAKKELS
Met uw familie of vrienden, dit is de 
gelegenheid om op een originele manier 
de geschiedenis van het dorp dat een 
wintersportstation is geworden te 
ontdekken en ook voor uw zomervakantie. 
Om in schoonheid te eindigen laat 
u verrassen door een goudgekleurd 
universum van de Alpen barok 
Een origineel en verrassend bezoek in 
gezelschap van een plaatselijke gids van 
kunst en geschiedenis met de stichting 
FACIM.

 21 & 28/12 van 16.30 tot 18 uur
8, 15, 22/02 & 2/03 van 17.30 tot 
19.00 uur.
Reserveren uiterlijk dezelfde dag om 
12 uur (min 5 personen)

 5€/volwassene    3€/kind (6 tot 13 jaar)

Tourist office   + 33 (0)4 79 55 06 55 
info.champagny@la-plagne.com 
www.champagny.com

VERHALEN VAN DE 
BERGEN EN FANTASTISCHE 
GESCHIEDENISSEN
Volg de gids door de straten om 
de vallei van Champagny le Haut, 
beschermd gebied, te ontdekken 
op het ritme van de originele en 
fantastische verhalen
Een bezoek onder leiding van een 
gids met kennis van de kunst en 
geschiedenis van de hoge dalen van 
de Savoie met de FACIM.

Le Bois  
Champagny le Haut

 Dinsdag 12 & 19/04 van 14:30 tot 
16:30
Reserveren uiterlijk dezelfde dag om 
12 uur (min 5 personen)

 5€/volwassene    3€/kind (6 tot 13 jaar)

Tourist office  + 33 (0)4 79 55 06 55 
info.champagny@la-plagne.com 
www.champagny.com

IN DE VOETSPOREN VAN DE 
IJS REUZEN

Bezoek met een gids van de 
l’Espace Glacialis en doe daarna 
de sneeuwschoenen aan voor een 
makkelijk  uitstapje naar Champagny 
le Haut onder begeleiding van een 
instructeur van de skischool
Terugkeer naar Espace Glacialis voor 
een warme drank en de mogelijkheid 
om het bezoek te vervolgen.

Champagny le Haut

 
Elke maandag, van 13.30 tot 16.30 
uur, vanaf 20/12 (afhankelijk van de 
sneeuwcondities)

 27€/pers. (zonder materiaalverhuur)

Espace Glacialis   
+ 33 (0)4 79 01 40 28 
ESF  + 33 (0)4 79 55 06 40 
Tourist office   
+ 33 (0)4 79 55 06 55
https://espaceglacialis.fr

BEZOEK MET EEN GIDS : AL 
UW ZINTUIGEN WAKKER !
Neem deel aan originele en unieke 
ontdekking van de barok kunst van de 
kapel van Planay onder begeleiding 
van een gids  
Terwijl u het parcours van de vijf 
zintuigen aflegt. Eerst een wandeling 
buiten rond de kapel en vervolgens 
een bezoek binnen, stap voor stap 
tussen donker en licht, wierook lucht 
en barokmuziek, projectie van een 
animatiefilm «Nuit d’or». 
Om op een originele en dynamische 
manier de geschiedenis van een berg 
drieluik te vertellen. Een bezoek vol 
verrassingen en magie om met een 
barokgeest weer te vertrekken !

Champagny Village

 Dinsdag 01/02 & 15/03, van 17.30 
tot 19.00 uur 
Reserveren uiterlijk dezelfde dag om 
12 uur (min 5 personen)

 5€/volwassene    3€/kind (6 tot 13 jaar)

Tourist office   + 33 (0)4 79 55 06 55 
info.champagny@la-plagne.com 
www.champagny.com

Nieuw
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ACTIVITEITEN

Welzijns verzorging
Ô DES CIMES SPA EN 
WELZIJN
Verzorging van het lichaam en 
massage met het merk Codage 
voor volwassenen en gezichts- en 
lichaamsverzorging met een speciaal 
merk voor de jongeren (vanaf 6 jaar) 
Ontspannigsmassage met de olie van 
uw keuze en verschillende luchtjes 
voor een ontspanning van 30, 60 of 
90 minuten.

