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INFORMATIE EN NIEUWS

FAMILIES

ACTIVITEITEN

SHOPPING

BARS

HUISVESTING

DIENSTEN

RESTAURANTS

Deze gids bevat virtual reality ! 
Scan de QR-code met uw smartphone.
This guide uses virtual reality. Scan this QR Code 
with your Smartphone.
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La première 
eau minérale gazeuse 

des Alpes

PARTENAIRE OFFICIEL
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NUTTIGE INFORMATIE & LABELS
USEFUL INFORMATIONS & LABELS

HET TOERISMEKANTOOR
THE TOURIST OFFICE 
Tijdens uw vakantie, kunt u terecht bij het 
toerismekantoor voor alle praktische informatie 
over evenementen en activiteiten die in het station 
worden georganiseerd.

Open in het winterseizoen elke dag van 8u45 tot 19u.
Make sure you call in at the Tourist Office during your holiday 
for all the practical information you need about entertainment 
and activities taking place in the resort.
Open during the season from 8.45am to 7pm daily.

+33 4 79 00 08 08 
valtho@valthorens.com 
valthorens.com

INTERNETVERBINDING
INTERNET
90% van het station is uitgerust met betaalde wifi, op het « 
internet-ici » netwerk. U kunt hier online voor betalen. Wifi 
is gratis aan de skipas verkooppunten van Le Forum (Place 
Péclet), Les Olympiades (Rue Caron), Le Montana (Rue du 
Soleil) alsook aan het vertrekstation van de meeste skiliften. 
(De lijst is beschikbaar in het toerismekantoor).
Wifi is available in 90% of the resort (charges apply), using 
the «internet-ici» network. You can pay for this service online. 
Free wifi is offered at the Ski Pass Offices Forum (place Péclet), 
Olympiades (Rue Caron), Montana (Rue du Soleil) and also 
at the departure of most ski lifts. List available at the Tourist 
Office.

VAL THORENS RESERVATION
VAL THORENS RESERVATION
Val Thorens Réservation kiest voor u de beste aanbiedingen 
uit (promoties, alles inbegrepen, korte verblijven,…) voor 
een geslaagde vakantie in Val Thorens.
Open in het winterseizoen van maandag tot zondag van 
9u tot 19u.
Val Thorens Booking selects the best offers (promotions, all-
inclusive, short stays...) for a fantastic stay in Val Thorens.
Open during the season from Monday to Sunday from 9am 
to 6.00pm.

 +33 4 79 00 01 06
reserver@valthorens.com
Ontdek alle aanbiedingen en tips over:
reservation.valthorens.com
Discover a range of special offers and great deals at:
booking.valthorens.com

LOKALE RADIO
LOCAL RADIO
Luister naar R radio Saint Martin, Les Menuires, Val Thorens. 
Elke dag van 7u30 tot 10u30 en van 17u tot 19u : weerbericht, 
staat van de skipistes, evenementenprogramma en 
praktische informatie. Frequentie : 101.
Tune into R Radio Saint Martin, Les Menuires, Val Thorens 
every day from 7:30 am to 10:30 am et from 5:00 pm to 7:00 
pm: news, weather forecast, condition of ski slopes.
Radio frequency: 101
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TOERISME KWALITEITSLABEL
QUALITY TOURISM LABEL
Het toerismekantoor van Val Thorens is 
betrokken in een kwaliteitsbenadering erkend 
door de staat en werd beloond met het toerisme 
kwaliteitslabel in februari 2019. Met dit label 
neemt het toerismekantoor de uitdaging aan 

om de allerbeste diensten aan te bieden aan diens klanten, 
seizoenswerkers en socioprofessionelen van het skistation. 
Meer dan een engagement, deze toenadering dwing het 
skistation om na te denken en om diens acties en waarden 
te verbeteren.
Val Thorens Tourist Office is part of a state-recognised quality 
monitoring scheme and was awarded the Quality Tourism 
label in February 2019. Through this label, the Tourist Office 
commits to providing each of the resort’s clients, seasonal 
workers and socio-professionals with the very best services. 
In addition to this commitment, this scheme helps our 
destination continuously reflect on and improve what we do, 
and our values as a resort. 

Om alles te weten over de criteria van het toerisme 
kwaliteitslabel : qualite-tourisme.gouv.fr.
Find out more about the Quality Tourism brand criteria on:  
qualite-tourisme.gouv.fr

TOERISMEKANTOOR CATEGORIE 1
CATEGORY 1 TOURIST OFFICE CLASS
Het toerismekantoor van Val Thorens heeft de rangschikking 
categorie 1 in april 2016 behaald, het hoogste niveau in de 
nationale rangschikking. Het verkijgen van categorie 1 is een 
teken van kwaliteit en dienstverlening.
Val Thorens Tourist Office was awarded category 1 status in 
April 2021, the national classification’s highest level. A category 
1 award recognises the quality and services we provide.

HET FAMILIE PLUS LABEL
THE FAMILY PLUS LABEL 
Het skistation van Val Thorens is sinds jaren 
beloond met het label Famille Plus. Om de 
3 jaar wordt een audit georganiseerd om na 

te gaan of het station diens engagement op vlak van het 
onthaal van families nakomt. Dit label garandeert een 
aangepast en persoonlijk onthaal voor een geslaagde 
familievakantie.
The resort of Val Thorens been labelled Family Plus for several 
years. Every 3 years, audit-inspections are carried out to 
ensure that the resort has maintained its high standard of 
family welcome. This label guarantees a specially adapted, 
personalised welcome for fantastic family holidays. 

Om meer te weten, afspraak op : www.valthorens.com/fr/
explorer/val-thorens-une-stationfamiliale
To find out more, visit valthorens.com/en/the-resort/val-
thorens-a-family-resort

CHARTER VOOR MEER COMFORT
CHARTER FOR MOUNTAIN COMFORT
Val Thorens realiseert aanpassingen met als doel de 
toegang tot het skistation voor personen met een beperking 
te verbeteren (skiliften, skilessen, installaties in het station, 
liften, uitlening van rolstoel en Massaroti ski’s…). Een 
praktische gids is beschikbaar in het toerismekantoor.
The resort is committed to putting actions in place and 
making adjustments so skiing is more easily accessible 
to people with disabilities (ski lifts, skiing lessons, resort 
facilities, wheelchair and Massarotti skis available…). Ask 
the handicap guide at the Tourist Office.

KWALITEITSLABEL FLOCON VERT 
THE FLOCON VERT LABEL  
Op 30 mei 2022 verkreeg La Vallée des Belleville 
het label Flocon Vert als erkenning van de vele 

acties uitgevoerd doorheen de laatste jaren. Het label 
Flocon Vert is zowel een label als een uitnodiging om meer 
te doen. Het beoogt de ontwikkeling en structurering 
van de ecologische transitie in berggebieden door het 
betrekken van de belanghebbenden in het gebied. Ten 
slotte geeft het aan het grote publiek een duidelijke visie 
op de deelnemende toeristische bestemmingen in de 
bergen. Het label wordt toegekend volgens de naleving van 
criteria verdeeld in 4 thema’s : lokale, sociale en culturele 
economie; bestuur en bestemming; milieu; en natuurlijke 
hulpbronnen.
On 30 May 2022, the Vallée des Belleville was awarded the 
Flocon Vert label in recognition of the work carried out over 
many years. The Green Snowflake is both a label and an 
approach to progress. It aims to initiate and structure the 
ecological transition of mountain resorts by involving the 
stakeholders in the area. Finally, it gives the general public 
a clear vision of committed mountain tourist destinations. 
The label is awarded on the basis of compliance with criteria 
divided into 4 themes: local economy, social and cultural, 
governance and destination, environment and natural 
resources. 

Om meer te weten : 
valthorens.com/fr/pages/environnement
For more information: 
valthorens.com/en/pages/the-environment
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VAL THORENS, 
LIVE UNITED !

Val Thorens is an elevated state of mind. 
It’s the resort that combines the best of skiing with the best of atmospheres. Relaxed, lively and 
gourmet, you can do exactly as you wish here, at your own pace, going from experience to experience 
with conviviality and fun as a given. The ultimate goal: to really feel alive! Warm, welcoming 
atmospheres, a breath-taking natural environment, with no barriers or borders, this is the place for 
those who understand that the height of the mountains equals the height of enjoyment!

EEN INTERNATIONALE SFEER

EEN PLAATS OM ZICH 
TE LATEN VERWENNEN

NIEUWE
ERVARINGEN

UITZONDERLIJKE 
EVENEMENTEN

HET IS HET HOOGSTE 
STATION VAN EUROPA

OP 2300M

OPEN VAN
19 NOV 2022 
TOT 8 MEI 2023

600KM PISTES 
IN LES 3 VALLEES

It’s 600km of ski runs in Les 3 
Vallées infinite possibilities!

It’s open from 19 Nov 2022 to 8 May 2023

A semi-pedestrianised resort with 
something to suit everyone

A cosmopolitan and sporty atmosphere 

Somewhere to enjoy a little pampering 
and relaxation

New experiences to try

Exceptional events throughout 
the winter season!

A “live united” approach that’s 
always in search of innovation

Authentic gourmet cuisine

Trendy après-ski venues,
activities to suit everybody

sneeuw gegarandeerd !

oneindig veel mogelijkheden !

voor ieders comfort

en sportief

en zich te ontspannen

om uit te testen

heel het winterseizoen

en steeds op zoek 
naar innovatie

en lekker

voor iedereen

Val Thorens is een state of mind. Het station dat het beste van de winter combineert met de 
beste sfeer. Ontspannen, levendig en gulzig, u doet waar u zin in heeft en u verveelvuldigt 
uw ervaringen in een ontspannen sfeer. Het uiteindelijke doel is : genieten ! Een warme en 
vriendelijke sfeer, een adembenemende omgeving, zonder grenzen. Hier rijmt hoogte met 
kleurrijke ervaringen en plezier maken !

It’s the highest resort in Europe at 
2,300 metres, snow guaranteed!

EEN  «LIVE UNITED»
TOENADERING 

AUTHENTIEKE
GERECHTEN

TRENDY
APRES-SKI ANIMATIES

EEN 
SEMI-VOETGANGERSZONE

2022
2023
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VAL THORENS,
50 ANS D’HISTOIRE...

50 JAAR GESCHIEDENIS... VOOR 
DE NEDERLANDSTALIGE VERSIE, 
SCAN DEZE QR CODE MET UW 
SMARTPHONE.
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Niemand wilde dit station. 
Niemand wilde de bouw ervan financieren, er wonen of werken. 
Het was te hoog, te ver, te koud, te winderig, te riskant. Een vijandig 
terrein waar geen bomen groeien en waar groen eerder een herinnering 
is dan een kleur. En toch is het 50 jaar later één van de beroemdste vakan-
tieoorden ter wereld. 
Uiteindelijk komen de gebouwen als paddenstoelen uit de grond. Hoe 
lang zou dit duren? «Men moet zich bewust zijn van de bitterheid van het 
conflict binnen het departement, een conflict dat vele jaren voortduurde. 
Een Savoyaards algemeen raadslid, een minister, ongetwijfeld zeer boos, 
verklaarde in 1981 op de nationale radio dat de gevechtsvliegtuigen 
opdracht moesten krijgen Val Thorens met de grond gelijk te maken», 
herinnert Pierre Josserand, voorzitter van de SETAM (Société d’Exploita-
tion des Téléphériques Tarentaise Maurienne), zich in zijn boek over het 
ontstaan van het station. En nog erger : het skidomein is op wetenschap-
pelijk vlak afgekeurd ! Een professor in de biologie uit Lyon, Philippe 
Lebreton (geciteerd door Jean Carlier in zijn boek « Vanoise, Victoire 
pour Demain ») waarschuwde voor de gevaren van het leven op hoogte 
vanwege de risico’s van een permanent gebrek aan zuurstof (anoxie) voor 
de bewoners, de gevaren van epidemieën die eigen zijn aan de hoogte en 
de gevreesde «cyanose» bij jonge kinderen, een gevolg van een gebrek 
aan zuurstof door het ontdooien van organisch afval in de lente. Deze 
alarmerende voorspellingen bleken onjuist : er is een kleuterschool met 
kinderen in goede gezondheid in Val Thorens ! Maar al snel trekken de 
banken zich terug uit het project... 

" NIEMAND WILDE 
DIT STATION. "
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Druk nu op de fast forward knop van uw cassettes-
peler (die met de auto-reverse functie) vanaf 
december 1971, toen Val Thorens werd geopend, 
tot vandaag... Vandaag de dag is Val Thorens het 
hoogst gelegen skigebied in Europa, biedt het 
van eind november tot begin mei skimogelijkhe-
den, uniek in de wereld, met de modernste (en 
meest ingenieuze) liftuitrusting, heeft het op zijn 
schoorsteenmantel zeven Best Ski Resort in the 
World awards, en telt het 1,9 miljoen verkochte 
skipassen per seizoen. 
Wat fascinerend is, zijn niet de details van wat er 
gebeurd is : de chronologie van feiten en gebeurte-
nissen, het prachtige verhaal dat in boeken wordt 
verteld, het bewijs a posteriori dat elke stap tot 
de volgende leidde en dat het logisch was dat dit 
zo was. Integendeel, om Val Thorens te begrijpen, 
moet men afstand nemen van de chronologie en 
benadering zoeken tot diens ziel. Of preciezer : 
de ingesteldheid van diegenen die het hebben 
gebouwd en doen leven. Het is geen abstractie, 
deze ziel is bijna tastbaar als je daarboven bent, 
het is een uniek DNA, een geheime code. «Als 
je rationeel redeneert, kun je deze plek niet 
begrijpen... er is iets ongrijpbaars... iets magisch», 
probeert Kevin Berthon, de jonge ESF (Ecole du Ski 
Français) directeur van het skioord, uit te leggen.
Je moet bereid zijn zich erin te verdiepen. Vergeet 
wat je weet. Luister naar de stemmen, niet voor 
de verhalen maar voor de toon, de emoties 
en de sensaties. Het is dan mogelijk het beeld 
opnieuw samen te stellen, de verbindingen te zien 
ontstaan, de krachtlijnen te zien verschijnen. Een 
verjaardag is niet zozeer een gelegenheid om een 
datum en prestaties te vieren als wel het moment 
waarop wij ons herinneren dat wij tot een familie 
behoren. De vijftigste verjaardag verdient speciale 
aandacht, een nadere beschouwing, een langer 
luisteren.

*

" ALS JE RATIONEEL 
REDENEERT, KUN JE DEZE 
PLEK NIET BEGRIJPEN... ER 
IS IETS ONGRIJPBAARS... 
IETS MAGISCH. "
KÉVIN BERTHON
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Wanneer een skioord - een nieuwe stad, een voorpost, een utopie - zo snel, zo hoog, in de 
hectische context van de «dertig glorierijke jaren» wordt gebouwd, is het diep doordrongen 
van de geest van zijn pioniers, van de vitale energie, de creativiteit en de koppigheid die 
onontbeerlijk zijn om te functioneren en te overleven. Op 2 300m hoogte wordt alles versterkt 
: de energie van de mensen en de kracht van de natuurelementen. «Tijdens stormweer 
konden we niets doen met de kinderen, we speelden spelletjes in de hal van het huis van 
Val Thorens», herinnert Luc Dupont, skileraar, «Ik hou van deze vijandige atmosferen, het is 
alsof je Kaap Hoorn passeert, de Roaring Forties», zegt degene die het roer in zijn eentje in 
handen had tijdens twee zeilreizen rond de wereld, «toen evacueerden ze de sneeuw niet, 
ze gebruikten de sneeuwblazer, ze groeven geulen. Deze sneeuw, zo koud, zo goed voor 
skiërs, valt in overvloed. «Niet alleen de hoeveelheid, maar ook de kwaliteit van de sneeuw is 
magisch», zegt Benjamin Blanc, directeur van de Régie des Pistes de la Vallée des Belleville, 
«dankzij de hoogte en de noordelijke ligging», vult Gilles Jay aan, wiens team elke dag tussen 
de 80% en 90% van de skipistes dameert... en dit tot 8 mei. Er is voldoende sneeuw !
Als je de foto’s uit die tijd bekijkt, lijkt het alsof de mensen daar leefden met een schop in de 
hand. Er moest sneeuw worden geruimd van de trappen, het pad naar het gebouw, voor het 
winkelraam, de auto, de ophoping die van een dak was gevallen, enz. Op dit uitzonderlijk 
terrein groeide een generatie op. «Vroeger brachten we de winter door met onze skicoaches 
en onze vrienden,» zegt Antoine Diet, een voormalig professioneel freerider en nu winkelier, 
opgewonden, «we hadden niets anders te 
doen dan skiën en na het skiën sprongen 
we van de balkons... we gingen de 
brandtrappen van de woningen op, we 
wierpen ons in de sneeuw,... er lag zoveel 
sneeuw. We gingen naar school met de 
slee, op sneeuwscooters, we sprongen 
van het dak van de school tijdens de 
pauze.... We leefden zes maanden in 
een wit landschap. Ik ben geboren in de 
sneeuw en de eerste keer dat ik gras zag 
wou ik niet uit de auto stappen, ik was 
bezorgd, ik wist niet wat het was ! »

 "IK HOU VAN DEZE VIJANDIGE ATMOSFEREN, 
HET IS ALSOF JE KAAP HOORN PASSEERT, DE 
ROARING FORTIES"
LUC DUPONT

 "IK BEN GEBOREN IN DE SNEEUW EN DE 
EERSTE KEER DAT IK GRAS ZAG WOU IK NIET 
UIT DE AUTO STAPPEN, IK WAS BEZORGD, IK 

WIST NIET WAT HET WAS!"
ANTOINE DIET
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Deze zespuntige sneeuwvlok. Dit natuurwonder. Deze 
prachtige kortstondige creatie van de hemel. Het is 
de grondstof waarop de skioorden en de «winters-
port»-economie zijn gebouwd. In de jaren zestig was 
Frankrijk op zoek naar kampioenen, skioorden die 
konden meedingen in de «internationale skistrijd» (zoals 
uitgelegd in de eerste brochure voor Val Thorens, die in 
1969 vóór de eerste steen werd gepubliceerd). De onde-
rhandeling werd ondertekend, de wil werd getoond 
tussen de verschillende actoren (Pierre Schnebelen, de 
visionaire projectontwikkelaar, en Joseph Fontanet, de 
politicus en burgemeester van de gemeente Saint-Mar-
tin-De-Belleville). Pierre Josserand, een jonge ingenieur 
van Arts et Métiers, kreeg de opdracht om de droom te 
verwezenlijken.
Hij begon te werken, eerst in zijn kantoor in Parijs en 
daarna in een prefab-gebouw: «Het kleine team dat 
toen ter plaatse was, herinnert zich met ontroering 
die momenten van solidariteit, verloren aan het einde 
van de weg op 2 300 meter hoogte, vergezeld van 
zeldzame bezoekers en vooral van de marmotten die 
niet aarzelden om onze kantoren binnen te dringen», 
herinnert hij zich.
Een eerste restaurant, een eerste hotel, een eerste 
gebouw, een eerste skilift. Er moest steeds weer 
sneeuw geruimd worden. In het geheugen, op foto’s, 
is er altijd sneeuw, overal. Leven op het Antarctische 
continent betekent afhankelijk zijn van verbindingen 
met de beschaving, die in Val Thorens niet per boot 
of vliegtuig maar over de weg plaatsvinden. En wat 
een weg ! Omgeven door haarspelden, blootgesteld 
aan lawines, is het negen korte kilometers tussen Val 
Thorens en Les Menuires, negen kilometers maar twee 
verschillende werelden: «in een paar haarspelden 
verander je volledig van universum», geeft Laurie 
Chatelet, Operations Manager bij SETAM, toe. In een 
paar bochten bereik je de maan (een woord dat vaak 
wordt gebruikt door diegenen die in Val Thorens wonen 
en, «om op de maan te zijn, heb je aliens nodig», voegt 
Luc Dupont, ESF-instructeur toe), een witte woestijn, 
maar ook en vooral pistes die ideaal zijn aangelegd 
voor de ontwikkeling van een skigebied.
Het was het idee van een visionaire ondernemer, Pierre 
Schnebelen, om hier gebouwen en skiliften neer te 
zetten. Hij zag deze «circusachtige configuratie, het 
centrale punt (rotonde van de pistes) en rondom de 
organisatie van de sectoren en het skigebied: de sector 
3 Vallées (Péclet en Plein Sud), Grand Fond (Moraine en 
Grand Fond) en de sector Caron-Boismint», beschrijft 
Benjamin Blanc. Met «het hooggebergte binnen 
handbereik», voegt Kevin Berthon eraan toe, zonder 
de band met het gebied van Les 3 Vallées te vergeten, 
«ik heb veel skidomeinen gezien, maar dit is echt 
onaantastbaar : de pistes en het freeridegebied gaan 
eindeloos door. Het is een groot skibuffet en je vindt er 
altijd wel iets te eten», vertelt Antoine Diet enthousiast. 
 

*

"DE MARMOTTEN [...] 
AARZELDEN NIET OM 
ONZE KANTOREN BINNEN 
TE DRINGEN"
PIERRE JOSSERAND 

"IN EEN PAAR BOCHTEN 
BEREIK JE DE MAAN"
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Zoveel sneeuw en toch heeft Val Thorens nooit de angst van een lege pagina gekend. 
De visie van wat het zou worden was goed verankerd. En het kostte kracht om stand 
te houden... « Toen ik in Val Tho aankwam, werden we voor gek verklaard», herinnert 
Luc Dupont zich. «Het vakantieoord voor de bewoners van de vallei was Les Menuires. 
Val Thorens was voor de gekken». Er was een zekere terughoudendheid bij de Belle-
villois om deel te nemen aan het onzekere avontuur van Val Thorens, «waardoor er 
ruimte ontstond voor een categorie avonturiers... mensen die de moeilijkheden die ze 
zouden tegenkomen niet inschatten», herinnert Pierre Josserand zich. De ingesteld-
heid van de pioniers die in de jaren ‘70 hun enkele reis naar Val Thorens namen, was 
niet één om zich uit te rusten. »
Een kleine stad komt tot leven, in dit hoge westen. Het is hier niet « go west », maar 
« go high ». De verovering van het westen ? Het westen van het Vanoise Park ! Na de 
weigering van de eerste banken, en de komst van een nieuwe (La Hénin), alsook het 
groene licht van Pompidou voor de bouw van het skioord, neemt Val Thorens zijn 
plaats in op de kaart van de skioorden. De plaats is gunstig, de mannen zijn tem-
peramentvol en inventief, de bezwaren en hindernissen worden overwonnen... 
Maar niets is gemakkelijk. «In 1971 bijvoorbeeld kregen we in Parijs bezoek van een 
meneer Héry, een accountant, die de bergen alleen in de bioscoop had gezien, niet 
skiede, geen ervaring in het vak had en in Val Thorens een hotel wilde openen. Hij 
was enthousiast over het project. Zo bouwde en runde hij het hotel Le Val Chavière, 
en ging in zaken zonder er iets vanaf te weten : dat is het type Valthorinois in het 
begin,» zegt Pierre Josserand. Ter plaatse gingen de zaken open : Marc in de crêperie 
Saints-Pères, Gérard in Le chalet de la Moutière, Chantal in de krantenwinkel, Camille 
in de ESF skischool, Jean Béranger in het toerismekantoor, de zussen Goitschel in de 
sportwinkel... Allemaal originele persoonlijkheden voor een uniek skidomein.

