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Hieronder vind je extra informatie van je reis 

 

Verblijf 

De accommodatie bevindt zich in het hart van de vallei van Freissinières, in het gehucht Ribes, tegenover de fontein. 

Dit aangename huis heeft een grote tuin en is het startpunt voor verschillende wandelingen (Gourfouran kloof, 

Rama-meer, Aiguille-pas, Plaine-tour ...). 

Gebouwd in 1870, herbergt deze voormalige protestantse pastorie nog steeds één kerkdienst per maand. Het huis 

bestaat uit 6 kamers van 2 tot 7 personen, voor een capaciteit van 28 personen. 

Het Parc National des Écrins waarin de accommodatie ligt is een van de meest indrukwekkende nationale parken van 

Frankrijk. De uitgestrekte en ongerepte natuur van het berggebied is een perfect gebied voor kampeerders, fietsers 

en wandelaars. Het Nationaal Park van Les Ecrins, bestrijkt, met een oppervlakte van 91800 hectare in de centrale 

zone, op de grens van de Isère en de Hautes-Alpes, een bergachtige oppervlakte gaande van 800 tot 4102 meter 

hoog. Dit weidse beschermd gebied, sterk gewaardeerd door natuurliefhebbers, herbergt een zeer rijke fauna en 

flora: gemzen, steenbokken, koningsarenden, vossen, eekhoorns, marmotten...op vlak van fauna; edelweiss, blauwe 

distel, alsem, gentiaan... op vlak van flora. Het Les Ecrinsmassief maakt ook het geluk van wandelaars, met 

veelvuldige bewegwijzerde paden (niet minder dan 740 km!), en klimmers, gezien dit gebied wordt beschouwd als 

het tweede belangrijkste oord voor alpinisme van Frankrijk.  

Het natuurpark strekt zich uit van het departement Isère, regio Rhône-Alpes (met name in de Oisans), tot het 

departement Hautes-Alpes, regio Provence-Alpes-Côte d’Azur, tussen de steden Gap, Briançon en Grenoble. 

In het park ‘sauvage’ vinden we tot 4000 m hoge, met eeuwig ijs bedekte granietmassieven en lange valleien, 

voorzien van goed gemarkeerde wandelpaden.  Vooral bekend zijn de in goede staat verkerende gletsjers, zoals de 

“Glacier de la Girose”, de “Glacier de la Meije”, en de bekendste, goed toegankelijke “Glacier Blanc”.  De hoogste 

toppen van het park zijn Barre des Écrins (4102 m), La Meije (3982 m), Ailefroide (3954 m), Mont Pelvoux (3946 m) 

en Pic Sans Nom (3913 m). 

Aan de rand van het park zijn wel allerlei toeristische faciliteiten, maar de zomerse drukte blijft nog steeds 

acceptabel. Zoals de vroegere kerkelijke metropool en militaire vesting Embrun, bijgenaamd het kleine Nice van 

de Alpen omwille van haar bijzonder zachte en zonnig klimaat, domineert van op haar hoge rots de vallei van de 

Durance. 

De oude stad met Provencesfeer onthult een wonderlijk erfgoed waar steegjes met kleurige huizen erlangs, mooie 

pleinen getooid met fonteinen, gewelfde doorgangen en muren versierd met zonnewijzers elkaar afwisselen. 

De niet te missen Notre-Dame-du-Réalkathedraal, die dateert uit de 12e en 13e eeuw is één van de belangrijkste 

religieuze monumenten van de Franse Alpen. Een bezoek laat onder andere toe haar magnifiek bewaard portaal te 

ontdekken, bewaakt door twee standbeelden van leeuwen, maar ook haar gotisch roosvenster en binnenin haar 

hoofdaltaar in marmer, haar grote orgels en opmerkelijk schat samengesteld uit oude priestergewaden, 

manuscripten en goudsmidwerk. 