Les Alpages  de Champagny - La Piat 
Champagny  Village

+ 33 (0)4 79 22 21 20 
alpages@cgh-residences.com
www.odecimes.com

ZWEMBAD & SPA

Overdekt en verwarmd zwembad, 
met twee gescheiden baden :
-een ludiek bad
-twee waterlijnen  van 25 meter. Een 
apart pierenbadje 
Een SPA ruimte, van 250 m2 met 
sauna, Turks stoombad , warme 
en koude baden en een grote 
ontspanningszaal met douches 
“Ervaringen”.

Espace loisirs 
Champagny Village

 Elke dag van 17/12 tot 24/04 
van 14.30 tot 20.00 uur.  
Spa na reservering

 Zwembad: 
6,50€/volwassene 5€/kind (-15 jaar) 
10-entreekaart: 50€/volwassene 
Seizoenkaart : 
80€/volwassene 60€/kind (-15 jaar)
Jaarkaart : 
110€/volwassene 80€/kind (-15 jaar)
Spa en zwembad ( vanaf 16 jaar 
en voor de minderjarige onder 
begeleiding van een volwassene) 
1 toegang : 14€

+ 33 (0)4 79 22 06 75

HARMONIE EN WELZIJN

Persoonlijke verzorging op basis 
van meerdere technieken : shiatsu, 
Koreaanse ontspanning , californien, 
voetreflexologie, taï, Zweeds, 
lympho-énergie met behulp van een 
zuurstofbol Jacquier, Tibetaanse bol 
en een lamp Wai Qi.
Meer dan 20 jaar ervaring staat tot 
uw dienst !

Municipal swimming pool - Wellness area 
Champagny Village

 Het hele jaar geopend, op afspraak

 Massage confort 1h15: 80€ 
Massage energie 1h45: 100€
Leer atelier voor welzijns massages 
3h : 120€/2 pers.
Ontgifting en voet reflexologie : 
70€/1h
Chi-machine : 40€/45mn
Rollande RENAUD  
+ 33 (0)6 87 55 66 22
harmonietbienetre@orange.fr 
www.bienetre-massage.com

WELZIJNS MASSAGES

442 rues des Perrières 
Champagny Village

 Uitsluitend op reservering

Catherine SACHE 
+ 33 (0)6 78 01 03 77
www.massage-vanoise.com

PARTENAIRE HISTORIQUE DE LA PLAGNE 
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La Gorzderette  
(Het multi-activiteit «Bevroren Toernooi)
Mw Julie Monnet      www.gorzderette.com

Grand Bec Événements  
(Cross country ski race)
M. Arnaud Ruffier des Aimes 
www.marathondugrandbec.com

Ski club Champagny 
Mrs Stéfany Moenne-Loccoz 
www.skiclubchampagny.com

Ski club fond Champagny-Bozel 
Mw Manon Simille
www.club-skidefond-bozel.jimdo.com

Sou des Écoles 
soudesecoleschampagny@gmail.com

Tarahumara Spirit
Dr. Salmon  
tarahumaraspirit.org

VERENIGINGEN
A.A.P.P.M La Gaule Tarine  
(Vereniging voor de visserij en de bescherming 
van het aquatisch milieu) 

A.L.C.S (Association Loisirs Culture Sports) 
Mw Véronique Tatoud 
alcs.champagny@gmail.com

Atelier des peintres de 
Champagny 
Mw Jacqueline Genier
jacottegeniez@free.fr

Champagny Glace Montagne  
(Ijsklimwedstrijden) 
M. Denis Tatoud 06 37 35 48 75

Club de l’Amitié
M. Jacky Vassard   
clubamitiechampagny@orange.fr

Fête du Village (Champagny Village) 
Mw Juliette Ruffier des Aimes   06 62 82 24 72

