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TRAJECT MET SNEEUWSCHOENEN

Vlag Risiconiveau

5 - Zeer strek
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VERHUUR VAN MATERIAAL

SNEEUWSCHOENMONITOREN



1 -  MONTCHAVIN - LES COCHES VIA PRAZ SALVARD 4-  LE VANOISE EXPRESS - LE CHANTON

Begin

Aankomst Vanaf 12 jaars

Een lange en mooie afdaling in het bos, ver van de skipistes, die volgt op het smalle besneeuwde 
boswegeltje. Deze wandeling biedt de mogelijkheid een indrukwekkend sparrenbos alsook open 
plekken en hun montagnettes te leren kennen.
De gondelbaan van de Lac Noir nemen om naar het plateau van Plan Bois te gaan. De bakens volgend 
afdalen tussen de bomen om een besneeuwde boswegel te vervoegen achter het restaurant «Chez 
Laurette». Vervolgens links gaan op de plaats «Les Praizes dessus» genaamd, via de bosweg die het 
bos ingaat. Gewoon verder gaan tot aan het gehucht Praz Salvard dat ‘s winters niet bewoond is. 
Te Praz Salvard de smalle weg verlaten en rechtsaf gaan, in de richting van Coches (wegwijzer). Het 
parcours volgen dat U terugbrengt op de parkeerplaats van Orgère en nadien, in 10 minuten tijd in 
het centrum van Coches.

Opgelet : niet vergeten te Praz Savard van richting te veranderen om naar Coches te gaan.

2 -  PLAN BOIS - LES COCHES VIA PRAZ SALVARD

Begin

Aankomst
Vanaf 10 jaars

Begin

Aankomst
Vanaf 7/8 jaars

Een tocht die het mogelijk maakt de dorpen Montchavin en les Coches te vervoegen via de open 
plekken en de gehuchten die de naam «Les Montagnettes» dragen.
Traject met vertrek van Montchavin
*100m bergop gaan op de weg naar Coches en dan rechtsaf gaan in de richting van la Pierra. Voorbi-
jgaan aan het gehucht «La Pierra» de boswegel volgend. Na een kleine afdaling, halt houden bij het 
bord «Entrée Ouest de la Pierra» en linksaf gaan om de brede weg bergop te volgen. In de tweede 
vrij scherpe bocht rechts aanhouden voor een korte afdaling om bij het chalet du Pantier te komen. 
Nadien de weg volgen die omhoog loopt door het bos en nadien door de bergweiden van Esserts. Ter 
hoogte van Praz Salvard, links afslaan, het gehucht dat ‘s winters niet bewoond is doorkruisen om in 
de richting te gaan van Coches om de parking van Orgère te bereiken. Van daar in 10 min het centrum 
van Coches bereiken. Terug naar Montchavin kan te voet gebeuren of met de shuttlebus.

Traject met vertrek vanaf Coches
*Naar de parkeerplaats van Orgère gaan, ofwel met de shuttelbus, ofwel te voet via de weg die 
vertrekt bij de winkel Intersport La Randonnée des Coches. Vanaf de parkeerplaats de route van Praz 
Salvard volgen. Te Praz Salvard rechtsaf slaan en afdalen via de kleine besneewde weg. Voorbijgaan 
aan de gehuchten Champ Drivet, Sofflet, Esserts om de chalet «Le Pantier» te bereiken. Op dat ogen-
blik de smalle weg verlaten en rechtsaf gaan (zie wegwijzer) in de richting «Montchavin Par la Pierra». 
Ongeveer een 300tal meter verder, linksaf slaan en de brede weg volgen die naar beneden loopt (10 
min) tot aan het kruispunt van «Pierra Ouest». Er blijft dan nog een klein uurtje te gaan op deze brede 
weg die aan Pierra voorbij komt en eindigt te Montchavin. De terugkeer naar Coches is mogelijk te 
voet of met de shuttelbus.

Raadgeving : Het traject, met vertrek te Montchavin of Coches is te doen in 3 à 4 uur naargelang de 
weersomstandigheden.

3 -  LA PIERRA

Begin

Aankomst
Vanaf 6 jaars

Een gemakkelijke wandeling met vertrek te Montchavin, die de mogelijkheid biedt te genieten van 
een mooi uitzicht op de vallei en de bergtoppen van Beaufortain.
Bij het binnenkomen van Montchavin, 100m bergop gaan op de weg naar Coches, en dan rechtsaf de 
weg naar la Pierra inslaan (zie wegwijzer).
Deze weg blijven volgen, die open plekken zowel als bossen doorkruist, en meestal vlak is. Na 45 
minuten vrij langzaam wandelen zal U in een grote weide komen met oude bergchalets en ruines 
(zie bord). U bent in «la Pierra». Om de wandeling gemakkelijk te houden is het aan te raden gewoon 
rechtsomkeer te maken om terug te keren naar Montchavin.