"TOEN IK IN VAL THO AANKWAM, 
WERDEN WE GEK GENOEMD."
LUC DUPONT
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Val Thorens bloeit onafhankelijk van zijn grote 
zus, Les Menuires, ook al waren de eerste tien 
jaar moeizaam. «Mijn ouders kwamen hier terecht 
omdat ze geen banden hadden en op zoek waren 
naar avontuur, ze wilden hun jonge jaren als 
twintiger beleven, ze waren stedelingen, ze hadden 
niets te verliezen en alles te winnen», herinnert 
Cédric Gorini, hoteleigenaar van het met meerdere 
sterren bekroonde Pashmina. «Ik heb herinnerin-
gen als kind... we gingen niet op vakantie omdat 
we niet genoeg benzine hadden voor de auto. 
Tien jaar lang stond geen enkele financiële groep 
in de rij om hier te investeren. » Terwijl de ouders 
overgingen van avonturiers naar handelaars, en 
daarna ondernemers, groeiden de kinderen op in 
dit nieuw ontgonnen land. «We werden aan ons 
lot overgelaten, zonder enig gevaar, als broers en 
zussen groeiden we samen op: Yannick, Maud, 
Aurélie, Julie, Virginie. Toen we uit school kwamen 
gingen we naar de skilift Les Marmottons, we 
drukten op de groene knop om deze te starten en 
we hadden een uur lang plezier ! In die tijd zaten 
al onze ouders in de problemen, ze werkten hard, 
bang dat dit avontuur geen toekomst zou hebben.

*

"WE WERDEN AAN ONS LOT OVERGELATEN, ZONDER 
ENIG GEVAAR, ALS BROERS EN ZUSSEN, WE GROEIDEN 

SAMEN OP [...] AAN HET EINDE VAN DE SCHOOLDAG 
GINGEN WE NAAR DE SKILIFT LES MARMOTTONS, WE 

DRUKTEN OP DE GROENE KNOP OM DEZE TE STARTEN EN 
WE HADDEN EEN UUR LANG PLEZIER ! "

 CÉDRIC GORINI
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En na regen kwam zonneschijn ! De ingesteldheid van in het begin bleef goed 
ingeworteld, een vruchtbaar huwelijk tussen lokale inwoners en nieuwkomers die 
de plaats karakter en leven gaven. Tegenwoordig is deze samenwerking vertaald 
in het United dat de naam van het skidomein in de communicatie begeleidt. 
«Dit verenigde gevoel is duidelijker dan elders en wordt concreet uitgedrukt : als 
iemand hulp nodig heeft, zijn we er. Er is wederzijdse hulp,» merkt Gilles Jay op. 
«We zijn onderhevig aan slecht weer (sneeuw, ijs) en toch moeten we op tijd open... 
we hebben deze energie nodig, en als het nodig is, springt het hele bedrijf bij ! 
Er is geen hiërarchie meer bij het ijsvrij maken van een pyloon», bevestigt Laurie 
Châtelet. Meer dan een slogan is United de uitdrukking van een oorspronkeli-
jke identiteit die zich heeft ontwikkeld tot een moderne strategische wil om de 
krachten te bundelen, tegen het versnipperde bestuur van de Franse skioorden 
dat elke actie verlamt door uiteenlopende belangen. Het is geen toeval dat Val 
Thorens het eerste skioord was dat de databanken van de economische actoren 
heeft samengevoegd om zijn klanten beter te leren kennen en de kwaliteit van de 
dienstverlening te verbeteren. «United is het erfgoed van de pioniers en vooral 
van de generatie van hun kinderen», vult Cédric Gorini aan, «We waren allemaal 
nieuwkomers, van elders afkomstig, geen voorouderlijke familiegeschiedenis, 
we bundelden onze krachten voor één enkel doel. Dit creëerde een solidariteit 
tussen ons die werd doorgegeven aan de volgende generatie. In het dagelijks leven 
produceert United een bepaalde trilling; in de muziek spreken we van een puls. 
«Ik vertrok om elders te gaan wonen, maar ik kwam terug omdat ik niet zonder 
Val Thorens kan», geeft Antoine Moga toe, een jonge skileraar en een puur product 
van Val Thorens. «Er is iets heel bijzonders, zo anders... het is een dorp, een familie, 
maar het is ook de hele wereld... het is een wereld apart... het is een gesloten cirkel 
en tevens een groot gevoel van vrijheid...».
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De structuur van het aankomststation van de kabelbaan Cime Caron is van ver te zien. Het 
is een metalen sculptuur die de spanning van de kabels draagt waarmee 150 passagiers 
tijdens elke gewichtloze luchtreis naar een hoogte van 3 200m worden getild, te midden 
van een opmerkelijk panorama. Deze in 1982 geopende kabelbaan heeft Val Thorens op 
de wereldkaart van skigebieden gezet. «Cime Caron was niet opgenomen in de oorspron-
kelijke plannen, omdat het niet voor de hand lag om op deze top skipistes te voorzien», 
herinnert Pierre Josserand zich. Hij herinnert zich hoe het allemaal begon, toen hij met 
Bernard Pomagalski (wereldberoemd skiliftfabrikant) aan het skiën was: «Onderaan de 
combe, op het vlakke stuk, waren we op de stokken aan het duwen en Bernard zei tegen 
me: ‘dit zou een mooi profiel zijn voor een heen-en-weer-kabelbaan’. In die tijd was ik op 
zoek naar iets buitengewoons om Val Thorens te onderscheiden. Ik stelde deze kabelbaan 
voor, we hadden geen geld, ze zeiden «nee». Ik kwam terug met een financieel voorstel, 
met Franse en buitenlandse fabrikanten die bereid waren het te bouwen, en met wie ik 
een zeer aantrekkelijke prijs had bedongen. De raad van bestuur van de SETAM gaf me 
uiteindelijk toestemming. Er was een voor en na Cime Caron voor het skidomein. Het was 
een radicale verandering.
Tegenwoordig heeft deze kabelbaan een extra rol gekregen: het is de schakel in een 
transportketen die Orelle (in La Maurienne) linkt met Val Thorens. Het doel is om vakan-
tiegangers in staat te stellen zonder auto naar Val Thorens te komen, in 30 tot 40 minuten 
vanaf Orelle (zeer dicht bij de snelweg en het station Modane). Een model voor de toekomst 
voor skistations die de vervuiling door het vervoer (laten we niet vergeten, dat dit telt voor 
driekwart van de CO2-uitstoot) willen beperken. «De ingesteldheid van Val Thorens is om 
op topniveau te blijven, om de technologie van de installaties te ontwikkelen, een kwa-
liteitsvolle service voor onze klanten... We zijn gepassioneerd door ons werk, zonder dat 
zou het niet werken», benadrukt Laurie Châtelet. Ambitie is een spier dat onderhouden 
moet worden !

*

"CIME CARON WAS NIET 
VOORZIEN IN DE OORSPRONKE-
LIJKE PLANNEN, OMDAT HET NIET 
VOOR DE HAND LAG OM OP DEZE 
TOP SKIPISTES TE VOORZIEN»."
PIERRE JOSSERAND
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Zo kan men de hele geschiedenis van het station (de terugspoelknop van de cas-
settespeler deze keer) langs dezelfde krachtlijnen, dezelfde structurele aders, 
volgen. Het station is geboren uit een visie die het met dezelfde energie voortzet 
naar de toekomst. De visie is een blik die de mogelijkheden doorkruist. Het is een 
idee dat elke test kan doorstaan. Val Thorens heeft het bewezen. De geboorte van 
een nieuw skistation is een spel van onmogelijke waarschijnlijkheden - zoals tien 
keer op rij winnen bij roulette -, «Zoveel ‘als’ en ‘maar’ (...) die, zonder antwoord, 
waarschijnlijk zouden hebben geleid tot het opgeven van het project Val Thorens», 
vat Pierre Josserand samen aan het einde van zijn boek. De toekomst is een vijftig 
jaar oud idee. «Val Thorens is niet af, er is nog een weg te gaan», zegt Kevin Berthon 
enthousiast. We gaan nog steeds vooruit. Wij zijn fundamenteel mensen in actie» en, 
«in dit skistation», zegt Benjamin Blanc, «is alles mogelijk». 

*

Val Thorens is de onbeschreven bladzijde van de verhalen van ondernemers, 
skiërs, dromers, uitvinders, ingenieurs en ontdekkingsreizigers. De lege pagina die, 
naarmate het beschreven wordt, ruimte laat voor de volgende. Het is dus niet nodig 
om deze evocatie te eindigen met het laatste woord. Laten we de voorkeur geven 
aan een lege ruimte, vrij na de komma, zodat we ieder ons eigen spoor in de sneeuw 
kunnen nalaten.

*

Tekst : Guillaume Desmurs

"DE VISIE IS EEN BLIK DIE DE MOGELIJKHEDEN 
DOORKRUIST. EEN IDEE DAT WATERDICHT IS. VAL 
THORENS HEEFT HET BEWEZEN. "
PIERRE JOSSERAND

ONTDEK DE PORTRETTEN VAN 
DE PIONIERS VAN HET STATION
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Om de 50e verjaardag van het skioord te vieren, hebben het toerismekantoor 
en diens partner Salomon het initiatief genomen om een beperkte oplage 
ski’s te creëren. Slechts 200 paar zijn te koop, rechtstreeks in het toerisme-
kantoor en in verschillende skiwinkels in het skigebied. Vakantiegangers 
zullen ze ook het hele seizoen aan de voeten van alle SETAM-medewerkers 
kunnen zien.
Voor dit project hebben de technische en creatieve teams van Salomon - 
Quentin Boutry en Cyril Vial - en de grafisch ontwerper van Val Thorens, 
Axelle Gacon, samengewerkt om een «All Mountain» ski voor te stellen.
Het doel was een ski te maken met het ontwerp en de kleuren van dit 
jubileum. De twee teams waren het erover eens : geen twee ski’s zijn 
hetzelfde voor deze verzamelversie ! Er is dus een verschillend bovenblad 
tussen de linker en rechter ski, het totaalbeeld wordt volledig onthuld als je 
de twee ski’s draagt.
Na veel onderzoek en vele testversies werd DE 50 jaar ski-versie geboren.
Op de ski’s vindt u het karakteristieke fluorescerende blauw van de 50 jaar 
Val Thorens terug, dat een sterk contrast vormt met de sneeuw, maar ook de 
zo emblematische lijnen van Les Aiguilles de Péclet.
Axelle besluit : «Ik ben erg trots dat ik deze ski’s heb ontworpen, het was een 
kinderdroom, dus bedankt Salomon !

In partnership with Salomon, the Tourist Office has launched limited edition 
skis to celebrate the resort’s 50th anniversary. 200 pairs will be available to 
buy from the Tourist Office, and from many of the resort’s ski shops. They will 
also be showcased by SETAM employees, who will be using them throughout 
the season.
To bring the project to fruition, Salomon’s technical and creative teams, headed 
up by Quentin Boutry and Cyril Vial, as well as Axelle Gacon from Val Thorens, 
worked closely to come up with a special anniversary “All Mountain” ski. 
Both teams agreed: no two skis should be the same in this collector’s edition! 
The left and right skis have a different top sheet; you can see the whole image 
when you put both skis on, side by side.
After much research and many test versions, THE 50th anniversary ski was 
finalised.
The skis highlight the fluorescent blue of the Val Thorens 50th anniversary logo, 
which contrasts with the snow, and the iconic lines created by the Aiguilles de 
Péclet.
Axelle sums up with: “ I take great pride in the fact that I designed them, as this 
was a childhood dream for me. Thank you Salomon!”

SALOMON & VAL THORENS
GELIMITEERDE EDITIE 50 JAAR
SALOMON & VAL THORENS
50TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SKIS

50 JAAR SPECIAL 
50 YEARS SPECIAL

Salomon Stance 84
161 / 169 / 177 cm

Enkel ski’s : 600 € / bindingen : 240 €. 
skis: €600 / bindings: €240
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Tout commence avec 
une page blanche

* DEMAIN VOUS APPARTIENT
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Tout commence avec 
une page blanche

* DEMAIN VOUS APPARTIENT

Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van het skioord 
hebben Val Thorens en Alpina, een Zwitserse horlogefabri-
kant en jarenlange partner, besloten een (zeer) gelimiteerde 
editie van de Startimer Pilot Automatique te creëren. 
Het is bedacht en ontworpen om een «verzamelaarsmodel» 
te worden : er zullen slechts 100 stuks op de markt worden 
gebracht ! Het model bevat details die speciaal voor deze 
beperkte serie zijn ontworpen,» herinnert Carole Lassalle, 
een gerenommeerd ontwerper in de Alpen en de persoon 
achter het ontwerp van dit horloge. Op de wijzerplaat staat 
namelijk een gestileerde tekening van het herkenbare 
reliëf van het resort, vergezeld van de hoogteaanduidingen 
«2300-3200m». Blauw, de kleur dat het resort heeft gekozen 
om deze 50e verjaardag te belichamen, steekt uit boven de 
emblematische driehoek op 12 uur - het Alpina-logo dat de 
Alpentoppen voorstelt. Deze kleur is ook te vinden op de pijl 
van de secondewijzer, in micro-detail op de marker 23 van 
de minutenbaan (ook een knipoog naar de hoogte van het 
resort), op het polsbandje met 2 steken, en op het omhulsel. 
Op de achterkant van het horloge ziet men op de achtergrond 
de vlakke rondingen van het reliëf gegraveerd, het officiële 
logo van het evenement, en tenslotte het serienummer dat de 
uniciteit van het model bevestigt. Het horloge wordt geleverd 
in een houten doos, met een metalen certificatieplaatje.

To celebrate its partnership with Val Thorens, and (its ongoing 
partnership with) the resort’s Club des Sports, Alpina (who 
provided the timing system and ski competition prizes) has 
chosen to co-create a limited edition “Startimer pilot automatic”.
It has been imagined and designed as a collector’s item in 
honour of Val Thorens’ 50th anniversary. “The limited-edition 
Val Thorens 1972-2022 model showcases exclusive features” 
explains Carole Dessalle, a well-known designer in the French 
Alps who was behind the watch’sconcept. The watch face bears 
both a stylised design of the resort’s contours, and its altitude: 
“2300-3200m”. Not forgetting its famous red triangle, arrow-
topped second hand, a microscopic 23 as a nod to the altitude 
of 2,300 metres in the event’s signature blue colour, as well as a 
contemporary wrist strap with contrasting blue stitching, and 
a hint of blue on the winder. The case back is engraved with the 
resort’s contours, and the official anniversary logo, as well as 
the model’s limited-edition serial number. The watch comes in 
a premium wood and metal box with a metal Alpina certificate.

STARTIMER PILOT AUTOMATIC, 
cadran gris mat avec index luminescents 

 1 275 €

ALPINA & VAL THORENS
GELIMITEERDE EDITIE 50 JAAR
ALPINA & VAL THORENS
50TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION

50 JAAR SPECIAL 
50 YEARS SPECIAL
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ALPINER EXTREME AUTOMATIC
Montre Alpine Professionnelle Suisse

INDÉPENDANCE, PERSÉVÉRANCE, HÉRITAGE.
www.alpina-watches.com

PARTENAIRE OFFICIEL
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ALPINER EXTREME AUTOMATIC
Montre Alpine Professionnelle Suisse

INDÉPENDANCE, PERSÉVÉRANCE, HÉRITAGE.
www.alpina-watches.com

PARTENAIRE OFFICIEL



INFOS 
www.carreneige.com
En vente aux caisse des remontées mécaniques et à l’ESF
On sale at the lift pass o�ces & at the ESF

CLUB DES SPORTS VAL THORENS
Maison de Val Thorens, O�ce du Tourisme

+33 4 79 00 01 08 / cdsports@valthorens.com

L’ASSURANCE 
DE VOS VACANCES
THE INSURANCE FOR YOUR HOLIDAYS

SOUTENEZ LES ENFANTS 
DU SKICLUB DE VAL THORENS

SUPPORT OUR SKICLUB

AVEC VOTRE LICENCE CARTE NEIGE,
DEVENEZ MEMBRE DU CLUB DES SPORTS 
DE VAL THORENS
WITH YOUR CARTE NEIGE, 
JOIN THE VAL THORENS CLUB DES SPORTS

LICENCE CARTE NEIGE
ASSURANCE SAISON 22/23

����������������������

DÈS 75€



GRATUIT
FREE

PRÊT 
DE GOPRO 
GOPRO LOAN

ESPACE VIP
PLACE CARON

VIP CLUB HOUSE 
CARON SQUARE

REJOIGNEZ LE CLUB VAL THORENS POUR BÉNÉFICIER 
GRATUITEMENT D’EXPÉRIENCES LORS DE VOTRE SÉJOUR ! 

Découverte des coulisses de la station, activités en famille, il y en a pour tout le monde.

JOIN THE CLUB VAL THORENS TO ENJOY FREE 
EXPERIENCES DURING YOUR STAY!

 Discover the resort’s backstage, enjoy family activities, there will be plenty for everyone.

club.valthorens.com
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LES ÉVÉNEMENTS 
DE LA SAISON 
THE SEASON’S EVENTS
Er gebeurt van alles in Val Thorens! Ontdek de belangrijkste evenementen van het winterseizoen !
It’s all happening in Val Thorens! Discover the winter season event highlights!

VERJAARDAG 50 JAAR
21 DECEMBER 2022
50 YEARS ANNIVERSERY
21TH DECEMBER 2022

LA GRANDE PREMIÈRE

WERELDBEKER SKIËN
SKI MOUNTAINEERING WORLD CUP

HIGH TEST

ANDROS E-TROFEE 
 ANDROS E-TROPHY

SKICROSS WERELDBEKER
SKICROSS WORLD CUP

SKI & BOARDERWEEK

KERST- EN NIEUWJAARSFESTIVITEITEN
CHRISTMAS AND NEW YEAR FESTIVITIES
VERJAARDAG 50 JAAR
50 YEARS ANNIVERSERY

VAL THO TRAIL SNOW 

HANDISKI DAG BY ESF
HANDISKI DAY BY ESF

SINT VALENTIJN
VALENTINE’S DAY

CARNAVAL
CARNIVAL

FESTIVAL’THO

3 VALLÉES ENDURO

PASEN IN DE SNEEUW 
EASTER IN THE SNOW  

JAZZ IN VAL THORENS

DUTCHWEEK

LA GRANDE DERNIÈRE

25 > 27/11

19 & 20/11

26 & 27/11
3 & 4/12

8 & 9/12

11 > 16/12

17/12 > 2/01

14/01
7/01

21/12

14/02 

21/02 

21> 23 /03

10/04

18> 20/04

2/04

29/04 > 05/05 

6 > 8/05 
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TERUGKERENDE ANIMATIES
RECURRING EVENTS
SHOWS VOOR KINDEREN CHILDREN’S SHOWS
22/12/22 - 29/12/22 - 10/02/23 - 17/02/23 - 24/02/23 
- 27/02/23 - 13/04/23 - 20/04/23 - 27/04/23

DYNAFIT SNOW LEOPARD TRACKS(SKI TOURING 
UITSTAP)
DYNAFIT SNOW LEOPARD TRACKS (SKI TOURING 
EXCURSION)
19/11/22 - 08/02/22 - 01/03/22

CONCERT JAZZ OF KLASSIEKE MUZIEK 
JAZZ OR CLASSICAL MUSIC CONCERT
Elke dinsdag vanaf de kerstvakantie – kerk van 
Val Thorens 
Every Tuesday from the Christmas holidays - Church 
of Val Thorens

LA GRANDE PREMIÈRE

KERST- EN 
NIEUWJAARSFESTIVITEITEN
CHRISTMAS AND NEW YEAR FESTIVITIES

3 VALLÉES ENDURO

LA GRANDE DERNIÈRE

SKICROSS WERELDBEKER
SKICROSS WORLD CUP

JAZZ IN VAL THORENS
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Slo-Mo

 Fixation recommandée  Recommandée réglages 
Recommended Mount Recommended Settings

3-Way Mount

VIDEO
Resolution +  Frame Digital 
Aspect Ratio  Rate Lens

4K 8:7 30 Wide
4K 16:9 60 Wide

PHOTO
Video to Frame Grab Resolution

5.3K 8:7 24.7MP 4K 4:3  12MP  
5.3K 16:9 15.8MP 4K 8:7 12.9MP 
5.3K 4:3 21MP 4K 16:9 8MP

Time Lapse Photo

0.5 Sec 

Helmet Front +  
Side Mount

VIDEO
Resolution +  Frame Digital 
Aspect Ratio  Rate Lens

4K 8:7 60 Wide
4K 16:9 60 HyperView

PHOTO
Video to Frame Grab Resolution

5.3K 8:7 24.7MP 4K 4:3  12MP  
5.3K 16:9 15.8MP 4K 8:7 12.9MP 
5.3K 4:3 21MP 4K 16:9 8MP

Time Lapse Photo
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 Fixation recommandée  Recommandée réglages 
Recommended Mount Recommended Settings

 Fixation recommandée  Recommandée réglages 
Recommended Mount Recommended Settings

Pole Mount

VIDEO
Slo-Mo Video Frame Rate

60 FPS = 2x Slo-Mo
120 FPS = 4x Slo-Mo
240 FPS = 8x Slo-Mo

PHOTO
Video to Frame Grab Resolution

5.3K 8:7 24.7MP 4K 4:3  12MP  
5.3K 16:9 15.8MP 4K 8:7 12.9MP 
5.3K 4:3 21MP 4K 16:9 8MP

Time Lapse Photo

0.5 Sec 

Trucs et Astuces. Comment capturer l’action.
Tips + Tricks. How to capture the action.

Envie de tester la dernière GoPro HERO11?
Empruntez-la gratuitement au Club House pour la journée et filmez vos meilleurs souvenirs!

Fancy trying out the latest GoPro HERO11?
You can borrow one for the day free of charge from the Club House to film your exploits!
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NIEUWS  
VAN HET 

SKIDOMEIN
NEWS FROM THE SKI AREA 

150 KM PISTES 
 in Val Thorens-Orelle

30 SKILIFTEN EN 88 PISTES
11 groene, 39 blauwe, 30 rode en 8 zwarte

150 km of slopes on the Val Thorens-Orelle. 30 ski lifts 
and 83 runs: 11 green, 37 blue, 28 red and 7 black

99% 
van het skidomein is gelegen boven 2000m 

of the area higher than 2000m

LINK MET LES 3 VALLEES 
EN 600KM PISTES

Het grootste skidomein van de wereld
Linked to Les 3 Vallée with 600 km of slopes: 

the world’s largest ski area

LEUKE ZONES OM UIT TE PROBEREN 
1 snowpark en 1 FamilyPark, 2 sleebanen, 1 Fun 

Ride, 1 Snowtubing piste, 2 ziplines,  
1 Ski Cross stadium

Fun areas to try out: 1 snowpark and 1 FamilyPark, 2 
toboggan runs, 1 Fun Ride, 1  snowtubing slope, 

2 tyroliennes and 1 Ski Cross stadium.

50% VAN DE PISTES 
van Les 3 Vallées is groen en blauw

50% of the slope in the 3 Vallée are green and blue runs

1 BEGINNERSZONE
“Easy Rider” met 4 gratis tapijten en 4 skiliften 

toegankelijk met de skipas 
Minipass EasyRider

1 «Easy Rider» beginners’ area with 4 magic carpets 
with free access and 4 ski lifts accessible with the 

EasyRider Minipass

4 WANDELPADEN VOOR VOET
GANGERS

en 8 skiliften toegankelijk voor voetgangers 
waaronder de kabelbaan Cime Caron.

4 footpaths and 8 accessible ski lifts including
 the Cime Caron cable car

12 WEBCAMS

21 GRATIS WIFI ZONES
21 free wifi zones

SNOWTUBING IS TERUG
SNOWTUBING IS BACK
Op zoek naar iets leuks om te doen na een dag op de 
pistes ? Ga voor een 100% leuke afdaling met een 
opblaasbare band ! MoonXperience, gelegen naast 
het tapijt Campagnol en bereikbaar per ski of te voet 
vanuit het centrum van het station, bestaat uit twee 
snowtubingpistes die deze winter in gebruik worden 
genomen. 
Het concept : solo, met z’n tweeën of zelfs met z’n 
vieren in een opblaasbare band, plezier en sensatie 
gegarandeerd ! Iets extra ? Het is ook ‘s nachts open voor 
nog meer sensatie !