AMBACHTS & 
BEDRIJVEN
Conciërgeservice
Harmony conciergerie + 33 (0)6 66 40 03 61

Producten en grafisch ontwerp
Dinézine Design + 33 (0)6 84 35 38 86

Elektricien
Millot Julien Electricité + 33 (0)6 21 73 90 82

Fotograaf
Nomad Photographie + 33 (0)6 36 13 92 24

Wasserij
Blanchisserie Alpine + 33 (0)4 79 06 55 01

PHENE SAS (koolstofarme strategie & bewust-
zijn van energie- & klimaatproblemen | Energietran-
sitie | Ecologische transitie | Bedrijfsadvies - Kools-
tofvoetafdruk®) + 33 (0)6 87 28 20 04

Makelaar in onroerend goed
Mw Catherine Lesourd + 33 (0)6 84 99 95 03

renovatie & decoratie
SARL Toussaint Décoration  06 15 85 53 29

Transport
Dunand Vanoise Voyages  
 + 33 (0)6 11 40 52 53

Waterinstallatiewerken 
Sarl ARINA                     + 33 (0)6 22 98 51 64

RESTAURANTS / BARS
VILLAGE
Alpina + 33 (0)4 79 22 57 96 
Au Son des Clarines
 + 33 (0)4 79 41 16 67
Barillon + 33 (0)4 79 55 05 30
Glières + 33 (0)4 79 55 05 52
Grand Bouquetin + 33 (0)4 79 22 05 59

CHAMPAGNY LE HAUT
Refuge du Bois + 33 (0)4 79 55 05 79

OP DE SKIPISTES
Chalet des Verdons Sud 
 + 33 (0)6 13 10 33 31 
La Rossa + 33 (0)4 79 08 28 03 
Roc des Blanchets  
 + 33 (0)4 79 08 29 93

MIJN NUTTIGE INLICHTINGEN

HOSTING
HOTELS 
Ancolie*** + 33 (0)4 79 55 05 00
Les Glières*** + 33 (0)4 79 55 05 52

RESIDENTIES VOOR TOERISTEN
Club Alpina** + 33 (0)4 79 55 04 59
CGH résidence & Spa Les Alpages de 
Champagny**** + 33 (0)4 79 22 21 20

MAKELAAR
Champagny Agence by Roc Blanc
 + 33 (0)4 79 55 05 77

RESIDENTIES VOOR VERHUUR 
Chalets du Bouquetin    + 33 (0)4 79 55 01 13 
Les Balcons Étoilés     + 33 (0)4 79 55 05 77

BERGHUTTEN
Porte du Bois  + 33 (0)4 79 55 05 79

GEMEUBILEERDE APPARTEMENT 
EN GITES 
www.laplagneresort.com

REAL ESTATE DEVELOPER
Terrésens 
 + 33 (0)4 72 14 66 50 / 0 800 880 880

WINKELS
bakkerij- gebak
Marmottine + 33 (0)4 79 55 07 10

Hairstyling
Coiffeur Création + 33 (0)4 79 01 19 96

Sportwinkels
Alpina Ski Shop + 33 (0)4 79 01 06 30 
Belvédère Sports / Sport 2000  
 + 33 (0)4 79 55 05 45
Skimium + 33 (0)4 79 55 07 40
Intersport + 33 (0)4 79 55 07 36
Ski Set / Ski shop Vanoise  
 + 33 (0)4 79 55 05 92

Streekproducten - wijnen
Fruitière + 33 (0)9 67 48 11 26
Le Schuss Gourmand 
 + 33 (0)4 57 37 25 17

Geschenken
La Lézardière + 33 (0)4 57 37 25 17

Mini markt
Sherpa + 33 (0)4 79 22 17 88

Pannekoekenkraam (bij het vertrek 
van de cabinelift)
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P R A C T I C A L

