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Hieronder vind je extra informatie van je reis 

 

Verblijf 

Je verblijft in onze accommodatie Maison Chabardès, in het kleine franse bergdorpje Chateaurouxles Alpes, gelegen 

op 7 km van Embrun, tussen Gap en Briançon. De accommodatie is de sfeervolle uitvalsbasis voor onze avontuurlijke 

tochten met een gezellige, rustieke leefruimte met oude gewelven en een houtkachel, een ruime slaapzaal met 

stapelbedden en vier 2-4 persoonskamers, uitstekend verzorgd sanitair en een ruime keuken.  

  

Bij de overnachtingen gaan we uit van slapen op de slaapzaal (eigen slaapzak meenemen). Optioneel kun je een van 

de sfeervolle kamers reserveren.  Informeer voor de beschikbaarheid en de meerprijs voor de kamers. 

 

Activiteiten 

De activiteiten zullen plaats vinden onder begeleiding van mountainleader Adam van Asperen.  
 
Programma van dag tot dag  

zaterdag : vertrek om 6.00 uur vanuit Woerden  

zondag: rustdag  

maandag: lawinetraining en sneeuwschoentocht   

dinsdag : langlaufen  

woensdag  : ijsklimmen  

donderdag : sneeuwschoentocht naar bemande hut, hier overnachting  

vrijdag : vervolg sneeuwschoentocht  

zaterdag : vertrek naar huis  

  

De tochten zijn afhankelijk van de deelnemers, weersomstandigheden en de lawineberichten. 

 

Vervoer 

Vanuit Nederland vertrekken we met 9-persoonsbusjes. 

 

Bijzonderheden 

Vereisten: 

• Gezien de aard van de reis moet je in goede lichamelijke gezondheid verkeren, op locatie vragen we je om 

voor aanvang van het programma een validiteitverklaring te tekenen.  

• sportieve instelling en gezonde basisconditie . Specifieke ervaring  is niet nodig.  

 

Reispapieren 

• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn 

op de datum dat je vertrekt. 

• Voor deze reis is een verzekering verplicht met speciale dekking voor ‘risicovolle sporten’. 

Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: 

Inclusief: 

• Kennismakingsavond in Nederland 
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• 7 overnachtingen op ruime slaapzaal in Maison Chabardés 

• Alle maaltijden vanaf het ontbijt op zondag t/m ontbijt van zaterdag (behalve het etentje op vrijdagavond) 

• Alle benodigde materialen o.a. gebruik sneeuwschoenen, sneeuwschep, lawinesonde, lawinepieper 

•  Instructie en deskundige begeleiding (Asp. International Mountainleaders) 

• Vervoer  

 

Exclusief: 

• verzekering 

• avondeten vrijdagavond (€15) en extra genuttigde drankjes 

• uitgaven van persoonlijke aard 

 

 

 

 