Looking for something fun to do after a day on the slopes? 
Go for a 100% fun descent equipped with your float! 
Located next to the Campagnol carpet, accessible by ski 
or on foot from the centre of the resort, MoonXperience is 
two snowtubing runs that will be in place this winter. The 
concept: slide on big buoys in solo, duo or even 4 people, 
fun and thrills guaranteed! The bonus? It is also open at 
night for even more sensations!
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RECHTSTREEKS NAAR DE PISTES
SNELLE AANKOOP VAN SKIPASSEN
DIRECT TO THE SLOPES
EXPRESS PURCHASE OF SKI PASSES
Wil je zo snel mogelijk op de pistes staan ? Dankzij de nieuwe 
«Achat Express» zone bij het Montana verkooppunt kunt u 24/7 
uw skipassen kopen of ophalen. In het station van Péclet Funitel 
zijn ook twee nieuwe automaten geïnstalleerd om uw skipassen 
aan te kopen voordat u de pistes op gaat. Gedaan met wachten in 
de verkooppunten !

Do you want to get to the slopes as quickly as possible? Thanks to 
the new ‘Achat Express’ area at the Montana sales point, you can 
buy or collect your ski passes 24/7. Two new vending machines have 
also been installed in the Péclet Funitel station so that you can get 
your ski passes before you hit the slopes. No more waiting at the 
points of sale!

PANORAMA CIME CARON
PANORAMIC VIEWS FROM CIME CARON
Een nieuwe oriëntatietafel is geïnstalleerd aan Cime Caron ! 
Geniet van een 360 graden uitzicht op enkele van de meest 
emblematische toppen van de Tarentaise en Maurienne valleien. 
Of u nu gaat skiën of wandelen, het is een geweldige plek om te 
genieten van de schoonheid van het landschap dat Les 3 Vallées 
te bieden heeft.

Cime Caron now boasts a new orientation table! Enjoy 360 degree 
views over some of the most iconic summits in the Tarentaise and 
Maurienne Valleys. Whether on skis or on foot, it’s the perfect place 
to soak up the beauty of Les 3 Vallées.

Scan deze QR Code met uw Smartphone en 
ontdek alle tarieven !

To find all the ski pass prices for the season, 
scan this QR Code with your Smartphone!
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NIEUWS 
VAN HET 
SKIGEBIED
NEWS FROM THE SKI AREA 
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EEN LEERZAME PAUZE IN EEN BIJENKORF
AN INSTRUCTIVE BREAK IN A BEEHIVE
Welkom in La Ruche, de picknickplaats aan het begin van de La Bee 
zipline. Deze plek is gerenoveerd en is nu gewijd aan bijen en hun 
belang voor ons ecosysteem. Binnen vind je informatie en een quiz 
over het leven van deze kleine werkers. Om meer te weten te komen 
en je kennis te testen. En er zijn veel prijzen te winnen !

Welcome to The Hive, the picnic shelter located at the start of the 
La Bee zip line. This place has been renovated and is now dedicated 
to bees and their importance in our ecosystem. Inside, you will find 
information and a quiz on the life of these little workers to learn more 
and test your knowledge. And there are many prizes to be won!

2 NIEUWE LEUKE PISTES 
EN EEN NIEUWE PICKNICKPLAATS
2 NEW FUN SLOPES AND A NEW PICNIC AREA
Val Thorens ligt zo hoog dat het bijna voelt alsof je op de maan bent... en met de nieuwe 
leuke pistes en spelletjes rond het thema ruimte is de ervaring nog kosmischer ! Er zijn veel 
uitdagingen om deze NASA-achtige ruimtemissies tot een goed einde te brengen. Gelukkig 
heeft Valthy, de mascotte-marmot, nieuwe vrienden gevonden (Abby, Chamy en Foxy) die 
de cosmo-skiërs helpen met hun taak.

Val Thorens is so high that you could almost be on the moon... and with our new fun and play 
areas based on the theme of outer space, the experience promises to be even more cosmic! 
There are many challenges to complete in this space mission fit for NASA. Fortunately, our 
marmot mascot, Valthy has found new friends to help the cosmo-skiers on their way.

HET RUIMTEPAD
VT FUNRIDE
Vertrek met Valthy, de mascotte van het skigebied, op dit 
lange, leuke parcours dat jong en oud zal bekoren. Het 
doel is om aan een ruimtemissie te beginnen en zo snel 
mogelijk de ruimte over te steken door het voltooien van 
vele uitdagingen : slaloms, sneeuwtunnel, ruimtemuziek, 
whoops... Eenmaal de missie volbracht is willen de 
kinderen maar één ding : opnieuw naar de ruimte reizen ! 

This long fun slope will enchant young and old with its space 
theme and the presence of Valthy. The goal is to complete 
Valthy’s mission — to cross space as fast as possible 
while conquering challenges along the way. Once they’ve 
completed their challenge, children will want only one thing: 
another go in space.

DE RUIMTE-ERVARING
VT FAMILY PARK
Als initiatiezone voor gezinnen en beginners, biedt deze 
ludieke piste groot aantal modules aan om maximale 
sensaties te garanderen. Vergezel Valthy en al zijn 
vrienden om de ruimte te veroveren : oefen het opstijgen 
met Abby dankzij een reeks whoops, slalom tussen de 
meteorieten met Chamy en beheers de landing met Foxy 
om de ruimtereis te voltooien ! Kijk eens aan, het is gelukt 
om de ruimte te veroveren, nu terug naar de aarde... 

This beginner snow park is designed for families and 
beginners with a host of fun experiences. The goal once 
again involves Valthy and his friends on a space adventure. 
Skiers will enter the slope and start with Abby on a series 
of rolling jumps, which will make them fly like a bee. Once 
in the air — and in space — it’s time to slalom between 
meteorites with Chamy. Lastly, it’s time to land back on 
earth where Foxy will be there to help with some jumps, ski/
space travellers can learn how to land properly.

NIEUWE PICKNICK PLAATS
NEW PICNIC AREA
Na afloop van de ruimtemissies kunnen de astronauten een welverdiende pauze nemen in 
de nieuwe picknickruimte : een ruimte met een tiental ligstoelen, voetenbankjes en tafels om 
te eten of even uit te rusten, met zicht op de bergen. 

Once all these space adventures are over, astronauts can reward themselves with a well-
deserved break in the new chilled picnic zone with lounge chairs, bean bags and tables 
to eat or sit down for a minute. And of course, there’s a wonderful view of the surrounding 
mountains.
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GRATUIT
FREE

ESPACE VIP
PLACE CARON

VIP CLUB HOUSE 
CARON SQUARE

Vis-ma-vie de dameur, de pisteurs, visite des remontées mécaniques, 
accès au centre sportif, journées Salomon… tentez votre chance avec le Club Val Thorens.

Groomer and ski patrol experience, ski lift station visit, access to the new sports center, 
Salomon days… get a chance to win with the Club Val Thorens.

100 EXPÉRIENCES
 À GAGNER CHAQUE SEMAINE !
100 EXPERIENCES 
TO WIN EVERY WEEK!
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PRÊT 
DE GOPRO 
GOPRO LOAN club.valthorens.com
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AQUA-SPA
& ESPACE BIEN-ETRE

POOL AND 
WELLNESS AREA

Zicht 
Place Caro,n

LE BOARD VAL THORENS,
HET COMPLEX DAT VOLDOET AAN 
UW VERWACHTINGEN 
THE BOARD VAL THORENS, 
THE NEW COMPLEX 
TO MEET YOUR EXPECTATIONS

Nieuw
NEW

SPORT - VRIJE TIJD
KRACHTTRAINING – FITNESS

SPORT - LEISURE
WEIGHT TRAINING - FITNESS

RECREATIEZWEMBAD,
AQUASPLASH,

WELLNESS
LEISURE POOL, AQUASPLASH

WELLNESS

FUN PARK
TRAMPOLINES

PLEASURE PARK
TRAMPOLINES



Zicht 
Place des Arolles

ESPACE ÉVÈNEMENTIEL
SUR LE TOIT TERRASSE

ROOF ENTERTAINMENT AREA

ROOFTOP
EEN VOLLEDIG UITGERUSTE EVENEMENTEN-

RUIMTE - VOOR MAXIMAAL 3000 MENSEN
A FULLY EQUIPPED EVENT SPACE 

FOR UP TO 3,000 PEOPLE

ARENA
VEELZIJDIGHEID : CONCERTEN, COCKTAIL FEEST-

JES, CONGRESSEN, BEURZEN...
TOT 3000 MENSEN

IVERSATILITY: CONCERTS, COCKTAIL PARTIES, 
CONGRESSES, TRADE FAIRS... UP TO 3000 PEOPLE

AUDITORIUM 
446 ZITPLAATSEN

446 SEATS

VERGADERZALEN
12 MODULAIRE RUIMTES

MEETING ROOMS
12 MODULAR SPACES

EVENEMENTENRUIMTE
COCKTAILS, CHILL ZONE, DATINGS...

WERKEN IN VOLLEDIGE ONTSPANNING
EVENTS

COCKTAILS, CHILL ZONE, DATING... 
WORK IN COMPLETE RELAXATION

GALERIE CARON 
+ 33 4 79 00 00 76

VALTHORENS@SOGEVAB.COM
SOGEVAB.COM

F :LE BOARD CENTRE SPORTIF VAL THORENS



38

RDV AU CHALET COSMOJET
Info - Cosmojet Chalet

5 À 9 ANS = GRATUIT
(SUR LA LUGE D’UN ADULTE MAJEUR)
5-9 yrs FREE (sharing an adult sledge)

18,30 €/JOURNÉE
27,00 €/NOCTURNE
18.30€/Day – 27.00€/Night

NOCTURNES 
DU MERCREDI AU VENDREDI
Night sessions from Wednesday to Friday
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Scan deze QR-code en ontdek alle 
kinderopvangcentra en activiteiten voor de 
allerkleinsten. 
Scan this QR code to find the contact list of childcare 
facilities as well as activity and entertainment 
providers for your little ones.
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FAMILIE PLUS 
LABEL

ONZE VERBINTENIS NAAR FAMILIES
OUR PROMISE TO FAMILIES
Val Thorens is een station met het label Famille Plus 
Montagne en verbint zich ertoe u een onvergetelijk verblijf 
aan te bieden door de volgende punten toe te passen : 
• een persoonlijk onthaal van families
• aangepaste animaties voor alle leeftijden
• van klein naar groot : ieder zijn tarief
• activiteiten voor jong en oud, samen of alleen
• een medische dienst voor kleine wondjes
• kinderen verwend door onze deskundigen

Val Thorens is Famille Plus Montagne labelised and is 
committed to respect the following points:
• a tailor-made infrastructure for families
• entertainment and activities to suit all ages
• a price to suit everyone: from the youngest to the oldest
• activities for children and adults, to enjoy together or on 
their own
• a nearby medical service for the little scratches
• children to be taken great care of by professionals

HET TOERISMEKANTOOR
THE TOURIST OFFICE
Gelegen op Place Caron in La Maison de Val Thorens, het 
toerismekantoor is elke dag open van 8u45 tot 19u met een 
speelhoek speciaal ingericht voor kinderen.

Vind onze partners met het label Famille Plus terug op 
onze website. 

Situated on Place Caron and is open everyday from 8.45 
am to 7 pm. You will find, in the Tourist Office foyer, a space 
dedicated to children with a games corner.
On our website you will find all the service providers with 
the Famille Plus label who will take care of your children.

BENT U EIGENAAR ?
ARE YOU AN OWNER?
Vraag naar uw «Famille Plus» label in l’Espace Propriétaires.
Ask for your «Famille Plus» label at the Espace Owners.

+33 4 79 00 84 89
espace.proprietaires@valthorens.com
espace-proprietaires-des-belleville.com

BENT U OP ZOEK NAAR HET IDEALE 
VERBLIJF VOOR UW FAMILIE 
IN VAL THORENS ?
ARE YOU LOOKING FOR A COSY PLACE TO STAY 
WITH YOUR FAMILY IN VAL THORENS? 

Scan deze QR Code en ontdek 
een lijst van accommodaties 
met het label Famille Plus.
Find the list of Famille Plus 
accommodation by scanning 
this QR Code.

Help ons ons aanbod te verbeteren door 
de vragenlijst Famille Plus in te vullen, 
op de website familleplus.fr of aan het 
onthaal van het toerismekantoor.

Help us to improve our offering 
by completing the Famille Plus 
questionnaire  on the website 
familleplus.fr or at the Tourist Office 
reception.
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GLIJDEN MET DE FAMILIE
SNOWSPORTS AS A FAMILY

SLEEPISTES
TOBOGGAN RUNS
Val Thorens beschikt over 2 sleepistes waaronder de langste in 
Frankrijk, Cosmojet. 
Val Thorens offers 2 toboggan runs with the longest in France: 
la Cosmojet.

DE PISTE COSMOJET
De bekende sleepiste Cosmojet is volledig ingericht rond 
het thema van het universum. De deelnemers gaan op zoek 
naar een nieuwe wereld via een parcours van 6km met leuke 
verrassingen en wetenschappelijke weetjes om al spelend te 
leren ! Helm verplicht.
The resort’s famous toboggan run is now fully equipped 
with space-themed lights and sound effects. Tobogganers 
are invited to set off in search of a new planet across the 
6-kilometre run, which is packed with fun surprises and dotted 
with scientific facts so you can learn while having a great time! 
Helmet required.

Van 5 tot 9 jaar en onder 1m25 : gratis onder begeleiding 
van een ouder.
Prijs: - 18,30€ per volwassene / vanaf 9 jaar en groter dan 
1m25 : gratis met toestemming van een ouder.

- Woensdag- tot vrijdagavond: 27€ per afdaling (reservering 
verplicht)
Pack activiteit Cosmojet (dag afdaling) + Snowtubing (duur 
30mn) is beschikbaar voor de prijs van 26 euro, d.w.z. -20%.
Informatie bij het verkooppunt en in de Cosmojet Chalet 
boven de stoeltjeslift Les Cascades.

From 5 to 9 years old and under 1m25: free with a parent.
Price: - 18.30€ per adult / over 9 years old and over 1m25: 
autonomous with parental authorization. 
- Wednesday to Friday evenings: 27€ per run (reservation 
required)
Pack activity Cosmojet (day descent) + Snowtubing (duration 
30mn) is available at the price of 26 euros or -20%.
Information at the point of sale and at the Cosmojet Chalet 
above the Cascades chairlift.

SLEEPISTE AUX ETOILES
De sleepiste “Aux étoiles” is 250 meter lang met een 
hoogteverschil van 45 meter : slappe lach gegarandeerd 
! Open voor kinderen van 6 tot 10 jaar. 
De piste is beveiligd maar niet onder toezicht ! 
Toegang via de tapijten Castor et Pollux.
Vergeet jouw helm niet.
The Starts toboggan run is 250 m and 45 m difference in 
height. The giggles are guaranteed! The sledge run is 
secured but no supervised. 
The ascent is made by the Castor and Pollux carpet.
Don’t forget to take your helmet.

Place Caron - Castor en Pollux Loopband - Gratis
Place Caron - Magic Carpet Castor et Pollux - Free
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GLIJDEN MET DE FAMILIE
SNOWSPORTS AS A FAMILY

ZONE EASYRIDERS
EASYRIDERS ZONE
Om goed te starten, 2 gratis zones om in alle rust vorderingen te maken :
• Op de melkweg naast de tapijten Castor en Pollux
• Op de piste La Grenouillère naast de tapijten Musaraigne en 
Campagnol
Met een speciale EasyRider-pas voor 4 uur of 1 dag tegen 50% van de 
publieksprijs kunt u de omgeving van Val Thorens verkennen ! Deze 
is verkrijgbaar bij alle verkooppunten van skipassen en online op  
ski.valthorens.com. Haal uw EasyRider-plan op bij een verkooppunt 
van skipassen.
Het extraatje: wist u dat meer dan 50% van de pistes in het gebied van 
Les 3 Vallées groen en blauw zijn ?

For a gentle introduction to snowsports with total peace of mind, 2 areas 
are accessible free of charge:
• On la voie lactée run next to the Castor and Pollux magic carpets
• On la grenouillère next to the Musaraigne magic carpets
And once you’re started, get 50% off the public price of the 4-hour or 
1-day EasyRider pass and explore Val Thorens’ ski area! It is available at 
all ski pass sales points and online at ski.valthorens.com. Don’t forget to 
pick up your EasyRider map from one of our skipass sales outlets.
The added extra: did you know that more than 50% of Les 3 Vallées’ ski 
runs are green and blue?

LEREN SKIËN MET EEN WINGJUMP
LEARN TO SKI IN A WINGJUMP SUIT
Ontworpen als een parachute, de Wingjump wordt als een 
vest aangedaan en vastgemaakt aan de skistokken. De 
Wingjump blaast zich op dankzij de snelheid en laat licht 
en veilig skiën toe. Een uitvinding om vorderingen te maken 
en vooral voor het juist plaatsen van de skistokken.
Designed like a parachute, Wingjump suits are worn like a 
cape and attached to your ski poles. They inflate as you pick 
up speed, providing a light, safe gliding sensation. A real 
innovation in ski teaching, especially for how to place your 
ski poles.

École de ski Ski Cool
+33 4 79 00 04 92
ski-cool.com

SKI PATROUILLE ERVARING
De dienst Services des Pistes van Val Thorens biedt verschillende workshops aan waar 
kinderen spelenderwijs kunnen leren: kennis van de skiregels, grooming, besturen van 
miniscooters, bewegwijzering (informatie over alle borden, banners, mijlpalen...). 
Dinsdag tot vrijdag, 4 sessies per dag. 
Meer informatie bij de dienst Services des Pistes en het toeristenkantoor.
The Val Thorens Ski Department offers various workshops for children to learn while having 
fun: awareness of the rules of the skier, grooming, driving mini-scooters, signposting 
(information on all the signs, banners, milestones...).
Tuesday to Friday, 4 sessions per day.
More information at the Pistes Service and at the Tourist Office.
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FAKKELAFDALINGEN VOOR KINDEREN*
CHILDREN TORCHLIGHT DESCENT
Skiën als een ski instructeur is een kinderdroom. Uitgerust 
met een elektrische fakkel worden de kinderen de 
acteurs van de traditionele fakkelavond die gewoonlijk is 
voorbehouden aan ski instructeurs. Elke woensdag tijdens 
de Franse schoolvakanties. Informatie en reservering bij 
de ESF.
Every child wants to be just like a French Ski School 
instructor. With their very own electric torch, children will 
be the stars of this traditional torch-lit ski descent usually 
reserved solely for the French Ski School instructors. 
Wednesdays during French School Holidays. Further 
information and bookings at the ESF French Ski School.

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen en 
afhankelijk van weers- en sneeuwcondities.
The programmes can be changed due to weather and snow 
conditions.

2 NIEUWE LEUKE PISTES
2 NEW FUN SLOPES 
Vertrek met Valthy, de mascotte van het skidomein, op deze 
twee pistes die jong en oud zullen bekoren. Het doel van de 
ruimtemissie is de ruimte zo snel mogelijk te doorkruisen 
door alle uitdagingen op je pad te voltooien : slaloms, 
sneeuwtunnel, ruimtemuziek, whoops... Wanneer de missie 
is voltooid, willen de kinderen slechts één ding : de reis naar 
de ruimte opnieuw beginnen !
These long fun slopes will enchant young and old with 
its space theme and the presence of Valthy. The goal is 
to complete Valthy’s missions — to cross space as fast as 
possible while conquering challenges along the way. Once 
they’ve completed their challenge, children will want only 
one thing: another go in space.

SNOWPARK 
Het snowpark is toegankelijk via de stoeltjeslift Moutière en 
de skilift Plateau en is de ideale plek voor ervaren riders !
Er worden 6 niveaus voorgesteld : S Gemiddeld, M Moeilijk, 
L Zeer moeilijk, XL Extreem moeilijk, XXL Extreem moeilijk 
(Sup).
Alvorens een niveau uit te testen, is het belangrijk om u eerst 
te informeren over de veiligheidsregels.
Accessible via the Moutière chairlift and the Plateau ski lift, 
the snowpark is the ideal place for experienced riders!
6 levels are proposed: S Medium, M Difficult, L Very difficult, 
XL Extremely difficult, XXL Extremely difficult (Sup)
Before embarking on the different courses,  it is important 
to inform yourself about the safety rules displayed at the 
start of the track.
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KINDEROPVANG
CHILDREN CARE FACILITIES

MIJN KIND IS NIET OUD GENOEG OM TE SKIËN
MY CHILD IS NOT OLD ENOUGH FOR SKIING

LES MINI-CLUBS DE L’ESF - DE 3 MOIS À 3 ANS (CRÈCHE-GARDERIE)
ESF MINI CLUB - FROM 3 MONTHS TO 3 YEARS OLD (DAYCARE)

Toegankelijk vanaf 3 maanden, de kinderverzorgsters en verpleegsters doen er 
alles aan om het ritme van uw kind te respecteren. Uw kinderen nemen leuke 
werkjes mee naar huis en genieten van de sneeuw op dagen met mooi weer ! Er 
zijn verschillende formules beschikbaar : halve dag, volledige dag, met of zonder 
maaltijd. De gerechten worden ter plekke bereid met verse producten, zelfs de 
babyvoeding ! 
Vooraf reserveren wordt aanbevolen.
Our childcare professionals and nursery nurses are on hand to take care of your 
children aged 3 months and over, whilst respecting their natural routines. Your little 
ones will make beautiful souvenirs to take home with them and enjoy all the joys of 
snow (making snowmen, sliding, tobogganing…) in the sunshine! Several options 
are available: half-day, full-day, with or without meals. The dishes are prepared on 
the spot with fresh products, even the baby food!
Advance booking is recommended.

ESF 
+33 4 79 00 02 86
info@esf.me

BABY SKIËRS – SKI VANAF 2 JAAR
SKIERS BABY - FROM 2 YEARS OLD

De eerste stappen in de ski discipline met behulp van een 
monitor. De kinderen worden door hun ouders begeleid. 
Van 16u tot 17u, elke dinsdag, woensdag en donderdag.
First steps on the slopes with a ski instructor. Parents have 
to be with their child during the activity. From 4pm to 5pm 
on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays.

Ecole de ski Prosneige
 +33 4 79 01 07 00 
info@prosneige.fr

PIOU PIOU CLUB – VANAF 3 JAAR
“PIOU PIOU” CLUB - FROM 3 YEARS OLD

Kinderen maken op hun ritme vorderingen (ongeveer 
1 uur ski per dag). Na de inspanning, een moment 
van ontspanning om uit te rusten, samen te eten, een 
vieruurtje te delen of binnen te spelen bij slecht weer.   
Children are shown patiently and with fun new activities 
around the snow (around one hour skiing per day). After 
working hard, a relaxing area situated inside will allow 
your children to rest, have lunch or a snack and enjoy a 
playground if the weather is bad outside.

ESF 
+33 4 79 00 02 86
info@esf.me

OEFENTUIN SKI PROSNEIGE VANAF 3 JAAR
SKI SCHOOL PROSNEIGE SNOW GARDEN - FROM 3 YEARS 
OLD

De skischool Prosneige biedt een speciaal programma 
aan met ski initiaties. In geval van slecht weer wordt uw 
kind binnen ontvangen om samen plezier te maken en 
een maaltijd of een vieruurtje te delen. 
The Ski School Prosneige offers a specific schedule to allow 
your little ones to discover the snow with a smile. In case of 
bad weather, an inside playground will allow your children 
to have lunch or a snack and carry on having fun.