PRAKTIJK
- Brandhout : SHERPA Mini markt.
- Press: SHERPA minimarket.
- Laundry: zelfbediening in de residentie Les 
Alpages de Champagny (muntjes te koop bij de 
receptie):  
5€ / machine 1€ / waspoeder       
4€ / droger.
- Verhuur van linnen: beddengoed en 
handdoeken voor particulieren en professionals 
in de Blanchisserie Alpine
- Internet:  
     - Wifi: 30 minuten gratis wifi per dag naast 
het netwerk van het VVV-kantoor «OT La 
Plagne».  
    - Internet Ici» netwerk vanaf 3€/30 min. 
Le Code Bar, le Barillon, le Grand Bouquetin en 
Refuge de le Bois: gratis wifi voor hun klanten. 
    - Hippocket Wifi: te huur bij het 
toeristenbureau per dag (7€) of per week 
(glijdende schaal prijs). Wifi netwerk met hoge 
snelheid (tot 10 apparaten tegelijk verbonden). 
Betaling enkel met kredietkaart.

Ski bewaarplaats
Bij de aankomst van de cabinelift en de 
overdekte parking van de cabinelift (€ 2)en 
in de sportwinkels waar u uw materiaal huurt 
(behalve Monod Sport/Ski Discount).
- Sneeuwschoppen (als u uw auto 
sneeuwvrij moet maken ) en startkabels: 
beschikbaar tegen betaling van een borg bij 
het office de tourisme. Sneeuwschoppen 
(zonder borg) bij Sherpa.
- Grofvuil verzamelplaats (8km)  
 + 33 (0)4 79 55 35 23
Gelegen aan de rechterkant net na de rotonde 
van Carrey (in de richting van Moûtiers).
Maandag tot zaterdag van 8.00 tot 12.00 
uur en van 14.00 tot 17.30 uur op maandag, 
woensdag en vrijdag.

DIENST
Bezoekerscentrum  + 33 (0)4 79 55 
06 55
Facebook : Champagny en Vanoise

ADMINISTRATIEVE 
DIENSTEN
Stadhuis             + 33 (0)4 79 55 03 80 
Maandag tot donderdag: 8u-12u en 14u-18u 
Vrijdag: 8u-12u en 14u-5u
Post            + 33 (0)4 79 55 02 79
Maandag tot donderdag: 8u-12u-2u-5u 
Vrijdag: 8u-12u/14u-4u30 
Laatste lichting (van de post) : maandag tot 
vrijdag 12:00

BANCAIRE DIENSTEN
Geldautomaten
Champagny: le Reclaz, 
Bozel (5km), La Plagne (op ski’s)
Banks (Bozel -5km):
- Crédit Agricole  + 33 (0)4 79 44 60 08
- Banque de Savoie + 33 (0)4 79 55 01 08
 
HULPDIENSTEN
- Medisch centrum 
          Moûtiers (18km) + 33 (0)4 79 09 60 60
- Streekziekenhuis Albertville (45km).  
 + 33 (0)4 79 89 55 55
- Medische noodgevallen (europese oproep)   112
- Eerste hulp voor doven en slechthorenden 114
- Centrum voor gif bestrijding Lyon  
 + 33 (0)4 72 11 69 11
- Brandweer 112/18
- Avond en nacht apotheek  3237

SECURITEIT
Police station (Moûtiers, 18km)   + 33 (0)4 79 24 00 15
Veiligheid van de pistes : 
- Alpengebied + 33 (0)4 79 09 67 60 
- Langlaufgebied + 33 (0)4 79 22 12 74
 
INFORMATIE
- Sneeuw - Lawine           + 33 (0)8 92 68 10 20  
- Het weer in de bergen + 33 (0)8 99 71 02 73

MEDISCHE DIENSTEN 
- Dokterposten
Bozel (5km)  
Medisch centyrum + 33 (0)4 58 83 01 55
Pralognan la Vanoise (10km)  
              Dr FRANCOZ + 33 (0)4 79 08 75 61 
Courchevel 1650 (18km) & 1850 (22km)
                  Dr JOURNOUD + 33 (0)4 79 07 71 64 
 Forum Medisch centyrum   + 33 (0)4 79 08 20 03 
Lafarge Medisch centyrum + 33 (0)4 79 08 26 40

