les arcs 1950:
Genieten op niveau
Foto’s: Dimitri Nijs

Les Arcs : het Mekka voor de wintersporter in uitgesproken luxe.
Dicht bij het hoogste punt van het
skigebied Les Arcs rijst het prestigieuze
project
LES ARCS 1950 op: de kers op de taart
van het schitterende skigebied rond
de Aiguille Rouge!

Hier vind je de beste sneeuw en de
indrukwekkendste skipistes. Voor de
meest ervaren skiërs is er het 1,7 km
lange raceparcours, gelegen op ’s
werelds langste zwarte piste.
De Vanoise Express, een zeer spectaculaire kabelbaan, brengt je in een
mum van tijd naar het aansluitende
domein van La Plagne. Intussen geniet je van de mooie vergezichten met
hier en daar een pittoresk skidorpje in
de immense witte sneeuwzee. Als je
goed kijkt zie je skiërs in duizelingwekkende vaart de flanken afzoeven. De
opdwarrelende sneeuwkristallen en
mooie S-bochten die ze achterlaten
zijn een lust voor het oog.
Paradiski (Les Arcs en La Plagne)
is goed voor een plaats in de top 3
van ’s werelds grootste skigebieden.
425 km glijdplezier, twee gletsjers op

meer dan 3000 meter hoogte, 230
pistes voor groot en klein, beginner
of doorwinterde wintersporter, skiër of
snowboarder. Iedereen vindt er zijn
gading.
Les Arcs (Savoie) neemt 215 km aan
pistes voor zijn rekening, van groen
tot zwart, onderling verbonden door
51 liften. Met de gondel naar de Aiguille Rouge op 3226 meter, en meer
dan 2000 meter lager op 1100 meter,
stop je in Villaroger. De ultieme snelheidskick.
Na de avontuurlijke omzwervingen
is het tijd voor de gezellige aprèsski. Vanaf de piste kan je zo naar
het dorpsplein skiën. Kraampjes met
glühwein, warme choco, bloedworst
met appelmoes, normandische pannenkoeken en zomeer, voor elk wat
wils. De kinderen kunnen een leuk ritje
met de hondenslee maken of hun
recent geleerde skikunsten demonstreren achter de paardenski. De trotse
ouders genieten ondertussen van
een lekker glaasje.
Wil je een dagje de ski’s afleggen?
Dan kan je in Les Arcs 1950 in één
van de talrijke leuke boetieks terecht.
Veel grote merken hebben een eilees verder
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INDOOR SKIPISTE
PRIVE LES (4-6 pers.)
ONDER PROFESSIONELE BEGELEIDING
(ski’s en laarzen inbegrepen)
Foto’s: Dimitri Nijs

gen stekje en het personeel is zeer
vriendelijk en behulpzaam.
’s Avonds lichten duizenden lampjes
op en zetten het dorp in een sprookjesachtig decor. Een Canadese trapper
met zijn hondenslee vertelt leuke kerstverhalen in de tipi onder de kerstboom.
Vuurspuwers, jongleurs en acrobaten
tonen onder luid handgeklap hun
kunnen. De oh’s en ah’s klinken uit
boven de leuke muziek die je heupen
doet wiegen.
Ook het Radisson Sas opteert voor de
typische Savoie-stijl. Ruime en comfortabele appartementen steken kleurig
verlicht af tegen de wit besneeuwde
bergen onder een heldere sterrenhemel.
Vanuit de parkeergarage stappen
we een andere wereld binnen.
Kwaliteit en design gaan hier hand in
hand. Rode fluwelen tapijten, houten
balken en in houtstructuur beschilderde wanden brengen ons onmiddellijk in vakantiesfeer. Aan de receptie krijgen we onze sleutel en staat de
piccolo klaar om onze koffers naar
het appartement te brengen. Tijdens
een korte rondleiding ontdekken we
een verwarmd buitenzwembad, een
jacuzzi, een Turks stoombad, een sauna en een fitnessruimte.
De luxueuze appartementen zijn ingericht met massief houten meubelen.
Ons “optrekje” telt drie slaapkamers,
twee comfortabele badkamers en
een compacte, goed uitgeruste keuken. De zachte, heerlijk geurende
badhanddoeken en een badjas
voor iedere gast maken het af. Een
mand met grote houtblokken nodigt
uit tot het aansteken van de open
haard. Onderuitgezakt in een van de
luie zetels genieten we van een heerlijk glaasje wijn dat we in de koelkast
ontdekten. Dit is vakantie!

VERHUUR EN VERKOOP SKI- EN
SNOWBOARDMATERIAAL
VOLLEDIGE SKI-UITRUSTINGEN
VOOR JONG EN OUD
VOETZOLEN-OP-MAAT VOOR
COMFORTABEL SKIPLEZIER
VERNIEUWD VERHUURPARK MET DE
ALLERNIEUWSTE MODELLEN
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