
 

 
 

Reisinformatie 

Sneeuwschoenreis  

Haute Savoie 
Zaterdag 22 januari t/m zaterdag 29 januari 2022 

  



 
 

Pagina 2 van 4 
 

 

 
In de Haute Savoie ten zuiden van het meer van Geneve en vlakbij de Zwitserse grens, ligt het 
gezellige en rustieke berghotel Esprit Montagne . 
Dagelijks maken we vanuit het hotel verschillende dagtochten in de omgeving. Vol enthousiasme 
begeven we ons buiten de gebaande paden en gaan we op avontuur in de waanzinnige 
landschappen. 
Dit dorpje is gelegen in de Haute Savoie wat ten zuiden van het meer van Geneve ligt. 
De omgeving biedt veel mogelijkheden om de prachtige landschappen en ongerepte natuur te 
ontdekken. 
Nog nooit op pad geweest op sneeuwschoenen? Op deze reis wordt er uitvoerig uitleg gegeven door de mountain 
leader over het wandelen met de sneeuwschoenen en het werken met de lawine 3-eenheid.  
 
Tijdens de reis hebben we genoeg mooie momenten en gave plekken om met elkaar in gesprek te 
gaan aan de hand van de Bijbelstudies. 
 

Verblijf 

Onze uitvalsbasis voor deze week is berghotel Esprit Montagne. In dit hotel verblijf je in recent gerenoveerde 2-

persoonskamers. 

In het hotel is een gezellige loungeruimte met een houtkachel, sauna, biljartkamer en een heerlijk restaurant. Dit alles 

in een huiselijke sfeer waarin je ontspannen kunt genieten. 

Activiteiten 

 

Zaterdag 

Na een reis van ca. 930km hebben we om 18.00 uur kennismaking met aansluitend om 19.00 uur het diner. 

 

Maandag 

Op deze eerste dag wandelen we vanuit het hotel naar de skilift, vanaf hier gaan we een klein stuk omhoog om 

vervolgens de drukte achter ons te laten. 

Tijdens deze inloopdag gaan we aan de slag met het werken met de lawine 3-eenheid. Je leert omgaan met de 

materialen en we oefenen met het redden van een lawineslachtoffer. 

 

Dinsdag – Vrijdag 

Deze dagen maken we verschillende dagtochten door het gebied. Afhankelijk van de omstandigheden maken we 

keuzes. 

Op het programma staan: 

• Mooie toppen 

• Afwisselende wandelingen 

• Waanzinnige vergezichten 

• Eenzame vlaktes 

• Adembenemende natuur 

Het is mogelijk om bij deze reis bijvoorbeeld 2 dagen niet te sneeuwschoenwandelen en deze 

dagen open te laten staan om te skiën, snowboarden etc. 

 

Zaterdag 

Helaas is de week alweer ten einde en we vertrekken weer naar Nederland. 

Vervoer 

We reizen met busjes naar Haute Savoie 
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De reis is inclusief: 

• 7 overnachtingen in hotel Esprit Montagne 

• Uitgebreid ontbijtbuffet 

• Lunchpakket 

• 3-gangen diner 

• Gebruik faciliteiten hotel (sauna, wifi, biljart etc.) 

• Begeleiding door een (UIMLA) International Mountainleader 

• Gebruik benodigde veiligheidsmaterialen: lawinepieper, sonde en schep 

  

Bijzonderheden 

Gezondheid: 

•  Geen bijzonderheden.  De reis is voor iedereen die de winter op een andere manier wil beleven en het leuk 
vindt om er actief op uit wil gaan. 

 

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. 
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Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: 

Inclusief: 

• Vervoer vanuit NL naar Vaujany 

• 7 overnachtingen in chalet Lac Douce 

• Begeleiding door een International Mountainleader + assistent 

• Veiligheidsmaterialen als: lawinepieper, sonde en schep 

• Sneeuwschoenen en wandelstokken 

 

Exclusief: 

• Ontbijt, diner en lunch 

• Transfers (stoeltjeslift/ gondel) 