Niet ver van de kathedraal staat de Brunetoren, een oud donjon van het paleis van de aartsbisschoppen daterend uit 

de 12e eeuw dat tegenwoordig een ruimte gewijd aan het Nationaal Park van Les Ecrins herbergt. 

Om van een mooi panorama over het omliggende landschap te genieten, mag de bezoeker het niet nalaten zich naar 

de tuin van de Aartsbisschop te begeven, dicht bij de kathedraal gelegen. Vanaf de oriëntatietafels mooie verzichten 

over de vallei van de Durance, gedomineerd door de bergtoppen van het gebied van Embrun. 

https://www.france-voyage.com/frankrijk-gids/isere-departement.htm
https://www.france-voyage.com/frankrijk-gids/hautes-alpes-departement.htm
https://fietsenindealpen.com/2016/11/briancon-een-boeiende-garnizoenstad/
https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/nice-1.htm
https://www.france-voyage.com/frankrijk-gids/alpes-territoire.htm
https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/het-nationaal-park-ecrins-1325.htm
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Op twee kilometer van het stadscentrum bevindt zich het meer van Embrun dat talloze watergerelateerde 

activiteiten biedt: zwemmen (bewaakt in juli en augustus), kajak, zeilen, vissen, … 

 

Accommodatie 

Les Chalets de la Biaysse. Bestaat uit twee huizen: 

Maison des Ribes 

Presbytère de Pallon (deze is gehuurd) 

05310 Freissinières  

www.chalets-biaysse.fr  

 

Activiteiten 

Een greep uit de vele activiteiten die mogelijk zijn: 

• Een reis en bestemming waar je heerlijk actief aan de bak kunt in de bergen, op de rafting rivier de Durance 

maar ook heerlijk relaxed van de zon kunt genieten op en bij het watersportmeer lac de Serre Poncon. Een 

reis die alles in zich heeft voor een afwisselend sportieve en relaxte vakantie. 

• Embrun is een plaats in het departement Hautes-Alpes en ligt aan de oevers van het stuwmeer Lac de Serre-

Ponçon, wat tot een van de grootste kunstmatige meren van Europa behoort. Embrun is vanwege haar ligging 

dan ook een geliefde vakantiebestemming onder surfers en bergwandelaars.. 

• Watersport op het lac de Serre Poncon, zoals Kayakken en zwemmen 

• Canyoning in de nabijgelegen bergen 

• Verleg je grenzen en ga raften op de Durance bij Embrun https://www.adrenaline-hunter.com/en-

GB/activity/france/lake-serre-poncon/rafting/rafting-down-the-durance-river-in-embrun/7682   

• Bezoek Briancon; de hoogstgelegen stad van Frankrijk midden in de bergen en eindeloos veel winkels en 

terrassen. 

• Voel je weer kind in het geweldige  Aquaparc bij Embrun. https://www.aquaparc-embrun.fr   

• Gewoon een dag heerlijk de bergen in wandelen. 

• Via ferrata langs de wanden van Freissinières vallei. 

 

Vervoer 

• Je rijdt vanuit Nederland met busjes naar het oord.  

 

 

 

 

http://www.chalets-biaysse.fr/
https://www.adrenaline-hunter.com/en-GB/activity/france/lake-serre-poncon/rafting/rafting-down-the-durance-river-in-embrun/7682
https://www.adrenaline-hunter.com/en-GB/activity/france/lake-serre-poncon/rafting/rafting-down-the-durance-river-in-embrun/7682
https://www.aquaparc-embrun.fr/
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Bijzonderheden 

Gezondheid 

• Geen bijzonderheden, al is het vanwege de mogelijke actieve activiteiten en de warmte aan te raden om een 

goed basisconditie voor deze vakantie. 

 

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. 

 

Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: 

 

Inclusief: 

• Verblijf ter plaatse 

• Busjes vervoer 

 

Exclusief: 

• Proviand; circa 100 Euro 

• Excursies; circa 125 Euro 

• Uitgaven van persoonlijke aard 

     