- Tandarsten (Bozel 5km)
       Health Centre + 33 (0)4 58 83 01 55
       Mw SOLVET GARREAU    + 33 (0)4 79 01 11 19

- Verpleegsters
Mw Maryse SOUVY + 33 (0)6 12 73 61 90
 + 33 (0)4 79 55 05 10
Bozel (5km) Medisch centyrum + 33 (0)4 58 83 01 55

- Fysiotherapeut - osteopaat
M. SEROT +33 (0)4 79 22 61 40
- Podoloog                           + 33 (0)6 15 43 31 74
Viviane MESLIN, D.E Paris. Op afspraak  in de 
praktijk en bezoek aan huis.

- Optician
Bozel (5km) Bozel Optique    + 33 (0)4 79 41 95 12 

- Apotheek
    - Bozel (5 km) + 33 (0)4 79 22 19 20
Maandag tot zaterdag (behalve feestdagen): 
9u-12u / 14u-19u & zondag op oproep: 10u-
12u / 17u-19u 
    - Pralognan (10 km) + 33 (0)4 79 08 71 61
Ma. t/m vr. 9-12.30u/3u (14.30u 
schoolvakanties)-7u. Zaterdag 9.30-
12.30/16.00-19.00, zondag en feestdagen 
10.00-12.30/17.00 (16.00 schoolvakan-
ties)-7.00 
    - Plagne Centre & Plagne Bellecôte: skiën 
overdag
    - Avond- en nacht apotheek : aangeplakt 
bij het office du tourism of door te bellen 
naar 3237

DIERENARTS
Bozel (5 km) + 33 (0)4 79 22 09 51
La Perrière (9 km) + 33 (0)4 79 41 95 36
Moûtiers (18 km) + 33 (0)4 79 24 01 76

R’LA PLAGNE la radio station
94.9 - 101.5 Mhz & laradiostation.fr

- 7.30 tot 10.30 uur La Matinale 
 (infos, ski, weerberixcht)

- 10.30 tot 16 uur Le Grand’R  
(skiën, wij zorgen voor de rest)

- 16 tot 20 uur Happy’R 
(goedenavond plannen, verslagen)

- 20 tot 4 uur R’Time 
(lounge, chill out en electro)

Tel + 33 (0)4 79 09 10 00  
rlaplagne@laradiostation.fr
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VERBINDING 
TREINSTATION / 
CHAMPAGNY
Inlichtingen : 
www.cars-region-savoie.fr of  
+ 33 (0)9 70 83 90 73. 
Reserveren verplicht voor uw reis op 
zaterdag , kaartjes te koop bij het office 
du tourisme.
- Champagny - Moûtiers (treinstation)
Enkeltje : 12€/pers  
                   8,40€ /pers. jonger dan 26 jaar
Heen-en-terug kaartje :  20€/pers   
                       14€ /pers. jonger dan 26 jaar

Champagny - Pralognan la Vanoise or 
Champagny - Bozel 
Enkeltje :  
4€ /pers           3€ /pers. jonger dan 26 jaar
Heen-en-terug kaartje :  
7€ /pers           5€ /pers. jonger dan 26 jaar

Champagny - Brides-les-Bains  
Enkeltje : 
8€ /pers           6€ /pers. jonger dan 26 jaar
Heen-en-terug kaartje :  
13,50€ /pers           10€ /pers. jonger dan 26 jaar

BEZINESTATION 
24H/24
- Bozel (5km)
- Le Carrey (Courchevel junction, 8km) 
- Pralognan la Vanoise (10km)
- Moûtiers (18km)

GARAGES
- Bozel (5 km) :   
Garage Gerfaux/Picon  
  + 33 (0)4 79 55 03 31
Garage du Grand Bec  
                + 33 (0)4 79 22 14 93
Garage Vanoise Automobile 
 + 33 (0)4 79 22 01 54
- Carrey (8km) :  
Garage du Grand Pont  
 + 33 (0)4 79 55 35 21
- Pralognan (10 km) : 
Garage de la Rossa  
 + 33 (0)4 79 08 73 28