Ecole de ski Prosneige
+33 4 79 01 07 00 
info@prosneige.fr

HET YÉTI PARK EVOLUTION 2 - VANAF 4 JAAR
THE YÉTI PARK EVOLUTION 2 - FROM 4 YEARS OLD

Beginners worden in een speciale zone op de pistes 
begeleid. Deze zone biedt hen het noodzakelijke aan 
om vorderingen te maken in de best mogelijke condities. 
Kleine groepjes van 4 tot 8 kinderen maximum.
Kids training ground situated in the centre of the resort 
especially designed to help your little ones to learn and 
progress in the best possible conditions while having fun. 
Small groups from 4 to 8 children max.

Ecole de ski et d’aventure Evolution 2
+33 6 13 76 78 74
valthorens@evolution2.com

MIJN KIND ONTDEKT ZIJN OF HAAR EERSTE ERVARINGEN OP SKI’S
MY CHILD’S FIRST SKI EXPERIENCE

1.

2.
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MIJN KIND ONTDEKT DE SNOWBOARD 
VOOR DE EERSTE KEER
MY CHILD DISCOVERS HIS FIRST 
SNOWBOARDING EXPERIENCE

MINI RIDERS - SNOWBOARD VANAF 4 JAAR
MINI RIDERS - SNOWBOARD FROM 4 YEARS OLD

Prosneige begeleidt hen in hun eerste stappen in de 
snowboard discipline met de hulp van een instructeur. 
Ouders moeten hun kinderen begeleiden.
Prosneige accompanies first steps on the slopes with a 
ski instructor. Parents have to be with their child during 
the activity.

Ecole de ski Prosneige
+33 4 79 01 07 00 
info@prosneige.fre

MIJN KIND SKIET NIET 
DE HELE DAG
MY CHILD DOES NOT SKI ALL DAY

DE KID’S CLUB – 3 TOT 5 JAAR
KID’S CLUB - FROM 3 TO 5 YEARS OLD
Net zoals een vakantieclub, maar in de bergen, krijgen 
de kinderen gevarieerde activiteiten aangeboden, 
binnen en buiten. De Kid’s Club is open elke namiddag 
tijdens de Franse schoolvakanties van Kerstmis en 
februari.
Just like a school holiday club in the mountains, children 
get to take part in lots of different indoor and outdoor 
activities. The Kid’s Club is open in the afternoons of the 
French school holidays of Christmas and February.

ESF 
+33 4 79 00 02 86
info@esf.me

3.

4.
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10 ACTIVITEITEN OM MET 
MIJN TIENER TE DOEN
10 ACTIVITIES TO DO WITH MY TEENAGER 

KARTING OP IJS
Ontdek nieuwe glijsensaties aan het stuur van een kart met spijkerbanden !
ICE KARTING: Discover new sliding sensations at the wheel of a go-kart equipped 
with studded tyres!

Vanaf 7 jaar, 60€ voor 20 minuten, Alain Prost ijscircuit
From 7 years old, 60€ for 20 minutes, Alain Prost ice circuit

IJSKLIMMEN
Ga met behulp van een ijsbijl en stijgijzers de uitdaging aan om de ijswaterval 
van Val Thorens te beklimmen !
ICE CLIMBING : With the help of an ice axe and crampons, take up the challenge of 
climbing the Val Thorens ice waterfall !  

Vanaf 10 jaar, vanaf 140€, 3 uur activiteit
From 10 years old, from 140€, 3 hours of activity

ELEKTRISCH MOUNTAINBIKEN OP SNEEUW
Onder begeleiding van een gids ontdekt u zonder enige moeite de besneeuwde 
paden dankzij aangepaste fietsen.
ELECTRIC MOUNTAIN BIKE: Supervised by a guide, discover the snowy paths with 
ease thanks to bikes adapted to the snow.

Vanaf 1m40, vanaf 45€, 2 uur
From 1m40, from 45€, 2 hours

IJSSCHAATSBAAN
Trek je schaatsen aan en oefen je mooiste figuren op het ijs !
SKATING RINK: Put on your skates and share your best tricks on the ice!

Alle publiek, 9€ vanaf 12 jaar (schaatsen inbegrepen), Place Péclet
All public, 9€ from 12 years old (skates included), Place Péclet

SNOWTUBING MOONXPERIENCE
Solo, in duo of zelfs in groepen van 4, glij met opblaasbare banden van de piste, 
plezier en sensaties gegarandeerd (overdag of ‘s nachts) !
SNOWTUBING MOONXPERIENCE : Solo, in duet or even with 4 people, slide on big 
buoys all along the track, fun and thrills guaranteed (during the day or at night)!

Vanaf 9 jaar, 14€ voor 30 minuten, Tapis Campagnol
Pack activiteit Cosmojet (dag afdaling) + Snowtubing (duur 30mn) is 
beschikbaar voor de prijs van 26 euro of -20%.
From 9 years old, 14€ for 30 minutes, Tapis Campagnol
The Cosmojet activity pack (one-day descent) + Snowtubing (30mn duration) 
is proposed at 26 euros (-20%).

BOWLING 
Wat is een betere manier om de dag af te sluiten dan met een partijtje bowling 
met familie en vrienden ?
BOWLING: What better way to end the day than with a game of bowling to 
challenge yourself and your friends? 

Alle publiek, vanaf 12€ per spel, Place de l’Arche
All public, from €12 per game, Place de l’Arche

ZIPLINE LA BEE
Alleen of met twee ! De dubbele zipline is 1800m lang met een hoogte tot 65m !
LA BEE TYROLIENNE : Fly away in duo with the Bee ! The double tyrolienne goes 
down the slope over 1800m with a height of over 65m!

Vanaf 14 jaar, vanaf 25€ per afdaling, vertrek aan de aankomst van 
stoeltjeslift Moutière.
From 14 years old, from 25€ per descent, departure at the arrival of the 
Moutière chairlift.

1
2
3
4
5

6
7
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SNEEUWSCOOTER
Ontdek het skigebied op een andere manier dankzij een uitstap met een sneeuwscooter. Een rit 
om te delen met uw tiener als passagier.
SNOWMOBILE: Discover the ski area in a different way thanks to snowmobile outings. A ride to share 
with your teenager as a passenger. 

Vanaf 8 jaar als passagier, 150€ per sneeuwscooter, 1 uur, rotonde pistes
From 8 years old in passenger, 150€ per snowmobile, 1 hour, Rond-point des pistes

SKI TOURING
Stijg overdag of ‘s avonds met een zeehondenvel onder jouw ski’s. Dompel jezelf onder in de  
mooie omgeving en geniet vervolgens van de afdaling via de pistes !
SKI TOURING: During the day or in the evening, walk in sealskin on the way up to rediscover the 
mountain and immerse yourself in nature and enjoy the descent on the slopes!

Alle publiek, vanaf 70€, vanaf 3 uur
All public, from 70€, from 3 hours

ELEKTRISCHE SCOOTER 
Ontdek de elektrische scooter in een ideale omgeving midden in de bergen op de besneeuwde 
paden van het skigebied.
ELECTRIC SCOOTER: Practice the electric scooter in an ideal setting in the middle of the mountains 
on the snowy paths of the resort.

Vanaf 12 jaar, vanaf 35€, 30 minuten
From 12 years old, from 35€, 30 minutes

8
9
10

Ontdek alle activiteiten op valthorens.com
Find all the activities on valthorens.com
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Tu as accompli ta mission ? Rendez-vous à
l'Office de Tourisme ! Une surprise t'y attend...
Mission accomplished? 
Then head to the Tourist Office! A surprise awaits you...

MASMAS

Jeu de piste - Aide Valthy à retrouver sa fusée.
Treasure hunt - Help Valthy find her space rocket.

Mission Val Thorens

la spatiale expérience

la piste de l’espace

Jeu de piste - Découvre les "spots" de glisse 
préférés de Valthy sur les pistes de ski.
Treasure hunt – Find Valthy’s favourite 
snowsports spots on the ski runs.

à la découverte des pistes

valthy vise la lune
Carnet de jeux pour aider Valthy et 
ses amis à s'entrainer pour leur 
prochain voyage dans l'espace.
Book of games to help Valthy and her friends 
get ready for their next trip into space.

Valthy et ses amis 
Retrouve nos mascottes pour plusieurs missions spatiales sur le domaine 

skiable et dans la station. À toi de jouer, récupère le jeu de ton choix à 
l'Office de Tourisme et pars à l'aventure : direction la Lune !

Valthy and her friends have lots of space missions for you to discover on the ski area 
and in resort. It’s over to you now, so head to the Tourist Office, pick up the game of 

your choice, and set off on an adventure…to the moon!

Retrouve 2 nouvelles pistes ludiques 
sur le domaine skiable.

Discover 2 new fun runs 
on the ski area.

Et aussi 

vt fun ride
Embarquement immédiat pour 
une mission spatiale avec Valthy.
Now boarding for a space 
mission with Valthy.

vt family park
Pars à la conquête de l’espace 
avec Valthy et ses amis !
Set off to conquer space with 
Valthy and her friends! 

MASMAS

New
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AANBOD FAMILIE
FAMILY DEALS

VAL THORENS, VOOR HEEL HET GEZIN
VAL THORENS, FOR THE WHOLE FAMILY!
Het hele reserveringsteam van Val Thorens staat voor u klaar 
om de ideale vakantie voor uw gezin samen te stellen aan een 
voordelig tarief : skipassen, ski- en snowboardlessen, verhuur 
van materiaal, kinderclub en crèche, off-ski sneeuwactiviteiten, 
parking en vervoer.
Winter 2022/2023 - Boek deze winter zonder stress en profiteer 
van onze speciale covid annuleringsvoorwaarden.

The entire Val Thorens Reservation team is on hand to put 
together the perfect stay for your family at a preferential 
rate: ski pass, ski ans snowboard lessons, equipment rental, 
children’s club and nursery, non-skiing activities , parking 
and transports.
Winter 2022/2023 – Enjoy stress-free booking this winter 
with our special covid cancellation conditions.

Val Thorens Réservation
reserver@valthorens.com 
+33 4 79 00 01 06

*De prijzen varieren volgens de periode / 
rates depend on the period
Vind alle prijzen terug op ski.valthorens.com
Find all the prices of the ski passes on ski.valthorens.com

SKIPASSEN
SKI PASSES

SKIPAS KINDEREN*
CHILDREN’S PASSES
- Jonger dan 5 jaar : gratis
- Van 5 tot 12 jaar : 
         • Val Thorens/Orelle, forfait 6 jours -20 % : de 195,80€ à 244,80€
        • Les 3 Vallées, forfait 6 jours -20 % : de 259,20€ à 288€

- Under 5 years old: free
- From 5 to 12 years old:
       • Val Thorens/Orelle, skipas 6 dagen -20% : tussen 195,80€ en 244,80€
      • Les 3 Vallées, skipas 6 dagen -20% : tussen 259,20€ en 288€

SKIPAS GEZIN* 
THE FAMILY PASS
De gezinspas is geldig voor een gezin van ten minste 4 personen 
(2 volwassenen en ten minste 2 kinderen van 5 tot 17 jaar voor Val 
Thorens en Les 3 Vallées). Deze pas is beschikbaar voor 6 dagen of 
meer in Val Thorens/Orelle en voor het gebied van Les 3 Vallées. 
Alle gezinsleden betalen het kindertarief !
This pass is set up for a family of at least 4 people (2 adults 
and at least 2 children between the age of 5 to 17 years old 
for Val Thorens and the 3 Valleys). This ski pass can be bought 
for 6 days for Val Thorens/orelle and for the 3 Vallées. All the 
family members pay children’s rate!

Om in aanmerking te komen voor een gratis skipas of met een 
korting is een bewijs van leeftijd nodig. Ook voor gezinspassen 
is een bewijs verplicht.
To benefit from reductions or free ski passes, an ID justifying 
your children’s age is required. Same for the Family Pass, a 
proof of family ties is compulsory.

EEN KINDERUITRUSTING NODIG ?
NEED A CHILD'S EQUIPMENT?

Scan de QR Code en ontdek 
alle dienstverleners die 
verhuur en verkoop van 
materiaal voor baby’s en 
kinderen aanbieden.

Find the list of providers 
offering rental and sale of 
baby and child equipment.
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RAAD VAN VALTHY
ALVORENS DE PISTES OP TE GAAN
VATHY’S ADVICES

CHECK HET WEERBERICHT 
Bij slecht of onzeker weer is het raadzaam de skitocht uit te stellen. 
Neem altijd warme kleren mee !
CHECK THE WEATHER
If the forecast shows bad or unpredictable weather conditions, 
it is advisable to postpone your ski session. Always take plenty 
of warm clothes with you!

GOED ETEN EN DRINKEN
Voordat u gaat skiën: eet goed om uw energie op peil te houden.
Neem altijd een snack en water mee in uw rugzak.
EAT AND DRINK ENOUGH
Before skiing: eat plenty so that you have enough energy.
Always take snacks and water with you in your rucksack.

DRAAG EEN HELM
Essentieel voor iedereen : het beschermt uw hoofd bij een val.
De helm mag niet bewegen of uw zicht belemmeren.
WEAR A HELMET 
Essential for everyone:its protects your head in the event of a 
fall. Take care to ensure that the helmet does not slip or obstruct 
your view.

BESCHERMING TEGEN DE ZON
In de bergen is de zon gevaarlijker, dus u moet u altijd beschermen. 
Zorg voor een zonnebril of een masker (cat.3), zonnecrème en 
lipstick met beschermingsfactor 50.
PROTECT YOURSELF FROM THE SUN
The sun is stronger up in the mountains, so always protect 
yourself. Wear sunglasses or ski goggles (cat.3), some sunscreen 
and a lip salve with a SPF factor of 50.

OP DE PISTES
Controleer altijd uw snelheid en houd een veilige afstand. De skiër 
achter u heeft altijd voorrang. Stop aan de rand van de piste.
HIT THE SLOPES
Always control your speed and a keep safe distance from others
The skier ahead of you always has priority. Stop on the side of 
the run.

ONTMOETINGSPUNTEN 
Als u verdwaald bent op de piste, vraag dan hulp aan een 
skipatrouilleur (in geel en zwart) of iemand van de skiliften.
MEETING POINTS
If you get lost on the slopes, ask a member of the ski patrol team 
for help (dressed in yellow and black), or alternatively one of the 
ski lift operators.

MASMAS
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OM WATER TE BESPAREN  
Neem een douche in plaats van een bad en laat het water niet onnodig lopen. 
SAVE WATER
Take a shower instead of a bath and don’t run water unnecessarily.

OM DE NATUUR TE BESCHERMEN  
Respecteer de rust van de dieren. 
PRESERVE NATURE
Respect the quiet habitat of the animal.

OM ENERGIE TE BESPAREN 
Verminder de verwarming wanneer je gaat skiën, doe de ramen dicht en doe de lichten uit. 
SAVE ENERGY
Turn the heating down when you go skiing, close the windows and turn off all the light.

OM DE UITSTOOT VAN CO² GASSEN TE BEPERKEN  
Neem de gratis bus of verplaats je te voet
LIMIT CO² EMISSIONS
Take the free shuttlebus or walk instead.

OM AFVAL TE BEPERKEN 
Sorteer uw afval in de sorteerbakken: huishoudelijk afval, glas, papier en recycleerbare verpakkingen.
RECYCLE
Sort your waste into the correct recycling bins: 
household waste, glass, paper, and recyclable packaging.

BESCHERM
DE BERGEN 
PROTECT THE MOUNTAIN
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D O U B L E C A S C A D E
D E  T Y R O L I E N N E
D O U B L E
Z I P  L I N I N G
E X P E R I E N C E

FLYING

14 ANS/YRS* 1,40 M 50 > 120 KG**  25 €

  * - 16 ans : obligatoire avec un adulte majeur. 16 yrs, must be with an adult. + 16 ans : accord d’un adulte majeur. +16 yrs, with the consent of an adult 
** Matériel compris. Equipment included.

À PARTIR DE
FROM 
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D O U B L E C A S C A D E
D E  T Y R O L I E N N E
D O U B L E
Z I P  L I N I N G
E X P E R I E N C E

FLYING

14 ANS/YRS* 1,40 M 50 > 120 KG**  25 €

  * - 16 ans : obligatoire avec un adulte majeur. 16 yrs, must be with an adult. + 16 ans : accord d’un adulte majeur. +16 yrs, with the consent of an adult 
** Matériel compris. Equipment included.

À PARTIR DE
FROM AC

TI
VI

TE
IT

EN
Scan de QR-code en ontdek de lijst van 
alle mogelijke activiteiten. 
Scan this QR Code to find the contact list of all 
activity providers.
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SPORT EN SENSATIES
SPORTS & SENSATION SEEKING

COSMOJET – SLEEËN
COSMOJET - TOBOGGANING 

SNAKE GLISS 

SNOWPARK

IJSSCHAATSBAAN
ICERINK

PARAGLIDING / PARAMOTOR
PARAGLIDING / AERIAL PARAMOTOR

RIJDEN OP IJS
ICE-DRIVING

Op zoek naar adembenemende activiteiten ? Aan 
u de keuze !
Activities to take your breath away and get your fill of 
thrills?  Here goes!
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PECLET BY NIGHT : SKIËN 
BIJ ZONSONDERGANG
SUNSET SKIING

IJSKLIMMEN
ICE CLIMBING

ZIPLINE : LA BEE 
EN ORELLE
ZIP LINES : THE BEE AND ORELLE

FAT BIKE

MOONXPERIENCE
SNOWTUBING

SNEEUWSCOOTER
SNOW SCOOTERING 

VRIJDUIKEN ONDER IJS 
FREEDIVING UNDER THE ICE 
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ONTDEKKING, NATUUR 
& ONTSPANNING
DISCOVERY, NATURE & RELAXATION

UITZONDERLIJK 
UNUSUAL

Neem de tijd om Val Thorens op een ander ritme te ontdekken...
Take time to discover Val Thorens at a different pace… 

Activiteiten om weg te dromen !
Activities to surprise yourself and make you dream!

SKI TOURING
SKI TOURING 

HELIKOPTERVLUCHT
FLIGHT IN A HELICOPTER

AVOND IN EEN JOERT 
YURT EVENINGS 

SNEEUWSCHOENWAN-
DELINGEN
SNOWSHOE EXCURSIONS 

SLEEHONDEN
DOG SLEDGING 

WANDELPADEN
FOOTPATHS 

AVOND IN EEN RESTAURANT 
OP DE PISTES
EVENING MEALS IN MOUNTAINS 
RESTAURANTS
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SKI TOURING 
IN VAL THORENS
SKI TOURING IN VAL THORENS 

DYNAFIT SNOW LEOPARD TRACKS : OP 19 NOVEMBER 
2022, 8 FEBRUARI EN 1 MAART 2023
DYNAFIT SNOW LEOPARD TRACKS: NOVEMBER 19TH 2022, 
FEBRUARY 8TH AND MARCH 1ST 2023
Ontdek de ski touring discipline onder begeleiding van het Dynafit-team 
en gepassioneerde vrijwilligers. Dynafit stelt u gratis een vloot topski’s en 
-schoenen ter beschikking. De initiatie start aan het eind van de middag 
vanaf Place Caron, voor een lichte klim naar Chalet de la Marine waar een 
gastronomische lokale snack op u wacht. De afdaling gebeurt dan met een 
hoofdlamp, via een blauwe piste. Beleef een gezellige en authentieke ervaring, 
profiteer van het advies van deskundigen, en ontdek de ski touring discipline. 
Deze uitstappen zijn gereserveerd voor leden van de Val Thorens Club.

Discover ski touring in the expert hands of the Dynafit team and its passionate 
volunteers. Kitted out with Dynafit’s top-of-the-range skis and boots free of 
charge, start out from Place Caron late afternoon, for a gentle climb up towards 
Chalet de la Marine where delicious Savoyard refreshments await you. Head 
back down an easy blue run to the light of your headlamp. Discover the joys of 
ski touring, enjoy a friendly, sociable experience and make the most of top tips 
from professionals. These sessions are reserved exclusively to Club Val Thorens 
members.

Gratis inschrijving in het Clubhuis, Caronplein. Beperkte plaatsen. Weten 
hoe je een blauwe piste moet afdalen is verplicht. Neem je skistokken. 
Gereserveerd voor leden van Club Val Thorens. Minimale leeftijd: 14 jaar.
Sign up for free at the Club House on Place Caron. Limited places. Know how 
to ski down a blue run. Take your ski sticks. For Val Thorens club members only. 
Minimum age: 14.

SKI TOURING ROUTE “LA 
CAMILLE” IN SAMENWERKING 
MET DYNAFIT
«LA CAMILLE» SKI TOURING TRAIL,

IN CONJUNCTION WITH DYNAFIT
Vertrekkende vanuit het station brengt deze ski touring route 
eer aan Camille Rey, een hooggebergte gids en vooral een 
grote naam in de geschiedenis van Val Thorens. Deze route 
biedt een zachte beklimming aan door het universum van 
Camille. Archieffoto’s van de ontwikkeling van het station in 
1971 tot vandaag, verhalen en anecdotes van diens eerste 
inwoners tonen de weg. De toegang tot de piste is gratis en is 
open tijdens de openingsuren van het skidomein.

Setting out from the resort, the itinerary pays homage to 
Camille Rey, a high mountain guide and a leading light in 
Val Thorens’ history. It offers a gentle climb through a world 
that was dear to Camille. Archive photographs from the resort 
being built back in 1971, to modern-day images, stories and 
anecdotes from its first residents, with tales of help and support 
displayed along the way. Access to the trail is free and its 
opening hours are the same as the ski area.

Vertrek : buurt Plein Sud (Rue de la Falaise), ter hoogte van 
Chalet des Neiges Hermine.
Departure point: Plein sud district (rue de la Falaise), by the 
Chalet des Neiges Hermine.

RETOUR 
VERS PISTES
(DESCENTE) 

chalet des
neiges hermine

 DÉPART   DÉPART  

PI
ONN

IE
RS

PLEIN SUD

Distance: 1.9km
Vertical climb: 235m

Afstand : 1,9km
Hoogteverschil + : 235m
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Waar is mijn shuttle bus ?
WHERE IS MY SHUTTLE BUS?

DANKZIJ DE GRATIS APPLICATIE ZENBUS, HEEFT 
U TOEGING TOT INFORMATIE IN REËLE TIJD, DE 

DIENSTREGELINGEN EN HALTES 
VAN DE SHUTTLES VAN  

VAL THORENS, LES MENUIRES 
ET SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE.

DOWNLOAD DE 
APPLICATIE

THANKS TO THE FREE ZENBUS APPLICATION, FIND 
REAL-TIME INFORMATION, TIMETABLES AND SHUTTLE 

STOPS FROM VAL THORENS, LES MENUIRES 
AND SAINT-MARTIN-DE -BELLEVILLE.

DOWNLOAD THE APP

GEOLOCALISEER UW BUS !
GEOLOCATE YOUR BUS! 
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WANDELPADEN, 
SEEUWSCHOENWANDELEN 
EN SKI TOURING
WALKING, SNOWSHEING AND SKI TOURING PATHS 

HET WANDELPAD LES 2 LACS
THE 2 LACS PATH
• Duur 1h30 H/T 
• 2,1 km
• Vertrek aan de chalet van Cosmojet aan het rondpunt van de 
pistes. Toegang via Rue du Soleil – Service des Pistes
Duration: 90 mins there and back - 2.1 km – Start from the 
Cosmojet toboggan chalet at the Rond Point des Pistes. Access 
via Rue du Soleil – Ski Patrol and Maintenance Service.

