
| 6362 | 

Les Menuires
Oneindig skiplezier in Les Trois Valléés

Geweldig gelegen in ’s werelds grootste aaneengesloten skigebied Les Trois Vallées biedt Les Menuires zelfs 

voor de doorgewinterde kilometervreter eindeloos skiplezier. Het bergdorp op 1.850 meter hoogte is daarom 

een ideale uitvalsbasis om het gigantische pisteaanbod te verkennen. En mooi meegenomen: de prijzen in 

Les Menuires liggen een stuk lager dan in de omringende dorpen.
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Vanuit je bed, hup, zo de piste op. In Les Menui-

res kan het. Hier ligt het XXL-skigebied letterlijk 

aan je voeten. Of beter gezegd: aan je ski’s. Nu 

zijn accommodaties aan de piste tegenwoordig 

weliswaar wijdverspreid, maar nergens is ski-in 

ski-out zo efficiënt als in de Franse Alpen. Na je 

petit-déjeuner hoef je maar de deur uit te stap-

pen, ski’s onder te binden en voor het je weet, 

glijd je door de betoverend mooie Vallée des 

Belleville. Deze vallei ligt in een enorm keteldal 

en trakteert je al skiënd op waanzinnige uitzich-

ten over ruige bergreuzen, zo ver als het oog 

reikt. Is dat niet fijn wakker worden?
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Hoe kom je er?
Met de auto is het vanaf Utrecht 

1.100 km. Bij Moûtiers verlaat je de 

hoofdweg en rijd je in een prachtige 

omgeving de laatste 27 km over een 

goed geasfalteerde bergweg. Ga je 

liever met het vliegtuig? Boek dan 

een vlucht naar Lyon, Grenoble of 

Genevé, vanwaar het nog een goede 

twee uur rijden is.

Niet-skiër?
Een huskysafari door de sneeuw, pa-

ragliden, rodelen op Speed Mountain, 

sneeuwscooteren op een lege piste, 

afdalen op een fatbike, dierensporen 

volgen bij het sneeuwschoenwande-

len of genieten van de wellnessmo-

gelijkheden in het Centre Sportif: ook 

als niet-skiër hoef je je in Les Menui-

res geen moment te vervelen.

Les Trois Vallées
Ruim 85% van skigebied Les Trois Val-

lées ligt boven de 1.800 meter, waar-

door er 100% sneeuwzekerheid is tot 

eind april en de sneeuwcondities per-

fect zijn. Dankzij de reusachtige afme-

tingen is het wintersportwalhalla enorm 

gevarieerd. Zo vind je er pistes en (dag)

tochten van alle niveaus en hebben de 

skidorpen elk hun eigen karakter. Door 

de populariteit van het gebied kan het 

soms druk worden, maar gelukkig zijn 

er veel snelle en ultramoderne liften met 

een hoge capaciteit.
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Skigebied Les Menuires-Saint Martin
De rest van de dag kun je alleen al in het skigebied Les 

Menuires-Saint Martin moeiteloos vullen met pisteplezier. 

Zo heb je keuze uit maar liefst 160 kilometer aan pistes, 

waarvan de meeste rood- of blauwgekleurd zijn. Voor 

gezinnen en beginnende skiërs is dit vaak uitdagend ge-

noeg. Bovendien is een skipas die alleen geldig is in deze 

regio zeer prijsvriendelijk.

Populair in dit gebied zijn de zonnige zuidhellingen van 

de Pointe de la Masse. Op de oefenweides en blauwe 

pistes tref je vooral kinderen en beginners, maar het is 

ook dé plek om een terrasje te pakken. Een absolute 

aanrader voor gevorderden is om de gondelliften naar 

de 2.804 meter hoge top te nemen. De beloning: een 

adembenemend uitzicht over de ongerepte bergwereld. 

Daarnaast start hier de rode piste Fred Covili, een afda-

ling waarbij je continu geniet van prachtige panorama’s.

Andere bekende bergen binnen Les Menuires-Saint Mar-

tin zijn de Mont de la Chambre (2.850 m), de Roc des 3 

Marches (2.704 m) en de Tougnète (2.430 m). Wil je het 

skigebied liever buiten de gebaande paden ontdekken? 

Net als in heel Les Trois Vallées barst het van de off-piste 

mogelijkheden. Nagenoeg elke skischool biedt off-piste 

trips aan, maar je kunt ook zelfstandig het avontuur op-

zoeken op betrouwbare off-pisteroutes.

Familievriendelijk 

Al vele jaren weten vooral gezinnen de weg te vinden 

naar Les Menuires. Het skioord heeft alle faciliteiten in 

huis voor families en draagt sinds 2006 het kwaliteitsla-

bel ‘Family Plus’. Zo zijn er in en rond het dorp meerdere 

beginnersparcoursen met roltapijten en leer je er skiën 

van ervaren skileraren op speciale oefenterreinen en 

makkelijke pistes. Ook de aangepaste skipasprijzen, de 

uitgebreide kinderopvang, de veilige skiliften en de vele 

recreatiemogelijkheden maken Les Menuires tot een ge-

liefde gezinsbestemming.

Loopafstand
Heb je na een lange dag op de latten geen puf meer 

om van hot naar her te sjokken om iets te ondernemen? 

Goed nieuws: Les Menuires is qua voorzieningen een 

van de meest efficiënte dorpen in de Alpen, aangezien 

bijna alle winkels, restaurants en bars op loopafstand 

van elkaar liggen. Vooral in de wijken La Croisette, het 

oorspronkelijke centrum, en Les Bruyères kun je gezellig 

eten en een drankje doen. Als goedkoopste skiresort in 

Les Troi Vallées is de prijs-kwaliteitverhouding bovendien 

uitstekend. Leuke tentjes voor après-ski liefhebbers zijn 

er ook, maar als je echt wilt feesten, ga dan naar het 

quartier animé van het nabijgelegen Val Thorens.

Tijd om je bed op te zoeken? Gelukkig hoeft dat allang 

niet meer in een klein appartement in sfeerloze hoog-

bouw, waar de Franse skidorpen ooit bekend om ston-

den. Integendeel, het aanbod aan luxe onderkomens 

heeft in Les Menuires een flinke vlucht genomen. Zo kun 

je in nieuwere wijken verblijven in vrijstaande chalets in 

authentieke Savoyaardse stijl, gecombineerd met mo-

dern design en comfort.