TAXIS
Dunand Vanoise Voyages
+ 33 (0)4 79 55 05 28 / + 33 (0)6 11 40 52 53

AUTOVERHUUR (Moûtiers)
Avis + 33 (0)4 79 24 01 55
Europcar + 33 (0)4 79 24 09 72
Hertz + 33 (0)4 79 24 07 75 
Lerat + 33 (0)4 79 55 00 32

 

VLIEGVELDEN
Lyon St Exupéry (180km)   0826 200 826
Genève Cointrin (140km) 
                                             00 41 227 17 7 111
Chambéry / Aix les Bains (100km)
                                    + 33 (0) 4 79 54 49 66
Grenoble Isère (174km) 
               + 33 (0) 4 76 65 48 48

Verbinding bus vliegveld / station :
Inlichtingen :
0 820 205 330

TREIN
Inlichtingen : 
www.oui-sncf.com or 3635  

OPGELET : de capacityeit van de voertuigen 
is gelimiteerd.
Op bepaalde ogenblikken en tijden van over 
aanbod, heeft niet iedereen gegarandeerd een 
plaats
Dank u voor uw Begrip 

2 ROUTES VAN DE 
PENDELBUSSEN

Champagny Village 
Les Rochers, la Piat, Centre Station, le Planay, 
Côte Arbet, les Perrières, les Epinettes.

Champagny Village <=> 
Champagny le Haut 
(Le Bois – Langlaufgebied meerdere haltes 
in Champagny le Bas (feestzaal, centrum / 
cabinelift ) en Champagny le Haut (the Couaz, 
Chiserette, le Bois). 

  Dienstregeling  en Informatie bij het  
  loffice de tourisme of te downloaden

Dienstregeling aangegeven  bij elke halte
Het rijden van de pendelbus is afhankelijk van 
het weer en de staat van de wegen.
Raad: zorg dat u bij de halte bent enkele 
minuten voor de aangegeven tijd. : geef een 
teken aan de chauffeur. Heb geduld in geval 
van vertraging.
Gratis service bestemd voor de bewoners van 
Champagny (toeristen en bewoners) en is niet 
bestemd voor offpiste skiërs die in  Champagny 
le Haut aankomen Die moeten een taxi nemen
Taxi DUNAND +33 (0)6 11 40 52 53

Le Bois

Le Canada 
(arrêt sur demande)

La Chiserette

La Couaz

Côte Arbet

Le Planay

Centre / Télécabine

Salle des Fêtes

La Piat

Départ pistes ski de fond

Champagny le Haut

Champagny Village

les Perrières

les Rochers

Moûtiers
Gare SNCF

P E N D E L E N B U S S E N  D E  S T A T I O N S  &  T R A N S P O R T S
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Het parkeren is gratis in Champagny en Vanoise (behalve in de parkeergarages)
Het kan ook gereglementeerd zijn : informeer u goed en houdt u aan de 
aanwijzingen op de borden.

Buitenparking met 
betaald parkeren 
Parking van de cabinelift (toegankelijk 
via Planchamp , via de overdekte 
parkeergarage): 32 plaatsen 
(zelfde tarief als in de overdekte 
parkeergarage. 

PARKEREN VOOR 
GEHANDICAPTEN  
Houders van een invalide kaart:
Parking buiten:
1 plaats in de blauwe zone  Centrum
1 plaats tegenover de feestzaal
1 plaats tegenover het vertrek van de 
cabinelift
1 plaats parking Hauts du Crey
Overdekte parkeergarage: 2 plaatsen 
tegen betaling  in de parkeergarage 
van de cabinelift.

PARKEREN IN EEN 
BLAUWE ZONE
In het centrum van Champagny zijn 2 
blauwe zones waar u maximaal 1 uur 
mag parkeren. Gratis parkeerschijf te 
verkrijgen in het office du tourisme. 