HET WANDELPAD LA MOUTIERE
THE MOUTIÈRE PATH
• Duur 2h30 H/T 
• 6,1 km - vertrek aan de chalet van Cosmojet aan het 
rondpunt van de pistes (toegang via Rue du Soleil – Service 
des Pistes)
Duration: 2h30 there and back - 6.1 km – if you start from the 
Cosmojet toboggan chalet (access via Rue du Soleil – Ski Patrol 
and Maintenance Service).

HET WANDELPAD VAN LA MONTAGNETTE
THE MONTAGNETTE PATH
• Duur 1h30 H/T 
• 2 km
• Vertrek buurt Les Balcons
Duration: 90 mins there and back - 2 km – Start from Les Balcons 
area of the resort.

HET WANDELPAD VAN LA MARINE
THE MARINE PATH
• Duur 2h30 H/T 
• 5 km - vertrek aan de chalet van Cosmojet (toegang via Rue 
du Soleil – Service des Pistes)
• Of 1 uur afdalen indien stijging via stoeltjeslift Les Cascades. 
• Enkel bewijzerd in de afdaling.
Duration: 2h30 there and back - 5 km – if you start from the 
Cosmojet toboggan chalet (access via Rue du Soleil – Ski Patrol 
and Maintenance Service) or 60 min downhill if you take the 
Cascade chair lift up. Signposted footpath on descent only.

Plan met wandelpaden beschikbaar in het toerismekantoor.
Map of footpaths to be found at the Tourist Office.

VOETGANGERSPAS
PEDESTRIAN PASS
Met de 6-dagen voetgangerspas, ontdek de bergtoppen 
met een prachtig uitzicht op Val Thorens, de Belleville 
Vallei, en de Mont Blanc… Of op het terras van een 
restaurant gelegen op de pistes.

De SETAM stelt 7 liften ter beschikking :
• Funitel de Péclet
• de kabelbanen Cairn en Caron 
• de kabelbaan Cime Caron 
• de stoeltjeslift La Moutière
• de stoeltjeslift Les Cascades
• de kabelbaan Orelle-Caron 
• de kabelbaan Orelle

With the 6-day pedestrian pass, the summits are yours 
for the taking, with stunning views of Val Thorens, the 
Belleville Valley and Mont Blanc… Or meet up on the 
terrace of a mountain restaurant!
SETAM ski lift company gives you access to 7 ski lifts:
• Péclet funitel
• Cairn and Caron gondolas
• Cime Caron cable car
• Moutière chairlift
• Cascades chairlift
• Orelle-Caron gondola
• Orelle gondola

Vanaf 84€/persoon.
From 84€/person.
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La caméra la plus  
polyvalente porte 
désormais le numéro 11.
La caméra GoPro la plus puissante à ce jour, HERO11 Black, 

allie polyvalence extrême et performances maximales. 

Ultra versatility meets maximum performance in the most 
powerful GoPro yet – HERO11 Black.

 

NEW LARGER 
SENSOR

5.3K60 + 4K120 
2.7K240

SLO-MO 33FT (10M) AUTOMATIC 
HIGHLIGHT VIDEOS

BUILT-IN  
MOUNTING

10-BIT COLOR VOICE  
CONTROL

HYPERSMOOTH 5.0 
+ 360° HORIZON LOCK

FRONT FACING 
LCD SCREEN

DATA 
OVERLAYS

SUPERPHOTO + 
HDR 

RAW WEBCAM 
MODE

TOUCH 
DISPLAY

27MP MOD READY HYPERVIEW SCHEDULED 
CAPTURE

UP TO 5.3K 
TIMEWARP 3.0

NIGHT EFFECT GP2 
PROCESSOR

1080P 
LIVE STREAMING

ENDURO BATTERY 
IN-BOX

HINDSIGHT
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La caméra la plus  
polyvalente porte 
désormais le numéro 11.
La caméra GoPro la plus puissante à ce jour, HERO11 Black, 

allie polyvalence extrême et performances maximales. 

Ultra versatility meets maximum performance in the most 
powerful GoPro yet – HERO11 Black.
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NIEUW
LE BOARD IN VAL THORENS
NEW
LE BOARD VAL THORENS

In het hart van het skigebied opent op 1 december 2022 het gloednieuwe sport- en 
congrescentrum «Le Board».  Niet minder dan 17 000m² om van uw vakantie of 
seminarie een uitzonderlijke ervaring te maken.
In the heart of the resort, the brand new sports and conference centre «Le Board»  
open on 1st December 2022. 17,000m² to make your holidays or seminars an 
exceptional experience.

ZWEMBAD - SWIMMING POOL
- Gemengd zwembad met balneotherapie
- Aquasplash voor kinderen
- Ontspanningsruimte
- Solarium terras
Swimming and balneotherapy pool, 
aquasplash for kids, relaxation room, 
solarium terrace.

WELLNESS
- Bubbelbaden
- Sauna’s
- Hammam
- Sneeuw fontein
- Ervaringsdouches
- Bron met koud water
Balneotherapy pools, saunas, hammam, 
snow fountain, sensory showers, cold 
water well. 
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WELLNESSRUIMTE - WELLNESS AREA
- Concept & signature massages, onder affusie
- Hydromassage bed
- Afslankapparaat
- Gezichts- en lichaamsbehandelingen
- Kruidenthee & ontspanningsruimte
- Terras
Concept & signature massages,  under affusion, 
hydromassage bed, slimming device, face & body 
treatments, herbal tea room & relaxation area, terrace.

ARENA 
- Vrijetijdssporten : volleybal, badminton, squash, 
tafeltennis, basketbal
- Wekelijkse sporttoernooien
Leisure sports: volleyball, badminton, squash, table tennis, 
basketball, weekly sports tournaments.

FITNESSRUIMTE - FITNESS AREA 
5 specifieke ruimtes : ruimtes voor gewichttraining / 
cardiotraining, vrije gewichten, fysieke voorbereiding
5 dedicated areas: weight training / cardio-training rooms, 
free weights, physical training.

LESSEN - CLASSES
Aquagym, aquabike, aquatraining, babyzwemmers, 
aquati’kid, zwangere vrouwen. Fitness, zumba, bodysculpt. 
Aquagym, aquabike, aqua-training, baby swimmers, 
aquati’kid, pregnant women. Fitness, zumba, bodysculpt.

FUN PARK - FUN PARK
700m² nieuwe generatie uitrusting voor kinderen van 3 tot 
15 jaar. Motoriekparcours, mega playstation, glijbanen, 
ballenbad, apenbrug... en de Trampo Place !
700m² of new generation equipment for 3-15 year olds.
Motricity course, mega play station, slides, ball pool,
rope bridge... and the Trampo Place

VOOR MEER INFORMATIE
MORES INFORMATIONS

LE BOARD VAL THORENS
Galerie Caron
+33 4 79 00 00 76
valthorens@sogevab.com
sogevab.com
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OPENINGSUREN
•  Open elke dag van zondag tot vrijdag 

10u tot 12u 
   En zaterdag van 15.00 tot 20.00 uur.
•  Openingsuren afhankelijk van de 

weersomstandigheden.
•  Open everyday sunday to friday from 

10 am to noon and 3  pm to 8  pm. 
Open saturday from 3pm to 8pm.

•  Opening hours vary according to the weather.

D e  S PA  b i e d t  u  w e l l n e s s -  e n 
schoonheidsbehandelingen in een 
warme sfeer aan met producten gekend 
in heel de wereld (5 mondes & Phyt’s).

Welzijn :  ontspannende massage, 
gezichtsbehandelingen, scrubs en 
pakkingen

Esthetiek : ontharing, UVA-cabine, semi-
permanente vernis

SPA : jacuzzi, sauna en hammam met 
privé toegang

The SPA offers you, in a warm mountain 
chalet atmosphere, esthetic, 

wellness treatments with products from the 
world renowned (5 mondes & Phyt's.)

Wellness:  relaxing massage,  facials 
treatment, scrubs and wraps

Esthetic: waxing, UVA cabin, semi-permanent 
nails polish

SPA: Jacuzzi, sauna and Hammam in private 
access
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LE SPA - CHALET DES NEIGES

CHALET DES NEIGES 
PLEIN SUD
Rue de la Boucle 
73440 Val Thorens
+33 4 79 22 99 62
www.lespa-valthorens.com
contact@lespa-valthorens.com
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VIBREZ AVEC NOUS
WRC

LEAGUE OF LEGENDS

COUNTER STRIKE-GO

COUNTER STRIKE-GO

LEAGUE OF LEGENDS
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Kom binnen in onze spa, volledig toegewijd aan uw welzijn en 
uw conditie. Ideaal om u te ontspannen voor of na een dag op 
de pistes, genietend van het uitzonderlijke uitzicht op de bergen.

Badend in natuurlijk licht, biedt Spa by l’OCCITANE twee jacuzzi’s 
aan (binnen en buiten), een sauna, een zwembad, een hammam, 
een Scandinavisch buitenbad en verschillende sensoriële 
douches.

Laat u begeleiden door de deskundige handen van onze 
therapeuten, vertrouw erop dat wij voor u zorgen. Welk moment 
van de dag is het beste ? Na een lange dag op de piste, of begin 
je de dag liever met een gevoel van vitaliteit ? Hier zijn vijf 
behandelkamers, vijf plaatsen van absolute ontspanning waar 
een luisterend oor en werk op maat de sleutelwoorden zijn.

Massages, gezichtsbehandelingen, lichaamsbehandelingen, 
voet- en handverzorging, de Spa by L’OCCITANE biedt een 
exclusieve kaart aan voor mannen, vrouwen en kinderen.

Een behandeling om dringend uit te proberen ? De après-
ski, waarvan het protocol is gevalideerd door skiër Adrien 
Theaux ! Een volledige massage, speciaal ontworpen voor snel 
spierherstel. Deze massage is ideaal na intensieve dagen op de 
piste en vermindert het gevoel van vermoeidheid en spanning. 
Geen spierpijn meer ! 
Zin in een ontspannende dag ? 
Wij bieden u de Brunch & Spa formule aan… In de voormiddag 
toegang tot het zwembad, sauna, hammam, binnen en buiten 
jacuzzi, Scandinavisch buitenbad, sensoriële douches. Een 
massage Signature Pashmina van 25, 55 of 85 minuten volgens 
het gekozen aanbod. Een 100% aangepaste behandeling, wij 
passen ons aan, aan uw wensen en voorkeuren.Vanaf 12u30 : 
Brunch in het restaurant van het hotel, Le Base Camp. Het team 
biedt u een heerlijke brunch aan, met zicht op de bergen.

Push the doors of our Spa, discover a space entirely dedicated to your 
well-being and disconnection. Ideal place to relax, enjoy a breathtaking 
view on the mountains or recover after a good day on the slopes.

Bathed in natural light, the Spa by L'OCCITANE has two jacuzzis (indoor 
and outdoor), a sauna, a pool, a hammam, an outdoor Nordic bath and 
various sensory showers.

Let yourself be guided by the expert hands of our specialists. What time 
of day will be best ? After a long day on the slopes or rather to start the 
day under the sign of vitality ? We propose you five treatment cabins, 
five places of absolute relaxation.

Massages, facial and body treatments, foot and hand care, the Spa 
by L'OCCITANE offers you exclusive treatments for men, women and 
children.

A treatment to test urgently ? The après-ski whose protocol has been 
validated by the skier Adrien Theaux ! A complete massage, especially 
designed for rapid muscle recovery. Ideal after intense days on the 
slopes, this massage reduces the feeling of fatigue and tension. Ski 
down the slopes without muscle soreness !

Fancy a cocooning day ?

We offer the Brunch & Spa Package…

In the morning, access to the swimming pool, sauna, hammam, indoor 
and outdoor jacuzzis, outdoor Nordic bath, sensory showers.

A Signature Pashmina Massage : 25, 55 or 85 minutes depending on 
the chosen offer. A 100% custom made treatment, adapted to your 
expectations and preferences.

From 12:30 pm : Brunch at the hotel restaurant, Le Base Camp. The 
team offers you a delicious brunch with multiple flavours with view 
on the mountains.

SPA BY L'OCCITANE - HÔTEL PASHMINA*****

HÔTEL PASHMINA
Place du Slalom
+33 4 79 09 51 57 
spa@hotelpashmina.com

OPENINGSUREN
De Spa is elke dag open, van 10u tot 12u30 en van 15u tot 20u.
The Spa is open every day, from 10am till 12.30pm and from 3pm till 8pm. 
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THE NORTH FACE
GALERIE CARON, VAL THORENS

+33 (0)4 79 00 76 91 - TNF@PLPSPORT.FR
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THE NORTH FACE
GALERIE CARON, VAL THORENS

+33 (0)4 79 00 76 91 - TNF@PLPSPORT.FR
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Scan deze QR-code en ontdek alle 
winkels in het skigebied.
Scan this QR Code to find the contact list of all 
the shops in the resort.
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&FFRREEEERIDE FFRREEEESTYLE
GALERIE CARON • +33(0)4 79 01 42 05

RIDE STYLE &
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MADE IN VAL THO
MADE IN VAL THORENS SOUVENIRS
Bent u op zoek naar het ideale souvenir voor uw geliefden ?
Naast de winkels in het station biedt het toeristenkantoor verschillende artikels te koop aan in diens winkel. 
Sokken, nekwarmers, posters, waterflessen, tassen, pins... er is voor elk wat wils, voor jong en oud ! Ter 
gelegenheid van de verjaardag van het skioord worden vele artikels voorzien van de beeltenis van 50 jaar Val 
Thorens, collector’s editions !

Are you looking for the perfect keepsake gift for your loved ones?
In addition to the shops found in the resort, the Tourist Office also has several items for sale in its gift shop.
Socks, neck warmers, posters, water bottles, mugs, badges... you’ll find something for everyone, and all tastes!
For the resort’s anniversary, many items will be part of the  50th anniversary of Val Thorens collector’s edition range!

TAS - MUG
Wat is er lekkerder dan ‘s ochtends een drankje drinken met een vleugje Val Thorens ?
Deze dubbelwandige tassen zijn speciaal ontworpen voor het skigebied met een 
bergreliëf en een sneeuweffect op de bovenkant. Handgemaakt door meester-
glasmakers, raden wij af ze in de vaatwasser of in de microgolfoven te doen.

What could be better than enjoying your morning brew with a little taste of Val Thorens? 
These insulated mugs have been specially designed for the resort with a mountain 
landscape topped with snow effects. Handcrafted by master glassmakers, they are not 
recommended for use in the dishwasher or microwave. 

15€
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WATERFLESSEN - WATER BOTTLES
Als je een dagje gaat skiën, is het belangrijk om 
gehydrateerd te blijven ! De Hydro Flask is jouw 
beste bondgenoot voor een pauze op de pistes. 
Met zijn strakke lijnen en elegante ontwerp is deze 
ook geïsoleerd en kan het uw drankjes 24 uur koel 
of 12 uur warm houden.
When setting off for a day skiing, it is important to 
stay well hydrated! The Hydro Flask water bottle will 
be your best friend when taking breaks on the edge 
of the slope. With its sleek lines and elegant design, 
it is also insulated and can keep your drinks cold for 
24 hours, or hot for 12 hours..

35€

KOUSEN - SOCKS
Warme kousen zijn essentieel om goed uitgerust 
de pistes op te gaan ! Deze winter zijn in de winkel 
van het toeristenkantoor technische sokken van 
Merinoswol uit Frankrijk te koop. Dun en met een 
goede ondersteuning voor de voeten zijn ze ideaal 
om de voeten warm te houden.
Being well equipped to hit the slopes is always a 
must! This winter, Merino techno-wool socks made 
in France are on sale at the Tourist Office gift shop. 
Finely knit and offering good foot support, they are 
ideal for keeping your little tootsies warm.

20€

OPBERGZAK KINDEREN
CHILDREN'S PENCIL CASE 
Valthy, Foxy, Abby en Chamy zullen de kinderen 
graag vergezellen op hun avonturen of naar 
school. In deze opbergzak van natuurlijk 
materiaal kunnen ze al hun kleine geheimen 
opbergen !
Valthy, Foxy, Abby and Chamy will be delighted to 
join children on their adventures, or during their 
school day. Made of natural material, it is the 
perfect place for them to store all their little secrets!

7€

PIN’S - BADGES
Wie zei dat spelden uit de mode waren? Voor de 
50e verjaardag van Val Thorens is een speciale 
editie van 4 spelden gemaakt om uw kleding of 
accessoires te personaliseren. Het vroegere en 
huidige logo van Val Thorens, het logo van 50 jaar 
en de kabelbaancabine Cime Caron zijn afgebeeld.. 

Who said that badges were out of fashion?! On the 
50th anniversary of Val Thorens, 4 special edition 
badges have been created allowing you personalise 
your clothes or accessories. The previous and current 
logo of Val Thorens, the 50th anniversary logo and the 
Cime Caron cable car are all available for you to buy. 

8€

SOUVENIRS 
MADE IN VAL THO
MADE IN VAL THORENS SOUVENIRS
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POSTERS
Om uw huis te versieren met de kleuren van Val 
Thorens, zijn in de winkel verschillende posters 
verkrijgbaar. Deze illustraties in vintage-stijl 
stellen het skigebied, de kabelbaan Cime Caron 
en vele andere modellen voor in de kleuren van 
Val Thorens.
Decorate your home with the many posters that 
are available for you to purchase in store. These 
vintage-style illustrations represent the station, 
the Cime Caron cable car and many other 
colorful scenes of Val Thorens.

39€ - 40 x 60 cm - Sans cadre
39€ - 40 x 60 cm - Without frame

PET  - CAP 
Tijdens de middaguren, wanneer u geniet van een 
goede maaltijd op het terras van een hooggelegen 
chalet, is het belangrijk om u te beschermen 
tegen de zon ! Vervang uw helm door deze mooie 
pet van Val Thorens in de kleuren van de 50e 
verjaardag van het resort.
In the afternoon, whist enjoying some great food 
on the terraces of the slopeside chalets, it is still a 
must to protect yourself from the sun! Replace your 
helmet with this cool Val Thorens cap in the resort's 
50th anniversary colours. 

15€

NEKWARMER  - NECK WARMERS
Om uw ideale outfit compleet te maken, is een 
nekwarmer essentieel om koude op de piste te 
voorkomen. Er wordt een gloednieuw model 
voorgesteld : blauw en gepersonaliseerd met 
de topografische lijnen van Val Thorens, het is 
dun en kan op verschillende manieren worden 
gebruikt.
A perfect addition to your ski outfit, the neck 
warmer is essential to avoid those cold snaps on 
the slopes. A new design is now available in blue, 
personalised with the Val Thorens landscape. It’s 
fine texture means it can be worn in a multitude 
of ways.

7€
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Ride, protect and share, these 
three words reflect exactly what 
we are: a brand of snowboarding, 
skiing, surfing and outdoor 
clothing, which without taking 
itself too seriously, wants to move 
the lines.

at a time when the textile industry 
is responsible for 8% of carbon 
emissions in the world and when 
the climate emergency is at its 
peak, we all have a role to play in 
changing things! 

L i m i t  t h e  co n s e q u e n ce s  o f 
our activity on the cl imate 
and on individuals, changing 
conventional production models 
and promoting a reasoned mode 
of consumption are the major 
pillars of this evolution.

Fighting against climate change 
through our passion for riding and 
the outdoors, this is our mission.

Julien, Jérémy & Vincent Co-
founders of Picture

GALERIE CARON
+33 (0)4 79 00 66 29

Glijden, beschermen en delen, deze drie 
woorden geven precies weer wat wij zijn 
: een merk van snowboard-, ski-, surf- en 
outdoorkledij, dat zonder zichzelf al te 
serieus te nemen, de lijnen wil verleggen. 
In een tijd waarin de textielindustrie 
verantwoordelijk is voor 8% van de 
wereldwijde koolstofuitstoot en waarin 
de klimaatnood op zijn hoogtepunt 
is, kunnen we allemaal een rol spelen 
om dingen te veranderen ! Daarom 
proberen we bij Picture onze ecologische 
voetafdruk zo klein mogelijk te houden. 
Wij streven naar een duurzame, ethische 
en ecologisch verantwoorde aanpak en 
houden rekening met alle stadia.
Het beperken van de gevolgen van 
onze activiteit voor het klimaat en 
voor het individu, het veranderen van 
conventionele productiemodellen en 
het bevorderen van een doordachte 
consumptiewijze zijn de belangrijkste 
pijlers van deze evolutie.
Strijden tegen klimaatverandering 
via onze passie voor wintersporten en 
buitenactiviteiten in het algemeen is 
onze missie.
Julien, Jérémy & Vincent Medeoprichters 
van Picture

Een nieuwe naam voor een team van 
ervaren deskundigen in ons skigebied.
Black.Ski biedt het beste in sport-chique, 
om warm en droog te blijven terwijl u 
geniet van de beste afdalingen in onze 
bergen. U wilt de nieuwste ski’s huren, 
de nieuwe high-performance ski’s 
testen, comfortabele schoenen op maat 
kopen, uw favoriete uitrusting laten 
onderhouden of aanpassen ? Het ervaren 
team heeft een decennialange kennis, de 
garantie van optimaal onderhoud van de 
huuruitrusting, aangepast aan uw niveau, 
aan de morfologie van uw voeten, evenals 
de uitwisseling van de uitrusting tijdens 
de week, om aan uw verwachtingen te 
voldoen.

New name for a team of experienced professionals in our station.

Black.Ski offers the best of sport-chic, stay classy, while staying warm 
and dry, and make the most beautiful stay on our mountains

 Do you want to rent the latest skis, test new high-performance 
skis, buy comfortable custom-made boots, have your favorite 
equipment serviced or adjusted? their professionals perpetuate a 
know-how forged over several decades, the guarantee of optimal 
maintenance on rental equipment, adapted to your level, to the 
morphology of your feet, as well as the change of equipment during 
the week, in order to meet your expectations.

Right in the center of the resort, under the Board, Black.Ski Galerie 
Caron offers:

The big brands specialized in skiing; Dynastar, Rossignol, Head, 
Atomic Smith, …, in the accessory; Oakley, Bollé, Giro, Barts, 
Herman, Moon boots, Palladium, ..., a large selection of technical, 
original and chic textiles; Lindeberg, Millet, Degre 7, Duvillard, Luhta, 
and many more…

Black.Ski Maverick rue du Soleil is located at the foot of the 
panoramic lift, at the foot of the slopes, ski-to-door access, offers 
: Descente, Rossignol, Helly Hansen, X-bionic, Poivre Blanc, … in 
order to be able to guarantee you a warm and dry stay. Regarding 
the accessory, a nice selection at Oakley, Smith, Salomon, Da Kine, 
Ski Mojo, Julbo, ... as well as Hestra, Reusch and Rossignol gloves, as 
well as Vans, Calvin Klein, Rieker,

Find good deals from past seasons at the Maverick Outlet next to 
the main store

Y ou can book your lessons and meet your instructor directly at 
Black.Ski, thanks to the partnership with the OXYGENE ski school, 
for personalized lessons or in small friendly groups, at your level.