Korte gemakkelijke tocht met vertrek te Coches of te Montchavin.
Het parcours gaat omhoog door het lorkenbos en biedt een zeer mooi uitzicht op de vallei, de Mont 
Blanc en het Massief van Beaufortain. Enkele houten chalets herinneren aan het leven van vroeger. Er 
is mogelijkheid tot eten in het chalet restaurant aan de aankomst.

Bij vertrek van Montchavin: Met de gratis pendelbus de gondelbaan vervoegen om het plateau te 
bereiken van de vroegere schaatsbaan (Pignard).
Bij vertrek van Coches : Met de gratis Telebufette naar het plateau gaan van de vroegere schaats-
baan.

Op het plateau de «jardin des neiges» van de ESF (P) vervoegen en langs het stenen gebouw gaan. 
Onder de skilift doorgaan en voorzichtig de skipiste oversteken. Een bord geeft de start aan. In het 
bos naar boven gaan, en dan linksaf (P). Een brede weg leidt tot enkele chalets in ruine (P).
Rechtsaf slaan en in de richting gaan van de grote houten EDF paal (P). Het parcours loopt omhoog 
door een breed sneeuwveld (P) en eindigt in de nabijheid van de stenen huizen van Chanton. De aan-
komst bevindt zich 100m hoger in de nabijheid van de gondelbaan van de Vanoise Express.

Het is een zeer aangename wandeling. Zij kan vervolgd worden in de richting van Plan Peisey, door 
gebruik te maken van de gondelbaan. Voor de terugkeer wordt dezelfde weg gevolgd.

Opgepast : Wanneer de sneeuw vereist is kan het parcours wat moeilijk zijn. Het is ten zeerste aan te 
raden sneeuwschoenen te dragen.

5-  LA BOUCLE DE PLAN - BOIS

Begin / Aankomst : Vanaf 6 jaars

Een gemakkelijke wandeling met vertrek te Coches en te Montchavin beginnend met de gondelbaan. 
Het uitzicht op de Mont Blanc is uitzonderlijk. Het bos is mooi en het is een waar genoegen er ‘s win-
ters door te wandelen. Het plateau van Plan Bois is zonovergoten, er is eetgelegenheid.
Routebeschrijving met vertrek te Montchavin
*Achtereenvolgens de goldelbanen nement van Coches en van de Lac Noir

Routebeschrijving met vertrek te Coches
*De télébufette of de shuttelbus nemen, gevolgd van de gondelbaan van de Lac Noir. U zal zodoende 
op het prachtige plateau van Plan Bois terecht komen. Van daaraf het voetpad volgen en de skipiste 
oversteken (opgelet voor de skiërs.) Het parcours loopt naar beneden tussen de bomen om na een 
tiental minuten op een breed plateau te eindigen.
Het is mogelijk in deze zeer open ruimte rond te wandelen en de Mont Blanc bergketen te bewonde-
ren. In een 20tal minuten bereikt U de top van het plateau vanwaar U met de gondelbaan naar het 
wintersportoord kan terugkeren.

5-  LA BOUCLE DE PLAN - BOIS

Begin

Aankomst
Vanaf 6 jaars

Een mooie wandeling die het mogelijk maakt de vallei des Bauches te vervoegen. Deze kleine dal 
biedt een uitzonderlijk mooi uitzicht op de Mont Blanc tussen lorken en bergchalets.
De stoeltjeslift van Montchavin nemen om het gehucht «Le Sauget» te bereiken. Nadien, na een korte 
klim, linksaf slaan (bord in hout) om de boswegel te volgen die naar beneden loopt tot aan de plaats 
«La Fontaine Froide».
Dan het rechter pad nemen dat naar het sparrenbos leidt om de Chalets des Bauches te bereiken aan 
het begin van het dal.

Om terug te gaan dezelfde route volgen.

Opgepast aan «fontaine froide» : de eerste weg rechtsaf nemen, die zich bevindt op 50 m voor de 
beschermende netten.

PIETONS-PAKKET

- 7-daagse skipas voor voetgangers (behalve Vanoise Express) : €40
- Ticket voor Glacier de Bellecôte : €15
- Ticket voor Télécabine Lac Noir : 8€

- Ticket Stoeltjeslift (Montchavin, Pierres Blanches) : 8€
- Enkele Reise Vanoise Express : 9€
- Reis heen en terug Vanoise Express : 15€

Van 17 december 2022 tot 22 april 2023

Enkel tarief van 5 tot 74 jaars

Bij ongevallen : +33 (0)4 79 09 67 60