Parkeren in overdekte 
parkeergarages 
- Parking van het Centrum (toegang via 
het centrum van het dorp) : gratis 150 
plaatsen (maximum hoogte 2 m) 
- Parking van de cabinelift (toegang 
via Planchamp) : 52 plaatsen betaald 
parkeren 
Gereglementeerd met betaalzuil 7/7 
van 9 tot 17 uur 
Eerste uur gratis (verplicht kaartje) * ½ 
dag (4 uur) : € 2 
Allen contant geld, betaalkaarten 
worden niet geaccepteerd

Parkeren p.34
Pendelbussen p.32
Pinautomaat p.31
Politiemacht p.31
Post p.31
Restaurants p.28
Sauna p.26
Schaatsbaan  p.22
Ski jouring p.21
Skipas voor alpineskiën p.12-13
Skistoel en handicapski p.15
Sledegebied p.18
Sneeuw - Lawine (informatie) p.06 & 31
Sneeuwschoenen p.23
Sneeuwtuin p.18
Spa p.26
Tandarts p.31
Tankstation p.33

Alpineskien p.12-13
Ambachts p.29
Apotheek p.31
Autoverhuur p.33
Babysitter p.18
Bank p.31
Bars p.28
Bezoek met een gids p.25
Bezoekerscentrum p.04
Biatlon p.14
Bibliotheek p.24
Bioscoop p.25
Bobslee p.08
Bus p.33
Chiropodist  p.31
Consignes à bagages p.30
Consignes à skis p.30
Cultureel erfgoed p.24-25
Ddierenarts  p.31
Dokter p.31
École de Ski Français p.14-15
Escalade sur glace p.09
Evenementen p.05-07
Fysiotherapeut p.31
Garage p.33
Gevonden/verloren dienst p.04
Grofvuil verzamelplaats p.30
Handel p.28
Heteluchtballon p. 22
Hulpdiensten p.31
Internet p.30
Jacuzzi p.26
Kerk p.25
Kinderdagverblijf p.18
Kinderen p.18
Langlaufen p.20
Langlaufpas p.20
Museum «Espace Glacialis» p.24
Nuttige inlichtingen p.28-29
Off-piste skiën p.17
Onderdak p.28
Opticien p.31
Paardrijden p.21
Paden voetgangers p.23
Parapenten p.22

Taxi p.33
Tocht per hondenslee p.21
Tochten skiën p.17
Transport p.33
Trein p.33
Vereniging p.29
verhuur van uitrusting p.17
Verpleegster p.31
Vliegveld p.33
Wasserette p.30
Weers p.04 & 31
Welzijns verzorging p.26
Yuge (programma) p.10
Ziekenhuis  p.31
Zwembad p.26

Voor uw vertrek
-  Raadpleeg het weerbericht 
Tijdens de schoolvakanties wordt de 
campagne “Vertrek op het goede tijdstip” 
(«Partir à la bonne heure») aan gegeven bij 
het Office de Tourisme (VVV) 
- Als het sneeuwt : denk er aan regelmatig uw 
auto sneeuwvrij te maken, zodat de sneeuw 
niet keihard wordt en het moeilijker wordt om 
de sneeuw van uw auto af te krijgen

Waar kunt u informatie 
vinden ?
- www.savoie-route.fr  - www.autorouteinfo.fr
- Radio France Bleu Pays de Savoie 103.9FM
- R’la Plagne 101.5FM - Facebook la Plagne 
Officiel

La loi Montagne 
Voor de veiligheid van iedereen op onze 
wegen vereist de wet nu het bezit van 
uitrusting die geschikt is voor de winter. 
Zo is het van 1 november 2021 tot 31 maart 
2022 verplicht: ofwel metalen of textiele 
sneeuwkettingen in de kofferbak te hebben 
waarop minimaal twee aandrijfwielen 
kunnen worden gemonteerd, ofwel vier 
winterbanden.



les 
émotions 
sont 
éternelles.

Après la Plagne, votre aventure continue sur

puydufou.compuydufou.com
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