BLACK.SKI CARON
+33 (0)4 79 00 01 76
Galerie Caron

In het centrum van het skioord, onder Le 
Board, vindt u in Black.Ski galerij Caron 
: Grote gespecialiseerde ski merken; 
Dynastar, Rossignol, Head, Atomic Smith, 
..., in accessoires; Oakley, Bollé, Giro, Barts, 
Herman, Moon boots, Palladium, ..., een 
grote keuze aan technisch, origineel en 
chique textiel; Lindeberg, Millet, Degre 7, 
Duvillard, Luhta, en vele anderen...
Black.ski Maverick Rue du Soleil is gelegen 
aan de voet van de panoramische lift, aan 
de voet van de pistes, ski toegang, en biedt 
aan :  Descente, Rossignol, Helly Hansen, 
X-bionic, Poivre Blanc, ... om u een warm 
en droog verblijf te garanderen. Wat 
accessoires betreft, een mooie selectie 
van Oakley, Smith, Salomon, Da Kine, Ski 
Mojo, Julbo, ... evenals Hestra, Reusch en 
Rossignol handschoenen, en Vans, Calvin 
Klein, Rieker.
Vind de goede deals van de afgelopen 
seizoenen in de Maverick Outlet naast de 
hoofdwinkel.
Dankzij de samenwerking met de skischool 
OXYGENE kunt u uw lessen boeken en uw 
ski monitor direct bij Black.Ski ontmoeten, 
voor individuele lessen of in kleine groepen, 
aangepast aan uw niveau.

BLACK.SKI SOLEIL
+33 (0)4 79 00 79 89
430 rue du soleil
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BLACK.SKI SOLEIL
+33 (0)4 79 00 79 89
430 rue du soleil
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RIDE & STYLE
BOARDSHOP 

PLACE PÉCLET
+33 (0)4 79 00 01 72
www.valthorens-intersport.com
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Ride & Style is DE Boardshop in Val Thorens !

Freeriders of Freestylers, ons team adviseert u graag 
over de meest geavanceerde producten en de meest 
innovatieve technische nieuwigheden van de beste 
merken : Capita, Jones, Arbor, Easy, Libtech, Salomon, 
Deelux, Union...

Beschikbaar voor verhuur, test of aankoop.

Vind een selectie van zeldzame modellen, limited 
editions, exclusieve collabs, een grote keuze aan maten 
en programma’s om zeker de snowboard, de bindingen, 
en de boots te vinden die voor u gemaakt zijn !

Ride & Style is ook een grote keuze aan technische kledij, 
streetwear en accessoires van uw favoriete merken: 
Volcom, Vans, Santa Cruz, L1, Templeton, Candide, Eivy, 
DaKine, Salty Crew, Airblaster, Coal, Dudes, Planks, 
Stance, AmericanS*cks, Brethren...

Bekijk onze muur met kousen om uw voeten warm en 
stijlvol te houden.

U vindt meer dan wat u zoekt bij Ride & Style !

Ride & Style is THE Boardshop in Val Thorens !

Freeriders or Freestylers, our crew will be happy to advise you on the most cutting-edge 
products and the most innovative technical innovations from the best brands: Capita, 
Jones, Arbor, Easy, Libtech, Salomon, Union, …
Available for rental, test or purchase.

Find a selection of rare models, limited editions, exclusive collabs, a large choice of size 
and program to be sure to find the board, boots, and bindings that are made for you!

Ride & Style is also a wide choice of technical clothing, street wear, and accessories from 
your favorite brands: Volcom, Vans, Santa Cruz, L1, Templeton, Candide, Eivy, DaKine, 
Salty Crew, Airblaster, Coal, Dudes, Planks, Stance, AmericanS*cks, Brethren, …

Come and take a look at our wall of socks to keep your feet warm while keeping a certain 
style.

You will find everything you are looking for at Ride & Style!

GALERIE CARON
+33 (0)4 79 01 42 05

INTERSPORT
SPORTWINKEL/ SPORTS SHOP

Comfort, kwaliteit en veiligheid zijn de sleutelwoorden van deze twee 
Intersports.
Teams van deskundigen en gepassioneerden bieden grote merken ski en 
snowboard merken te huur en te koop aan (ROSSIGNOL, ATOMIC, HEAD, 
SALOMON, BURTON, Lib Tech,...).
Hun gekwalificeerde schoenmakers, specialisten in comfort en precisie, 
gebruiken onder meer een 3D-scanner om samen met u uw voeten te 
analyseren om u een comfortabele vakantie aan te bieden.
Voor een geslaagde vakantie, aarzel niet om de gehuurde uitrusting om 
te ruilen wanneer u maar wilt, om het paar te vinden dat u het beste past. 
De ski’s en snowboards worden na elk gebruik opnieuw onderhouden, 
zodat u het nieuwste materiaal in de beste omstandigheden kunt testen 
(pistes, ski touring, freeride, BURTON Step On, ...).
Textiel en accessoires worden niet vergeten, de specialisten zijn er om 
u het beste advies te geven over een aanbod van de beste merken op 
de markt : INTERSPORT gallery CARON : PATAGONIA, VUARNET, HELLY 
HANSEN, SCHOFFEL, SCHOTT, HEAD, BURTON, JULBO, LEKI, RACER, 
DIEZZ, GORDINI, OSPREY, TIMBERLAND, ECCO, X-BIONIC, X-SOCKS, 
ODLO, BLACK DIAMOND...

Comfort, quality and safety are the watchwords of these two Intersports.

 Teams of professionals and enthusiasts, offer the major brands of skis 
and snowboards (ROSSIGNOL, ATOMIC, HEAD, SALOMON, BURTON, Lib 
Tech, etc.).

Their qualified bootfitters, specialists in comfort and precision, use, 
among other things, a 3D scanner to analyze your feet with you, and offer 
you the best time in your shoes.

 For a successful holiday, do not hesitate to EXCHANGE the rented 
equipment, whenever you want, to find the pair that suits you the best. 
Their skis and snowboards are serviced after each outing, which allows 
you to test new equipements in the best conditions (tracks, backcountry, 
freeride, BURTON Step On, etc.). 

 Clothing and accessories are not left out, specialists are there to give you 
the most appropriate advice on the best brands on the market;

 INTERSPORT galerie CARON : PATAGONIA, VUARNET, HELLY HANSEN, 
SCHOFFEL, SCHOTT, HEAD, BURTON, JULBO, LEKI, RACER, DIEZZ, 
GORDINI, OSPREY, TIMBERLAND, ECCO, X-BIONIC, X-SOCKS, ODLO, BLACK 
DIAMOND, ...

INTERSPORT Rue du SOLEIL : OAKLEY, SKI MOJO, COLUMBIA, SUN VALLEY, 
PROTEST, HELLO HOSSY, JULBO, BARTS, BLACK DIAMOND, TIMBERLAND, 
CABAIA, MOON BOOTS, KIMBERFEEL, UVEX, ESKA ...

 They are waiting for you every days, from the first, to the last of the 
season

INTERSPORT Rue du SOLEIL : OAKLEY, SKI MOJO, COLUMBIA, SUN 
VALLEY, ICEPEAK, PROTEST, HELLO HOSSY, JULBO, BARTS, ...
Ze verwelkomen u elke dag, van de eerste tot de laatste van het 
seizoen.

INTERSPORT CARON
+33 (0)4 79 00 06 65
Galerie Caron

INTERSPORT SOLEIL
+33 (0)4 79 00 07 44
Rue du soleil
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+33 (0)4 79 00 01 72
www.valthorens-intersport.com
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INTERSPORT SOLEIL
+33 (0)4 79 00 07 44
Rue du soleil



GRATUIT
FREE

ESPACE VIP
PLACE CARON

VIP CLUB HOUSE 
CARON SQUARE

Retracez l’histoire de Val Thorens en explorant son territoire avec le Club !
 Relevez les défis proposés dans l’édition spéciale 50 ans de ce passeport, dans toute la station.

Explore the story of Val Thorens by exploring its territory with the Club! 
Take up the challenges described in the 50th years special edition of this passport, in the whole resort.

LE PASSEPORT 
DU CLUB VAL THORENS 
JEU DE PISTE
THE CLUB VAL THORENS’ 

PASSPORT
TREASURE HUNT

PRÊT 
DE GOPRO 
GOPRO LOAN club.valthorens.com
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Scan de QR Code en ontdek alle 
restaurants in het station.
Scan this QR Code to find the contact list of all the 
restaurants in the resort.



82

VENTE EN LIGNE
beaufortdesmontagnes.com

VENTE AU DÉTAIL
BEAUFORT & 

PRODUITS DE SAVOIE

MOÛTIERS 
Av. des 16e Jeux Olympiques 

+33 (0)4 79 24 03 65  

Visite gratuite de la fabrication du Beaufort et des caves 
d’affinage, tous les matins du lundi au vendredi, et les 
samedis pendant les saisons touristiques hiver & été. 

Sur réservation : +33 (0)4 79 24 03 65

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BEAUFORT   
3 Vallées Café/gare SNCF + coopérative laitière 

(emballé sous vide) 

COURCHEVEL
Le Praz – 81 rue de la chapelle  +33 (0)9 66 83 03 61

Courchevel Moriond – 387 Rue Ste Blandine +33 (0)9 67 75 66 49

MÉRIBEL
Mussillon  +33 (0)9 67 01 37 78
Centre  +33 (0)4 58 83 02 20 

LES MENUIRES
Rond-Point de la Croisette +33 (0)9 67 54 52 39

Les Bruyères (Place Commerciale) +33 (0)9 67 81 25 31

VAL THORENS
Près de l’Église (Chalet) +33 (0)9 67 76 75 08

BOZEL - CHAMPAGNY
PRALOGNAN - VALMOREL

UN GOÛT UNIQUE 
& INIMITABLE

LE BEAUFORT

PUB_COOP_GVT-2022-23.indd   2PUB_COOP_GVT-2022-23.indd   2 16/11/2022   09:5516/11/2022   09:55
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Het is weer vertrokken voor een nieuw seizoen 
bij Beef & Lobster, het restaurant van Hameau 
du Kashmir**** dat voor iedereen toegankelijk 
is. Chef Milan Lam, aanwezig sinds 2021, is 
weer van de partij en biedt een ruime keuze 
aan uitzonderlijke lokale producten.

Op het menu : gerijpt vlees, blauwe kreeft 
uit Bretagne, vis, gastronomische gerechten 
om te delen, cocktails... Geniet van een 
onvergelijkbare culinaire ervaring dankzij 
onze chef en diens huisbereide gerechten. ‘s 
Middags en ‘s avonds zullen uw smaakpapillen 
versteld staan van een reeks rijke, intense en 
authentieke smaken. Vegetarische gerechten, 
kindermenu’s, er is aan alles gedacht voor 
een gastronomische en gezellige culinaire 
tussenstop.

Le Beef & Lobster is één van de enige 
restaurants in Val Thorens met een eigen 

rijpingskelder ! Op elk moment van de dag 
kunt u genieten van uitzonderlijke gerechten 
terwijl u geniet van het panorama en de 
besneeuwde bergtoppen. 
Het terras op verschillende niveaus gelegen 
aan de pistes laat u toe te genieten van uw 
maaltijd alvorens terug te keren naar het 
skigebied van Les 3 Vallées.

Het terras van Kashmir is toegankelijk voor 
voetgangers en skiërs via de pistes Plein Sud 
of Pluviomètre. Het aankomststation van de 
kabelbaan Cairn is gelegen op 100 meter van 
het restaurant ! INGANG VAN HET RESORT

+33 4 79 09 50 21
restaurant.kashmir@montagnettes.com
www.beef-and-lobster.com
F /Beef & Lobster - Val Thorens

I/beefandlobster_valthorens

Here we go again for a new season at 
Beef&Lobster, the restaurant of Le Hameau du 
Kashmir**** open to all. Chef Milan Lam, present 
since 2021, is back and offers you a wide choice of 
exceptional and local products.
A la carte : matured meat, blue lobster from 
Bretagne, fish, gourmet dishes to share, 
cocktails... Live an incomparable culinary 
experience thanks to our chef who will take you 
on a discovery of his home cooking. 
For lunch and dinner, your taste buds will be 
amazed by a range of rich, intense and authentic 
flavours. Vegetarian dishes, children’s menus, 
everything has been thought out to offer you a 
gourmet and convivial culinary break.
The Beef&Lobster is one of the only restaurants in 
Val Thorens to have its own maturing cellar  ! You 
can taste exceptional dishes while enjoying the 
panorama and the snow-covered mountaintops. 
Its terrace on several levels located on the slopes 
allows you to enjoy yourself before heading back 
to the 3 Vallées ski area.
Pedestrian and skier access to the Beef&Lobster 
terrace from the slopes Plein Sud or Pluviomètre. 
The arrival station of the cable car Cairn is located 
at 100 metres from the restaurant.

LE ‘‘BEEF & LOBSTER"
DE KUNST VAN HET KOKEN OP HETE KOLEN / QUALITY MEAT AND BLUE LOBSTER FROM BRETAGNE

OPENINGSUREN
Van 12u tot 14u30 en van 19u tot 21u30 
(de bar is open van 10u tot 23u) 
From12pm to 2.30pm and from 7pm to 
9.30pm (bar open from 10am to 11pm) 
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MÉLANIE EN CHRISTIAN
Rue du Soleil
73440 Val Thorens
+33 4 79 00 07 93
chrispag@wanadoo.fr
www.levieuxchalet.com

Een combinatie van moderne en lokale 
gerechten, in een authentieke setting. 

Dankzij de vistartaar van citrus en mango, 
het gekonfijte speenvarken in zijn sap 
en de royal met 3 soorten chocola, zal 
chef Cyprien Fouillée u verbazen met zijn 
creativiteit.

Ook de tradit ionele  Savoyaardse 
specialiteiten bij het vuur dompelen u 
onder in een unieke bergsfeer..

A blend of modernity and tradition, is the 
culinary journey proposed in this authentic and 
warm setting.

Between the citrus and mango fish tartare, the 
suckling pig confit in its juice and the royal with 
3 chocolates, Chef Cyprien Fouillée will delight 
you with his creativity.

The traditional Savoyard specialities, near the 
fireplace, will also immerse you in a unique 
mountain atmosphere

TARIEF
A la carte van 12€ tot 36€
A la carte from 12€ to 36€ 
Menu enkel op zaterdagmiddag aan 21€
Set menu for Saturday lunch at 21€

LE VIEUX CHALET
LOKALE GERECHTEN / SAVOYARD SPECIALITIES AND COUNTRY COOKING

©
 D

R BEDIENING
•  Winter : ‘s avonds tot 22u en 

zaterdagmiddag
• Reserveren aanbevolen
•  In winter: evening until 10 pm and 

Saturday lunchs
• Booking recommended

VENTE EN LIGNE
beaufortdesmontagnes.com

VENTE AU DÉTAIL
BEAUFORT & 

PRODUITS DE SAVOIE

MOÛTIERS 
Av. des 16e Jeux Olympiques 

+33 (0)4 79 24 03 65  

Visite gratuite de la fabrication du Beaufort et des caves 
d’affinage, tous les matins du lundi au vendredi, et les 
samedis pendant les saisons touristiques hiver & été. 

Sur réservation : +33 (0)4 79 24 03 65

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BEAUFORT   
3 Vallées Café/gare SNCF + coopérative laitière 

(emballé sous vide) 

COURCHEVEL
Le Praz – 81 rue de la chapelle  +33 (0)9 66 83 03 61

Courchevel Moriond – 387 Rue Ste Blandine +33 (0)9 67 75 66 49

MÉRIBEL
Mussillon  +33 (0)9 67 01 37 78
Centre  +33 (0)4 58 83 02 20 

LES MENUIRES
Rond-Point de la Croisette +33 (0)9 67 54 52 39

Les Bruyères (Place Commerciale) +33 (0)9 67 81 25 31

VAL THORENS
Près de l’Église (Chalet) +33 (0)9 67 76 75 08

BOZEL - CHAMPAGNY
PRALOGNAN - VALMOREL

UN GOÛT UNIQUE 
& INIMITABLE

LE BEAUFORT

PUB_COOP_GVT-2022-23.indd   2PUB_COOP_GVT-2022-23.indd   2 16/11/2022   09:5516/11/2022   09:55
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172 RUE DE CARON  
(BOUT DE LA RUE)
Immeuble “L’Arcelle” 
73440 Val Thorens
+33 4 79 08 63 95
restaurant@au-mazot.com
www.au-mazot.com

Aan het einde van de straat Caron, 
verwelkomen wij u van harte in het 
restaurant Au Mazot voor een gezellige 
maaltijd in een authentiek kader en een 
vriendschappelijke sfeer.Vanaf de eerste 
sneeuwvlokken is het restaurant elke 
avond open.
Aan tafel !

At the end of the Caron street, it is with great 
pleasure that we welcome you "Au Mazot" to 
go around a convivial local recipes, in a warm 
atmosphere and Savoyard. From the first flakes, 
the restaurant is open all night.

Then! ... move to table!

BEDIENING
• Elke avond open
• 60 plaatsen in de zaal
• Reserveren aanbevolen
• Every evening
• 60 seats indoor
• Booking recommended

AU MAZOT
LOKALE GERECHTEN / LOCAL CUISINE

Spécial Covid 19
• GERECHTEN OM MEE 

TE NEMEN
• TAKEAWAY FOOD
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Voor de formule “menu skieur” tussen 
2 afdalingen (16€, hoofdgerecht + 
dessert of voorgerecht + hoofdgerecht, 
dranken niet inbegrepen) op het zonnige 
terras met een prachtig uitzicht op Val 
Thorens en het skigebied, of ‘s avonds 
vanaf 18u30 comfortabel geïnstalleerd 
in de met smaak ingerichte eetzaal, 
Karine en haar team wachten u op, 
klaar om u te verrassen met heerlijke 
gerechten en een uitzonderl i jke 
bediening. Op de menukaart, lokale en 
Italiaanse specialiteiten en verschillende 
geraffineerde schotels. Voor privé of 
professionele evenementen is een zaal 
(100 plaatsen) beschikbaar.

Whether at lunch for a skier menu between 
two slopes (16€ - main course + starter or 
desserts - drinks not included) on the sunny 
terrace with its fantastic view over Val Thorens 
and its slopes or in the evening (from 6:30 pm) 
inside the carefully decorated dining room, 
Karine and her team are ready to surprise 
you with delicious dishes (mountain and 
italian specialities and many fine dishes) 
and outstanding service. For private or 
professional events, a meeting room (100 
persons) is at your disposal. 

SPECIALITEITEN 
• Middag : van 12u tot 14u
• Avond : van 18u30 tot 22u30
• Bar : van 7u30 tot middernacht
• 180 plaatsen op 2 verdiepingen
• Lunch: 12 pm to 2 pm
• Dinner: 6.30 pm to 10.30 pm
• Bar: 7.30 am to midnight
•  Capacity of the restaurant: 

180 persons on 2 levels

L’ AUBERGE DES BALCONS 
RESTAURANT & BAR - LOKALE EN ITALIAANSE GERECHTEN / SAVOYARD AND ITALIAN SPECIALTIES 

LES BALCONS DE VAL THORENS 
(CHALET 1) 
Rue des Balcons 
73440 Val Thorens
+33 4 79 00 91 91
valthorens@les-balcons.com 
www.les-balcons.com

Bereikbaar via Chalet 1 van de residentie 
Les Balcons de Val Thorens, te voet of via 
de blauwe piste « Plein Sud ».
Access: Residence Balcons de Val Thorens 
(Chalet 1), accessible on foot or from the «Plein 
Sud» slope
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BRUNCH ELKE MIDDAG
Na het ontdekken van de blauwe piste « La 
Corniche » of de rode piste « Croissant », 
belooft het zuiderse terras van het restaurant 
Le Base Camp een heerlijke brunch met 
zicht op de bergen van Val Thorens : van de 
gletsjer Péclet tot Cime Caron, geniet u van 
een uitzonderlijk panorama.
Niet te missen ! De formule Brunch & Spa : 
heerlijk ontspannen aan het zwembad, 
Signature massage Pashmina en brunch met 
ruime keuze.

ONTSPANNING AAN DE BAR
Na de après-ski op het terras, neervlijen in 
één van de zachte zetels dichtbij de open 
haard : dat is mogelijk ! 
Cocktails, wijn, aperitiefschotels en live 
muziek.

AVOND 
De ontmoetingsplaats van avonturiers, 
Le Base Camp biedt een eenvoudige en 
authentieke menukaart aan. De ideale 
plaats om te praten over de gebeurtenissen 
van de dag of om de volgende uitstap in 
een vrienschappelijke en intieme sfeer te 
organiseren. Reserveren aanbevolen.

NIEUW
Een verwarmd terras ! Ontdek onze 
wintertuin omgeven met ramen, de ideale 
plaats om gezellig samen te zijn. HÔTEL PASHMINA

Place du Slalom
+33 4 79 000 999
lebasecamp@hotelpashmina.com

BRUNCH
After discovering the blue slope "La Corniche" 
or the red slope "Croissant", the south-facing 
terrace of the restaurant Base Camp promises 
you a delicious brunch with view on the 
mountains of Val Thorens: from the glacier 
Péclet to the mountaintop Caron, an exceptional 
panorama. To discover ! The concept Brunch 
& Spa : a relaxing moment at the swimming 
pool, a massage signed Pashmina and a multi-
flavoured brunch.

RELAX AT THE BAR
On the terrace after a fun day on the slopes, in 
comfortable armchairs near the fireplace: it’s 
possible! Cocktails, wines, aperitif plates and 
Live music.

DINNER
The meeting point for adventurers, Base 
Camp offers a simple and authentic menu. It’s 
the ideal place to discuss your adventures of 
the day in a warm and intimate atmosphere. 
Reservations recommended.

NEW
A self-heating terrace! Discover our 100% glazed 
Winter Garden, an enchanting space to share 
perfect moments.
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LE BASE CAMP - HÔTEL PASHMINA
BISTRONOMISCH RESTAURANT / BISTRONOMIC RESTAURANT
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In een warme en ontspannen sfeer, La 
Cave belooft u een gezellige avond. 
Kom en proef nieuwe gerechten 
met onverwachte smaken, en lokale 
specialiteiten klaargemaakt met lokale 
producten, zoals de fondue met truffel en 
champagne.

Dit moment van ontspanning wordt 
ve rge ze l d  va n  e e n  g l a a s j e  w i j n 
aangeboden uit een ruime selectie. Wat is 
er aangenamer dan zich te laten verleiden 
door een Grand Cru geklasseerd Bernard 
Magrez of door een fles gekozen uit de 
uitzonderlijke wijnkelder…

In a warm and relaxed atmosphere, La 
Cave will allow you to live great moments 
of conviviality. You will be able to taste 
innovative dishes with unexpected flavours 
and Savoyard specialities cooked with 
refinement from local products, such as a 
fondue with truffle and champagne.
 
This relaxing moment will be accompanied 
by a glass of wine from a wide selection. What 
could be more pleasant than to be tempted by 
a Grand Cru Classé Bernard Magrez or a bottle 
from the exceptional wine cellar ...

HÔTEL KOH-I NOR***** 
DINSDAG GESLOTEN
Rue de Gebroulaz, 
sommet station
73440 Val Thorens
+33 (0)4 79 31 00 00

LA CAVE - HÔTEL KOH-I NOR  LES ETINCELLES COLLECTION
LOKALE GERECHTEN/ SAVOYARD SPECIALITIES
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LE CHAMOIS D'OR
RESTAURANT - BRASSERIE - PIZZERIA

Le Chamois d’Or biedt u gevarieerde en 
smakelijke gerechten in een rustieke en 
gezellige omgeving aan. Er is plaats genoeg 
om groepen te ontvangen en het zonnige 
terras is perfect voor in de namiddag. 

De toegang tot het restaurant is eveneens 
mogelijk via de pistes. Reserveren voor 
de avond is aanbevolen. De formules half 
pension 7 dagen, en 7 avondmaaltijden zijn 
eveneens mogelijk op aanvraag.

SPECIALITEITEN
• Omelette met Cèpe paddenstoelen
•  Een ruime keuze in vlees, pizza’s en 

burgers
• Lokale specialiteiten
• Huisgemaakte desserten 
• Vegetarische gerechten

RUE DU SOLEIL
73440 Val Thorens
+33 4 79 00 08 79
+33 7 61 95 71 00
valtho1@orange.fr 
www.restaurantlechamoisdor.com

Enjoy a varied and delicious meal in the rustic 
and welcoming setting of Le Chamois d’Or. Its 
reception area is large enough to welcome 
groups and its sunny terrace is a delight in the 
afternoon.

Access to the restaurant is also possible from the 
pistes. Booking recommended in the evening. 
7 days half board, and 7 dinners are also 
available by reservation.

BEDIENING
Van 8u tot 23u
• Continentaal ontbijt: van 8u tot 9u30 
(voor groepen is reserveren verplicht)
•  Elke dag : non-stop bediening van 
11u tot 23u
•  Opening hours: from 8am to 11pm
•  Continental breakfast: from 8am to 9.30am 

(For groups, booking is compulsory)
•  Everyday: non-stop service from 11am to 

11pm
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RAB
VAL THORENS

BEDIENING
• Open vanaf 8u30
•  Open from 8.30am

The Crêperie and Breakfast, een gulzig 
adres om te ontdekken in Val Thorens ! 
U heeft het geraden, hier kunt u genieten 
van een heerlijk ontbijt alvorens de pistes 
op te gaan. Voor diegenen die wat later 
opstaan of die simpelweg honger hebben, 
worden galettes, zoete en gesuikerde 
pannenkoeken, vers fruit en een ruime 
keuze in burgers de ene al wat origineler 
dan de andere, in de vorm van brunch of 
vieruurtje aangeboden. In het begin van de 
avond delen we een kaas- of vleesschotel 
vergezeld van een glaasje wijn in een 
modern kader met een prachtig uitzicht op 
de mooiste bergtoppen van Les 3 Vallées !
 
The Creperie and Breakfast, a delicious spot to 
discover in Val Thorens ! Yes, you guessed right, 
breakfast is served to early birds to be at the top 
of their form on the slopes. And for late risers 
or hungry skiers there are galettes, sweet and 
savory pancakes, fresh fruit and savory creative 
burgers at any hour of the day ! The Creperie 
and Breakfast, a delicious spot to discover in Val 
Thorens!You can start the evening by enjoying a 
glass of wine and feast on the sharing platers. 
We love the modern inside decoration and the 
splendid view on the most beautiful summits 
of Les 3 Vallées ! 

GALERIE PÉCLET
73440 Val Thorens
+33 4 79 00 28 40
thecreperie.breakfast@gmail.com

THE CRÊPERIE & BREAKFAST
ONTBIJT EN PANNENKOEKEN/ BREAKFAST AND PANCAKES

BEDIENING
• Middag en avond
• 2 zalen
• Service lunch and dinner
• 2 dining rooms

The restaurant Les Saint-Pères proposes 
a Mediterranean cuisine, completed by the 
inescapable Savoyard specialities prepared 
with local products. Prepared with fresh 
products according to the season. All the 
dishes, desserts and pizzas are prepared and 
cooked on the spot. 

Little extra at this venue, a stunning daily 
menu board created by the chef which can be 
enjoyed with our selected wine suggestions.

To  s a v o u r  i n s i d e  i n  a  re o rg a n i ze d 
contemporary setting or on the beautiful 
colourful terrace with an magnificent view on 
Les Aiguilles de Péclet.

LES SAINTS-PÈRES
ZONNIGE BISTRO GERECHTEN / SUNNY BISTRO-TYPE CUISINE

GALERIE PÉCLET 
73440 Val Thorens
+33 4 79 00 02 92
lessaintsperes-valthorens.fr
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Het restaurant Les Saints-Pères biedt 
verzorgde en zonnige gerechten aan, 
type bistro, aangevuld met lokale 
specialiteiten tot groot plezier van 
fi jnproevers op zoek naar lokale 
producten. Op de kaart vinden we verse 
producten terug, gekozen volgens het 
seizoen. Alle gerechten, desserten en 
pizza’s worden ter plaatse klaargemaakt. 

Een pluspunt van dit restaurant is het 
krijtbord met de gerechten en suggesties 

van de dag, te proeven met een speciaal 
gekozen glaasje wijn.

U kunt de gerechten binnen proeven, in 
een modern interieur met grijze tinten, of 
op het mooi kleurrijk terras met prachtig 
uitzicht op Les Aiguilles de Péclet.
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OPEN
Aperitief : 17u-19u (dranken en snacks)
Avondmaaltijd : 18u-22u (reserveren 
aanbevolen)
Club: 21h - 02h (boissons et musique)
Club : 21u-2u (dranken en muziek)
Om mee te nemen / aan huis geleverd : 
17u-22u
Open elke dag : 17u-2u en zaterdag : 
11u-2u 
Apéro: 17h -19h (drinks and bites)
D i n n e r :  1 8 h  -  2 2 h  ( r e s e r v a t i o n  i s 
recommended)
Club: 21h - 02h (drinks and dance)
Take-away / delivery: 17h - 22h
Open daily from 17h - 02h and Saturdays 
from 11h - 02h

YUKIYAMA AT JACKIE 
Place Péclet
Immeuble Les 3 Vallées
+33 7 71 68 48 31
www.jackie-valthorens.com
reservations@jackie-valthorens.com

YukiYama is a brand new restaurant concept 
located in JACKIE. JACKIE opened her doors 
in December 2018 as a bar/nightclub with 
her own unique style and sophisticated 
atmosphere. To create an ‘All Night Experience’ 
we have developed YukiYama, an Asian fusion 
kitchen concept. YukiYama serves delicious 
fresh sushi, bites, soups, a variety of healthy 
fish, meat, vegetarian dishes and Japanese 
beers, wines and sake.

A night in? No problem, we will bring our 
restaurant to you! The menu will be available 
through  : www.mountain-eats.com

MOUNTAIN EATS is an order platform 
that provides take-away and delivery for 
restaurants in Val Thorens. Orders can also be 
made in advance.
www.yukiyama.mountain-eats.com

YUKIYAMA AT JACKIE
ASIAN FUSION RESTAURANT

YukiYama is een heel nieuw restaurant, 
ondergebracht in het restaurant Jackie. 
Jackie werd geopend in december 
2018 als bar/nightclub in een unieke en 
verfijnde stijl. Om u een onvergetelijke 
ervaring aan te bieden, hebben wij 
YukiYama gecreëerd, met Aziatische 
specialiteiten zoals verse sushi, tapas, 
soepen, verse vis, vlees, vegetarische 
gerechten, vergezeld van een Japans 
biertje, wijn en saké.

U brengt liever de avond thuis door  ? 
Geen probleem, wij leveren aan huis ! 
Onze menukaart is beschikbaar op www.
mountaineats.com

MOUNTAIN EATS is een platform voor 
restaurants in Val Thorens die gerechten 
aan huis leveren. De bestellingen kunnen 
op voorhand doorgegeven worden. 
www.yukiyama.mountain-eats.com
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RUE DE GÉBROULAZ 
73440 Val Thorens
+33 4 79 01 31 19
reservation@club-72.fr 
www.club-72.fr

Comfortabel geïnstalleerd om een drankje of een hapje te delen, kom en geniet 
van de levendige sfeer van Club 72. Heerlijke gerechen, steakhouse stijl, muziek 
en een team dat steeds voor u klaar staat, alle ingrediënten zijn aanwezig voor 
een onvergetelijk moment ! 

SPECIALITEITEN
•  Cocktails
•  Gin
•  Voorgerechten om te delen
•  BEEF CLUB: Entrecote, ribstuk, 

Aubrac rundsvlees, ossenhaas
• Vegetarische gerechten: Veganistisch 
mandje, gestoomde zeebaars, kleine 
groenten, zwarte rijst
•  Chocolade mousse van onze jeugd, 

Tiramisu van chocoladepasta
•  Cocktails
•  Gin cellar
•  Starters to share
•  BEEF CLUB : rib steak, Aubrac rib roast, 

beef tenderloin, beef fondant confit at low 
temperature, crunchy salad

•  Vegetarian dishes : Vegan basket, sea 
bass cooked in its steam basket, small 
vegetables, black rice

•  Chocolate mousse of our childhood, 
tiramisu with chocolate spread

TARIEF
À la carte van 20€ tot 50€
À la carte from 20€ to 50€

OPENINGSUREN
Bediening restaurant : 18u– 0u
Bediening cocktails: 18u– 1u
Service restaurant : 6pm - 0am
Service cocktails : 6pm - 1am

Comfortably seated to share a drink or to enjoy a delicious meal, you will enjoy the lively and 
warm atmosphere of the Club 72. You can count on a tasty and original cuisine, steakhouse 
style, music, and a team who will take good care of you!
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CLUB 72 STEAK HOUSE
STEAK HOUSE / COCKTAIL BAR / STEAK HOUSE - COCKTAIL BAR
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In de buurt Les Balcons, bovenaan het 
resort, nestelt zich een niet te missen 
gastronomisch adres : La Cabane. En 
het restaurant doet zijn naam eer aan, 
want alles is hier van hout ! De muren, 
de meubels, de decoratie... je waant je 
echt in het hart van een hut... En de reis 
naar het hart van de Savoie gaat verder in 
het bord. De chef stelt een aantal lokale 
recepten voor, met de grootste zorg bereid 
: tartiflette met lokale spek, boîte chaude, 
gebakken biefstuk en gegratineerd met 
Reblochon kaas.

Le Cabanon, een privézaal die bij La 
Cabane hoort, biedt de mogelijkheid 
tot het organiseren van verjaardagen, 
cocktailparty’s, seminaries... (50 tot 80 
personen).

In the district Les Balcons, located at the top 
of the resort, hides an unmissable gourmet 
address : La Cabane. The restaurant lives up to 
its name because here, everything is made of 
wood ! The walls, the furniture, the decoration... 
you really find yourself in the heart of a cabin... 
And the journey through Savoie continues on 
your plate. The chef offers a large choice in 
local recipes, prepared with the greatest care : 
tartiflette with bacon from Savoie, boîte chaude, 
pan-fried rump steak with Reblochon cheese.

Le Cabanon, a private adjoining room to La 
Cabane, offers the possibility of organising 
birthday parties, cocktail parties, seminars... 
(50 to 80 people).

BEDIENING
• ‘s avonds van 18.30 tot middernacht
• ‘s middags op reservatie
• 98 zitplaatsen in de eetzaal
• Seminaries (van 50 tot 100 personen)
• Reserveren aanbevolen

• Service : in the evening from 6:30 pm to 
midnight
• Service : lunch by reservation
• 98 indoor seats
• Seminars (50 to 100 people)
• Reservation recommended

LA CABANE
LOKALE GERECHTEN / REVISIT INVENTIVE CUISINE AND REVISITED LOCAL CUISINE

QUARTIER DES BALCONS
+33 4 79 00 83 84
+33 6 07 26 64 32

SPECIALITEITEN
• Inventieve en lokale keuken
• Lokale specialiteiten
• Inventive cuisine and revisited local cuisine
• Savoyard specialities.

A LA CARTE
Menu’s vanaf 30€
A la carte van 25€ tot 35€
Menus from 30€
A la carte from €25 to €35
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De beroemde brasserie van Aveyron, de 
hoogste van Europa, kreeg een make-over 
voor zijn 10de verjaardag ! De keukens 
werden volledig heringericht om de 
bediening vlotter te laten verlopen. De 
opstelling van een nieuw uitzonderlijk 
menu werd mogelijk gemaakt door 
sterrenchef Cyril Attrazic. U kunt het 
volledige menu ontdekken in een 
authentieke Franse brasseriesfeer in een 
volledig nieuwe inrichting. Dit mythische 
adres blijft continu evolueren om diens 
klanten te plezieren en te verrassen.

Achter deze prachtige creaties staan 
Fabien en Romain, beide  harde werkers 
en dol op de bergen.

De dingen simpel houden en zich 
concentreren op de smaak van de beste 
producten, samenwerken met lokale 
producenten en de voorkeur geven aan 
korte circuits is de sleutel tot het succes 
van La Maison. Dit werk is erkend door 
de titel Maitre Restaurateur, de enige titel 
die door de staat wordt uitgereikt. Tot 
slot is de bediening aan tafel bijzonder 
zorgvuldig en vriendelijk.
 
Het is mogelijk om groepen te 
ontvangen, privéfeesten en seminaries 
te organiseren.

The famous Aveyron brewery, the highest in 
Europe, is going through a makeover for its 
10th anniversary ! The kitchens have been 
completely redesigned for a better service 
and a new exceptional menu. An authentic 
French brasserie atmosphere created by the 
new design of the premises and which can 
be found right down to the plate thanks to 
the talented starred chef Cyril Attrazic. This 
mythical address is constantly evolving with 
the aim to delight and surprise its clients.

Fabien and Romain are behind these beautiful 
achievements, both hard workers and lovers of 
the mountains.

Keeping it simple and focusing on the flavour 
of very fine products, working in collaboration 
with local producers, favoring short circuits, 
these are the keys to the success of La Maison. 
This work is also recognized by the title of 
Master Restaurateur, the only title issued 
by the State. Finally, the table service is 
particularly neat and caring.

Possibility to receive groups, organise 
private parties and seminars

LA MAISON
LOKALE SPECIALITEITEN EN TRADITIONELE GERECHTEN / SAVOYARD SPECIALITIES AND TRADITIONAL CUISINE

DE STERKE PUNTEN VAN LA MAISON :
• Kwaliteit en versheid van producten (afkomst, 
selectie)
• Ligging aan de skipistes en in het centrum van 
het station
• Vriendelijk en attent onthaal
• Ononderbroken bediening
• Heldere en originele decoratie 
• Gevarieerde gerechten met respect voor de 
huidige verwachtingen (vegetarisch, allergie...)
• Prachtig uitzicht op de bergen en het 
skidomein
• Middag : brasseriekaart & pizza’s 
• Avond : traditionele en geraffineerde 
gerechten
• Specialiteiten van Aveyron en Savoie in 
samenwerking met chef Cyril Attrazic
• De gerechten van het huis : Aubrac rundsvlees, 
lam van Aveyron, Pâté met korstje van 
gevogelte en foie gras, huisbereide gerookte 
zalm, stoofschotel van de dag…

THE STRONG POINTS OF LA MAISON:
• Quality and freshness of products (origin, 
selection) 
• Ski-in ski-out, in the centre
• Warm and caring welcome
• Non-stop service
• Bright and original decoration
• Varied dishes adapted to the wishes of the client 
(vegetarian, allergen ...)
• Magnificent view on the mountains and the ski 
resort
• Lunch : brasserie-type dishes & pizzas
• Dinner : traditional and refined dishes
• Mixture of the Aveyron and Savoie regions in 
collaboration with starred chef Cyril Attrazic
• Top dishes : Aubrac beef served with Aligot, 
Aveyron lamb, Crusted poultry pâté and foie gras, 
Homemade smoked salmon, Casserole dish of the 
day... 

GALERIE CARON 
contact@la-maison-valthorens.fr
 +33 4 79 00 00 48
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Beloond met een ster in de Michelin Gids 
in februari 2017 opent chef Josselin 
JEANBLANC de deuren van een nieuw 
culinair oord...
Een warme sfeer,  een combinatie 
van moderniteit  en souvenirs van 
voormalige ontdekkingsreizigers in het 
hooggebergte, een verzorgde bediening, 
verfijnde gerechten, de chef laat niets 
aan het toeval over met gerechten die 
u een beetje doen reizen dankzij een 
combinatie van smaken vanover heel de 
wereld. Franse gastronomische gerechten 
worden nauwkeurig herzien, zonder 
producten van onze valleien en inspiraties 
vanover heel de wereld te vergeten. In 
het restaurant Les Explorateurs, zijn de 
gerechten internationaal, naar het imago 
van Val Thorens. Elke tafel biedt een andere 
decoratie aan voor een verschillende sfeer 
: terugkomen naar Les Explorateurs is het 
ontdekken van een andere wereld, het 
exploreren van het hooggebergte, in uw 
bord en om u heen.

“In het hart van het sublieme hotel 
Pashmina, uitgedacht als een luxueuze 
bergchalet, zorgen de ontdekkingsreizigers 
voor een aantal mooie verrassingen. 
De maaltijd neemt crescendo toe met 
eenvoudige en geïnspireerde creaties, 
die getuigen van ervaring en de sterke 
wil om niet het “zoveelste” luxueuze 
hotel-restaurant te zijn… Weddenschap 
gewonnen !”
 Michelin Gids 2017
Een ervaring naar het imago van Pashmina, 
uw 5-sterren chalet made in Val Thorens.

Rewarded with a star in the Michelin Guide 
in February 2017, chef Josselin JEANBLANC 
opens the doors of a new culinary wisdom...
Friendly atmosphere combining modernity and 
memories of former high mountain explorers, 
attentive service, refined cuisine, the chef leaves 
nothing to chance with dishes that make you 
explore the world with flavours from all 
horizons. French traditional dishes are revisited 
with accuracy without neglecting the products 
of our valleys and inspirations of the world. At 
the restaurant Les Explorateurs, the cuisine is 
cosmopolitan, like Val Thorens.

Each table has a different decor, a different 
light atmosphere: each time you visit Les 
Explorateurs you discover a different universe, 
the high mountains in your dish and around 
you. 

"In the heart of the sublime Pashmina Hotel, 
thought of as a luxury mountain refuge, these 
Explorers reserve us wonderful surprises. The 
meal goes crescendo over simple and inspired 
creations, which show an obvious technical 
mastery and the strong desire not to be 
“another " restaurant of a luxury hotel ... With 
success! "

 Guide Michelin 2017

An experience at the image of Pashmina, your 
mountain refuge ***** made in Val Thorens.

BEDIENING
• Reserveren verplicht
•  Open van dinsdag tot zondagavond
• Gesloten op maandag, behalve op 
26/12 en 20/02
•  Open from Tuesday to Sunday evening.
• Exceptional opening on Monday 26/12 
and 20/02.
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LES EXPLORATEURS - HÔTEL PASHMINA
GASTRONOMISCH RESTAURANT / GOURMET RESTAURANT

HÔTEL PASHMINA
Place du Slalom
+33 4 79 000 999
lesexplorateurs@hotelpashmina.com

F I T /hotelpashmina
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IMMEUBLE LA VANOISE
73440 Val Thorens
+33 4 79 00 01 13
+33 6 84 30 88 04
mariealbouy@orange.fr
www.lachaumierevalthorens.fr

F I

In het hart van het station, rechttegenover de ingang van de winkelgalerij Caron, in 
een fleurige oude chaletstijl met hout, verwelkomt La Chaumière u om te proeven 
van de lokale specialiteiten en de traditionele menukaart. Een originele keuze in 
voorgerechten, salades, geroosterd vlees, pierrade, fondue en tartiflette wordt u 
aangeboden. De gerechten zijn verzorgd en klaargemaakt met producten van hier; 
het onthaal is vriendelijk en de sfeer is aangenaam. La Chaumière verwelkomt u ‘s 
middags op het terras, met eveneens een kaart met snacks speciaal voor skiërs (snelle 
bediening), burgers van de beenhouwer, zelfgemaakte frietjes, schotels en pasta ! 

In the heart of the resort, opposite the entrance to the Caron Gallery, in a wooden and 
flowery old chalet style, La Chaumière welcomes you to taste its Savoyard specialities and 
its traditional menu. Along with a warm welcome and a friendly atmosphere, you will find an 
original choice of starters, salads, grilled meats, pierrades, fondues and tartiflettes. And at 
lunchtime, also discover the special skier’s snack menu and burgers with homemade french 
fries, plate to share and pasta on La Chaumière’s terrace. 

A LA CARTE
Op de kaart tussen 20€ en 32€
Dagschotel ‘s middags : 16€
Burgers van de beenhouwer en 
zelfgemaakte frietjes
A la carte from 20€ to 32€
Daily lunchtime special for 15€
Burger and homemade fries

OPENINGSUREN
• Middag : snelle bediening, burgers, 
dagschotel, formule voor skiërs tot 14u30, 
‘s avonds tot 23u
•  88 plaatsen in de zaal, 25 plaatsen op het 
terras 

•  Lunchtime: quick service, burgers, dish of the 
day, skier’s option until 2.30 pm, evening until 
11 pm

•  88 seats inside, 25 seats on the terrace

SPECIALITEITEN
• Raclette van rauwe melk
• Lokale charcuterie
• Boîte chaude, ribstuk
• Pierrade : rund en 3 soorten vlees
• Fondue, Tartiflette
• Eendenborst
• Foie gras van het huis, oesters
• Vegetarische gerechten
• Gebak en huisgemaakte desserten
• Café gourmand
• Wok Thaï stijl
• Tartaar en zelfgemaakte frietjes
• Pasta met truffel
• Raclette with unpasteurised cheese
• Selection of cooked meats 
• Fondues, Tartiflette
• ‘Boîte chaude’ oven-baked cheese 
• Hot stone with beef and 3 meats 
• Magrets and gourmet filets 
• Homemade Foie Gras, Oysters, 
• Vegetarian dishes
• Pastries and house desserts
• Gourmet coffee
• Thai stir-fry
•  Home made tartare and Freshly prepared 
homemade chips

• Pasta shells with truffle 

LA CHAUMIÈRE
LOKALE SPECIALITEITEN EN TRADITIONELE GERECHTEN / TRADITIONAL CUISINE AND SAVOY SPECIALITIES

©
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R BEDIENING
• Reserveren aanbevolen 
•  Bereikbaar met ski’s via de piste Plein 

Sud, na de brug voor skiërs naar rechts 
richting Rue de Caron

• Booking recommended 
•  Ski acces by Plein Sud slope, after the skier 

bridge on the right near Caron street
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Wij verwelkomen u van harte in een 
ontspannen en gezellige sfeer van eind 
november tot begin mei. 

Ons restaurant, ideaal gelegen aan de 
voet van de skipistes, nodigt u uit voor een 
welverdiende pauze op ons zuiders terras. 

Deze winter neemt onze chef kok u mee 
op reis door Italië met authentieke 
smaken. Gerechten klaargemaakt met 
verse producten en seizoensgroenten, 
zonder de traditionele gerechten en lokale 
specialiteiten te vergeten evenals onze 
pizza’s.

Naar Le Rendez-Vous komen voelt als 
thuiskomen, met familie en vrienden, 
dankzij de gezellige setting en een 
professioneel en attent team.

In de avond verwelkomt de bar u in een 
gezellige en geanimeerde sfeer. Proef en 
deel onze « misto di antipasti », vergezeld 
van een glaasje.

We are pleased to welcome you from the end of 
November till the beginning of May in a cosy and 
relaxed atmosphere.

Our restaurant, ideally located at the foot of 
the slopes, invites you to a well-deserved lunch 
break on its south-facing terrace.

This winter, the universe of our chef will make 
you travel to Italy with authentic flavours. 
Dishes prepared with fresh and seasonal 
products, without forgetting traditional dishes, 
Savoyard specialities, and our delicious pizzas.
A moment at "Le Rendez-Vous" feels like home, 
with family, friends, thanks to a professionnal 
and caring team, welcoming you in a warm 
atmosphere.

In the evening, the bar opens its doors in a cosy 
and lively atmosphere around a drink and our 
"misto di antipasti".

SPECIALITEITEN
• Italiaanse en lokale specialiteiten
•  Ontbijt vanaf 8u 
•  Gevarieerde en verse gerechten met extra 

aandacht voor glutenvrije en vegetarische 
gerechten

•  Een ruime keuze in tapas voor het aperitief
• Schotels om mee te nemen
• Italian and Savoyard specialities 
•  Breakfast from 8am in the morning
•  Varied and fresh dishes with special attention 

to gluten-free and vegetarian dishes
• Tapas to accompany your aperitif
• Takeaway

CATHY CHEVALIER
Rue du Soleil 73440 Val Thorens 
+33 4 79 00 10 40 
reservation@residancolies.com 
www.lerendezvousvalthorens.com 

LE RENDEZ-VOUS
ITALIAANSE EN LOKALE SPECIALITEITEN /  ITALIAN CUISINE AND SAVOYARD SPECIALITIES
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BEDIENING
Van 11u30 tot 15u en van 18u30 tot 22u

• Aan de voet van de pistes met een 
prachtig verhoogd terras en een 
panoramisch uitzicht van La Cime 
Caron tot Les Aiguilles de Péclet.
•  Gemakkelijke toegang voor ALLE 

skiërs, links van de Castor en Pollux 
tapijten.

•  At the foot of the slopes with a magnificent 
elevated terrace and a panoramic view 
from the Cime Caron to les Aiguilles de 
Péclet.

•  Easy access for all skiers, going up on the 
left of the carpets Castor and Pollux.
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 HÔTEL DES 3 VALLÉES
73440 Val Thorens
Grande Rue
+33 479 000 186
reservation@hotel3vallees.com
www.hotel3vallees.com

INTIEM RESTAURANT
L’Olympiski, een vertrouwelijk restaurant in 
Hotel 3 Vallées, is een waar toevluchtsoord 
voor alle liefhebbers van lekker eten. 
Chef Sebastiaan Reinders biedt een 
oprechte Frans geïnspireerde keuken aan 
met een internationale uitvoering. 
In een decor dat ons herinnert aan het grote 
ski epos van de Olympische Spelen sinds 
1952, kom een heerlijk diner delen en een 
uitzonderlijke wijnkaart ontdekken. Elke 
avond stelt de chef een ander menu voor, 
en Estelle, Maître d’Hôtel, zal u begeleiden 
tot het vinden van de meest geschikte 
combinatie van spijs en wijn.
LOKALE AVONDEN
Hier wijken we niet af van de lokale 
tradities. Kom elke woensdag van typische 
streekgerechten proeven. 
WIJN BAR
In een gezellige sfeer biedt de bar van 
Hotel 3 Vallées een ruime keuze aan in 
kleuren en aroma’s op de wijnkaart. Om 
van te genieten met een schotel koude 
vleeswaren of kazen. Cocktails, bieren 
en niet-alcoholische dranken zijn ook 
beschikbaar.

BEDIENING
•  Ontbijt : continentaal buffet van 

7u30 tot 10u
•  Avond : reserveren noodzakelijk 

van 19u tot 21u30
•  Breakfast: continental buffet between 

7.30am and 10am
•  Dinner: on reservation from 7pm till 

9.30pm

CONFIDENTIAL RESTAURANT
Confidential restaurant at the Hôtel 3 Vallées, 
L’Olympiski is a real have for all lovers of good 
products.

Chef Sebastiaan Reinders offers a sincere, 
French cuisine with a cosmopolitan touch. 

In a setting retracing the great ski epic at the 
Olympic Games since 1952, come and share a 
delicious dinner and discover an exceptional 
wine list. Each evening, the chef offers you a 
different menu, and Estelle, Head Waiter, guides 
you on the most suitable food and wine pairing.

SAVOYARD EVENINGS
Here, we are no exception to the Savoyard 
tradition. Every Wednesday, come and share a 
mountain evening around typical dishes from 
the region.

WINE BAR
Welcomed in a cosy atmosphere, the bar of the 
Hotel 3 Vallées offers you a very wide selection 
of colours and aromas throughout its wine list. 
To be enjoyed around a charcuterie or cheese 
platter. Cocktails, beers and soft drinks are also 
offered.

OLYMPISKI - HÔTEL DES 3 VALLÉES
INTIEM RESTAURANT
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Een gezellige plek, kwaliteitsvolle 
producten met zorg gekozen, ter plaatse, 
om mee te nemen, of aan huis geleverd 
: het team van het Winter Café ontvangt 
u 7 dagen op 7 van 9u tot 2u zonder 
onderbreking.

Een ruime keuze in pizza’s, burgers, 
panini’s, kebabs, frieten… klaargemaakt 
met kwaliteitsvolle producten met zorg 
gekozen, vers brood en huisgemaakte 
pasta.

Alle gerechten zijn beschikbaar ter plaatse, 
om mee te nemen, of aan huis geleverd, 
voor slechts 2€ extra ! 

Waarom uw aperitief niet thuis laten 
leveren ? « Allô Apéro » levert u alles aan 
huis, ook alcohol van Québec afkomstig. 

Het Winter Café is ook een heerlijke 
koffiebar met als partner Nespresso, 
voor een aangename pauze met een 
latte machiatto, capuccino, of chai tea 
latte, vergezeld van één van de gerechten 
beschikbaar ter plaatse of om mee te 
nemen.

A warm place, quality products selected with 
care, on site, take away or delivered : the Winter 
Café team welcomes you 7 days a week non-
stop from 9am till 2am.

Wide range of Pizzas, Burgers, Paninis, Kebabs, 
fries... prepared with carefully selected quality 
products, fresh bread and homemade pasta.

Available on site, take away or... delivered, for 
only 2€ !

At the same time, why not have your aperitif 
delivered ? "Allô Apéro" delivers everything you 
need, even alcohol imported from Quebec.

The Winter Café is also a Nespresso partner 
coffee shop, for a pleasant break around a 
machiatto latte, a cappuccino, a chai tea latte 
or around one of the other gourmet recipes 
available on place and take away.

BEDIENING
Van 11u tot 14u30 en van 18u tot 
0u30, wij wachten op uw telefoontje !
From 11am till 2.30pm and from 6pm till 
12.30am, we are looking forward to your 
call !

WINTER CAFÉ
KOFFIE – SNACKS – PIZZA’S – BURGERS / COFFEE SHOP - SNACKING - PIZZAS - BURGERS

IMMEUBLE LES GLACIERS
Rue de Gebroulaz
+33 9 73 10 84 38 
+33 6 47 09 70 58 
www.wintercafe.fr
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DAVID ET VIRGINIE
Galerie Caron 
73440 Val Thorens
+33 4 79 00 01 02
lapaillotedevaltho@gmail.com

La Paillotte nodigt u uit om te proeven 
van lokale specialiteiten, traditionele 
gerechten, smakelijke menukaart, pizza’s, 
zacht chocoladegebak..

Lunch op het privé terras met een 
panoramisch uitzicht op de pistes of 
‘s avonds in een gezellige, typische 
chaletsfeer. David en Virginie, omringd 
door hun dynamisch team en chef 
kok Sylvain Canaud, heten u van harte 
welkom.

Toegankelijk met ski’s  via Rue Caron 
of via het terras van La Maison, de trap 
achteraan links.

La Paillote invites you to discover its 
Savoyard specialities, traditional cuisine, 
gourmet menu, pizzas, revisited chocolate 
moelleux... Lunchtime on the private terrace 
with a panoramic view on the slopes a true 
delight for young and old, and the evening 
in a welcoming typically Savoyard old chalet 
style setting. David and Virginie, their dynamic 
team and their chef Sylvain Canaud, look 
forward to welcoming you.
Accessible on skis in the Rue de Caron, atlong 
the terrace of La Maison, stairs in the back on 
the left...

A LA CARTE
Tussen 12€ en 35€
A la carte from 12€ to 35€

Volg ons op Facebook !
Join us on Facebook!

SPECIALITEITEN
R a c l e t t e ,  f o n d u e ,  b r a s s e r a d e , 
kikkerbilletjes, escargots, met een mes 
fijn gesneden tartaar van rundvlees, 
pizza’s ter plaatse of om mee te nemen, 
geitenkaas in een krokant korstje. En 
diens smakelijke menukaart.
Raclettes, fondues, braserades, Frog legs, 
Snails, Knife-cut beef tartar, Pizzas to eat-in 
or take-out, Goat cheese, A gourmet menu.

LA PAILLOTTE
LOKALE SPECIALITEITEN EN TRADITIONELE GERECHTEN / SAVOYARD SPECIALITIES AND TRADITIONAL CUISINE
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BEDIENING
Middag : kaart, dagschotel
•  Bediening : ononderbroken, elke 

dag van 11u30 tot 23u
•  Op zaterdag een complete 

menukaart en dagelijks een 
speciale kaart van 15u tot 17u30

•  Zonnig terras, panoramisch 
uitzicht

•  88 plaatsen in de zaal, 100 op het 
terras

•  Reserveren aanbevolen

Lunchtime: menu, dish of the day
• Open from November 21st till May 8th
•  Service: every day, non-stop from 

11.30 am till 11 pm 
•  Complete menu on Saturday and 

special menu every day from 3 pm till 
5.30 pm

•  Sundeck with a panoramic view
•  88 seats inside, 100 on the terrace
•  Booking recommended
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Een hotel restaurant open voor iedereen, LA 
RÔTISSERIE biedt u gastronomie op de pistes 
aan. Voor uw middag- en avondmaaltijd 
vindt u hier het allerbeste van de Italiaanse 
en Zuiderse keuken, te proeven in één van 
de zachte zetels. Op de kaart : antipasti om 
te delen, pasta al dente, vlees en gegrilde vis, 
huisgemaakte pizza’s.  LA TERRASSE, outdoor 
versie van La Rôtisserie, biedt een uitzonderlijk 
panorama aan met diens monumentale 
dimensies rechttegenover de pistes.

EEN BLIK OP DE KAART
Buddah Bowl, Bo Bun van rundvlees, gegrild 
vlees in de open haard, pizza’s en focaccia, 
Tigre qui Pleure, enz…

BEDIENING
Middag : van 12u tot 14u30
Avond : van 19u tot 21u30. Reserveren 
aanbevolen.
Toegankelijk via de pistes : Funitel 
Péclet, skilift Les Cascades, enz…
Lunch : from 12pm till 2.30pm 
Dinner : from 7pm till 9.30pm . 
Reservations recommended.
Accessible via the slopes : Funitel Péclet, 
chairlift Cascade...

©
 F

ou
di

m
ag

es

LA RÔTISSERIE - FAHRENHEIT SEVEN
CONVIVIALE KEUKEN EN PANORAMISCH TERRAS

EVENEMENTEN
•   Live muziek met DJ en akoestische 

groep elke donderdag-, vrijdag- en 
zaterdagavond

•SAVE THE DATE : Seven Party éénmaal per 
maand ! Zijn reeds on stage geweest : Joey 
Starr, Ofenbach, Synapson, The Avener, 
Bon Entendeur, Joris Delacroix, Myd... 
• Save the Date: DJ Set van Duo Mozambo 
op 31 december
•  Live Music with DJ and acoustic group every 

Thursday, Friday & Saturday night.
• Save the Date : DJ set by the Mozambo duo           
   on December 31 !

LE ZINC IS…
De feestelijke food bar dat sfeer brengt in 
Val Thorens met 3 avonden live muziek per 
week. Kaas- en vleesschotels en pizza’s om 
te delen, een aperitief dat blijft duren, Le Zinc 
is gezelligheid troef in een intieme sfeer met 
zachte zetels. 

THE ZINC IS...
The festive food bar that warms up the 
atmosphere in Val Thorens with live music 
3 times a week. Platters an pizzas to share, 
a never-ending aperitif, Le Zinc is a convivial 
place with comfortable sofas...

OPEN
Open van 19u tot 1u & bediening 
restaurant van 19u tot 23u. Reserveren 
aanbevolen. 
Open from 7pm till  1am and catering 
service from 7pm till 11pm. Reservations 
recommended.
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LE ZINC - FAHRENHEIT SEVEN
FEESTELIJKE WIJNBAR MET LIVE MUZIEK, SCHOTELS OM TE DELEN & LOKALE GERECHTEN 
FESTIVE WINE BAR, LIVE MUSIC, PLATTERS TO SHARE & SAVOYARD SPECIALITIES

FAHRENHEIT SEVEN
297 Rue de la Lombarde
+33 4 79 00 04 04
restau.valtho@fahrenheitseven.com
www.fahrenheitseven.com

FAHRENHEIT SEVEN
297 Rue de la Lombarde
Accès pistes depuis la terrasse !
+33 4 79 00 04 04
www.fahrenheitseven.com
restau.valtho@fahrenheitseven.com

NIEUW DIT JAAR !
After-ski met DJ set en performers elke 
namiddag vanaf 26 december op het terras !

Hotel restaurant open to all, LA RÔTISSERIE 
offers gastronomy on the slopes. For lunch 
and dinner, you will find the best of Italian 
flavours, to be enjoyed in the comfort of velvet 
benches bathed in light. À la carte : antipasti 
to share, al dente pasta, grilled meat and fish, 
and homemade pizzas. LA TERRASSE, outdoor 
version of La Rôtisserie, offers an exceptional 
panorama with its monumental dimensions 
facing the slopes !

AN OVERVIEW OF THE MENU : 
Buddah Bowl, Beef Bo Bun, Grilled meat over 
a wood fire, Pizzas & Foccacia, Crying Tiger...

NEW THIS YEAR !
Afterskis with DJ setsandt performers every 
afternoon from the 26/12 on the terrace. 

RESERVEREN

RÉSERVER
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RESTAURANT A LA CARTE
• Burrata salade 
• Poke bowl 
• Gnocchis met room en cèpes 
paddestoelen
• Tartiflette royale
• Burger met raclette kaas
• Ribstuk
• Varkensvlees
• Tagliatelle op Italiaanse wijze
• Tagliatelle met truffel
• Eendenborst
• Arctische zalmforel

NIEUW : SNACKS
• Hamburger 
• Verschillende panini’s
• Gezonde wraps
• Fish and chips
• Soep
• Frieten met verschillende sauzen
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FUNITEL PÉCLETLES AIGUILLES DE PÉCLET

RESTAURANT OP DE PISTES / MOUNTAIN RESTAURANT

 73440 VAL THORENS
+33 4 79 00 03 76
info@lesaiguillesdepeclet.com
www.lesaiguillesdepeclet.com
F I lesaiguilles_depeclet

Het restaurant Les Aiguilles de Péclet biedt 
u een magische omgeving en heerlijke 
gerechten aan, op een hoogte van 3000 
meter, aan de voet van de gletsjer. Het 
mooie terras is in de zon gelegen, met een 
prachtig panoramisch uitzicht. 

Voor wie van een snelle en lekkere 
lunchpauze houdt, hebben we een 
snackzone ingericht met picknicktafels 
en ligstoelen. En als u liever een (warm) 
drankje, een lekker hapje of een heerlijke 
lunch drinkt, heet Les Aiguilles de Péclet u 
graag welkom.

Les Aiguilles de Péclet is known for its unique 
magical setting and enchanting cuisine. Set at 
an altitude of 3.000 meters, right at the foot of 
the Péclet glacier. The beautiful outside terras 
is located in full sun, and with its magnificent 
panoramic view. 

For the people who wants a tasty but quickfull 
lunch we created a snackcorner with picqnique 
tables and sunchairs.
Whether you prefer a nice(hot)drink, a tasty 
snack or a delicious meal, Les Aiguilles de Peclet 
is more than happy to welcome you.

• Buratta salad
• Poke bowl
• Gnocchis with a crème of ceps 
• Tartiflette royal
• Burger with raclette cheese
• Rib steak 
• Pork belly 
• Italian tagliatelles
• Tagliatelles with truffles
• Duck breast
• Omble chevalier

NEW CHAPTER TO BE ADDED :  
SNACK CORNER
• Hamburger
• Different pannini's 
• Health wraps 
• Fish and chips
• Soup
• Loaded fries

BEDIENING
•  Toegang via de Péclet Funitel, ook 

voor voetgangers  
• Drie zonnige terrassen
• Mogelijkheid tot het reserveren van 
een VIP ruimte
•  Access via the Funitel Peclet, also  

for pedestrians !
• Three sunny terraces
• Possibility to book a VIP room
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ACCÈS TÉLÉSIÈGE DES 2 LACS
+33 4 79 00 28 54
info@chalet2lacs.com
www.chalet2lacs.com

SPECIALITEITEN 
• Sardienen van Les 2 Lacs
• Black Burger du Chalet
• Stoofpotje van Orecchiette Garofalo
• Sardines from Les 2 Lacs
• Black Burger du Chalet
• Orecchiette Garofalo casserole

F /chalet2lacs

I @chalet2lacs
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TÉLÉSIÈGE DES 2 LACS
LE CHALET DES 2 LACS
RESTAURANT OP DE PISTES – BISTRO IN DE BERGEN /  MOUNTAIN RESTAURANT 

Opnieuw uitgevonden ontmoetingsplaats 
op de pistes van Val Thorens, Le Chalet 
des 2 Lacs is ideaal voor een middagpauze 
tussen twee afdalingen.

Sinds 2017, staan Nils en Lauren aan 
het roer van het restaurant, onder het 
attentvolle oog van de familie Gorini. Dit 
restaurant combineert zowel in de keuken 
als in diens vormgeving het beste van de 
streek in een gezellige bistro sfeer.

Volledig vernieuwd in rode en zwarte 
tinten, Le Chalet des 2 Lacs is de moeite 
waard, men wordt hier hartelijk ontvangen 
op ieder moment van de dag, voor een 
aperitief of een lokale specialiteit. De 
menukaart is eenvoudig, op basis van 
kwaliteitsvolle producten.

E n  v o o r  n o g  m e e r  p l e z i e r,  e l ke 
donderdagavond worden fijnproevers 
uitgenodigd voor een uitzonderlijk moment 
(mogelijkheid tot het gebruik van een 
snowcat). 

Reinvented meeting place on the heights of 
Val Thorens, Le Chalet des 2 Lacs is ideal for a 
lunch break between two slopes. 

Since 2017, Nils and Lauren are at the helm 
of the establishment, under the caring aegis 
of the Gorini family. We find here a perfect 
combination of the Savoyard soul and the 
convivial spirit of a mountain bistro, in the 
decoration as in the kitchen. 

Entirely redecorated in shades of red and 
black, Le Chalet des 2 Lacs is today an open 
house where one is warmly welcomed at any 
hour of the day, to savour reinvented mountain 
specialities. The menu is simple, composed of 
quality products.

And to prolong the pleasure, each Thursday 
evening an exceptional evening at the chalet is 
organised (ascent by snowcat or snowmobile).
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De bergen uit liefde voor de natuur, lekker eten en drinken uit passie....
Mountain in essence, gastronomy done with passion...

BEDIENING
•  Bediening van 9u tot 17u en ‘s 

avonds enkel op reservatie.
•  Snelle toegang via de stoeltjeslift 

Les Cascades en de blauwe 
piste Les Dalles of via het 
voetgangerspad van La Marine.

•  Service from 9am till 5pm and in the 
evening by reservation only.

•  Quick access via the chairlift Cascades 
and the blue slope Les Dalles, or the 
footpath La Marine.

F /chaletmarine.valthorens

I @chaletmarine

CHALET DE LA MARINE
RESTAURANT, BISTRO, CAFE & FEEST OP 2500M

TÉLÉSIÈGE CASCADES

73440 VAL THORENS
TS Cascades 
+33 4 79 00 11 90 
info@chaletmarine.com
www.chaletmarine.com

3 CONCEPTEN :
Het traditioneel restaurant
Een echte must in Val Thorens, het 
Restaurant Tradition biedt een smakelijke, 
verrassende en elegante keuken aan 
voor een uniek intermezzo op ware 
grootte. Aan het roer van de keuken staat 
chef Mathilde MATTERA, omringd door 
een enthousiast team, klaar om u met 
gerechten met edele producten zoals 
foie gras, blauwe kreeft en geselecteerd 
rundvlees te verbazen. Een ruime selectie 
wijnen begeleidt de gerechten, terwijl het 
buffet van huisgemaakte desserts wacht op 
zoetekauwen.
Alle dagen open, reserveren verplicht.
Le Bistro de la Marine
Gezelligheid en goed humeur staan centraal 
in deze warme bistro aan de voet van de 
pistes.
Een zelfbedieningsrestaurant voor wie 
haast heeft : heerlijke soepen, pasta’s, 
hamburgers, pizza’s, maar ook lokale 
tartiflette, Savoyaardse poutine, Poke Bowl 
en huisgemaakte desserts... De kaart van de 
Bistro past zich aan alle smaken aan.
Uitzonderlijke avonden !
Uitzonderlijke avonden aan de open haard, 
in de chalet of in de joert van de Mongoolse 
Steppen. Een avond om niet te missen. Na 
reservatie, elke woensdag en/of donderdag, 
heen/terug in snowcat.

3 CONCEPTS
The Traditional Restaurant 
A « must-visit » in Val Thorens, the Restaurant 
Tradition offers tasty, surprising and elegant 
dishes for a unique, culinary break.

At the helm of the kitchen, chef Mathilde 
MATTERA, accompanied by a passionate team, 
delights you with dishes featuring noble products 
such as foie gras, blue lobster, selected piece of 
beef. A wide selection of wine to accompany your 
dish, and the homemade dessert buffet to satisfy 
your sweet tooth. 
Open every day by reservation.

Le Bistro de la Marine
Conviviality and a good mood await skiers and 
pedestrians in this welcoming bistro at the foot 
of the slopes.

A self-service for those in a hurry : comforting 
soups, pasta, burgers, pizzas, but also 
homemade tartiflette, Savoyard poutine, Poke 
Bowl and homemade desserts… The Bistro 
menu adapts to all tastes.

Atypical evenings
Near the fireplace, in the Traditional Chalet or in 
the Yurt from the Mongolian Steppes, do not miss 
a gourmet evening in a purely mountain setting. 
Reservations required every Wednesday and/or 
Thursday, roundtrip by snowcat.
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SPECIALITEITEN
•  Traditionele en lokale gerechten
• Self-service cafetaria
• Pizzeria
• McThorens
• Wok ski
• Pannenkoeken en ijs
• Sandwichbar buiten
• Avonden met lokale gerechten
• Bereiding van huisbereide sushi’s
• Homemade sushi
• Traditional cuisine and Savoyard dishes
• Self service cafeteria
• Pizzeria
• McThorens
• Wok ski
• Pancakes and ice creams
• Sandwiches 
• Savoyard evenings
• Homemade sushi

LES CHALETS DU THORENS
RESTAURANT OP DE PISTES – SELF – PIZZERIA /  MOUNTAIN RESTAURANT - SELF - PIZZERIA

TÉLÉSIÈGES 
2 LACS OU CASCADES

73440 VAL THORENS
+33 4 79 00 02 80
info@leschaletsduthorens.com
www.leschaletsduthorens.com
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BEDIENING
•  Van 12u tot 15u, ‘s avonds enkel 

op reservatie
• 360° barsfeer buiten
•  Service: from 12 pm to 3 pm,  

booking only for dinner
• 360° exterior bar

Les Chalets du Thorens is een beetje 
het « dorp » van duizend leuke ideeën, 
het paradijs voor hongerige skiërs en 
feestvierders. Een lounge bar met DJ 
muziek, self-service, Belgische wafels, 
pizzeria, wok, snacks, pannenkoeken 
en ijs.... en natuurlijk, het restaurant. 
Gerechten die u doen reizen, een schotel 
met zeevruchten, sushi’s gerealiseerd door 
de chef Dao... wat kiest u ? Hier vindt u alles 
wat u nodig heeft volgens uw smaak, uw 
budget en uw humeur. 
Les Chalets du Thorens is ook een gezellige 
residentie met 8 appartementen type 
chalet, volledig uitgerust, met sauna, 
sportzaal, traiteurdienst, enz. 

Les Chalets du Thorens is the ‘’village’’ of 
thousand pleasures, the paradise for hungry 
skiers and party lovers. A lounge bar with DJ 
music, self-service, Belgian waffles, pizzeria, 
wok space, snacks, ice-cream parlour and 
pancake house... and of course, the restaurant. 
A culinary trip, a seafood platter, sushis realized 
by the chef Dao... A large choice according to 
you desire, budget and mood. 

Les Chalets du Thorens is also a convivial 
residence with 8 chalet type apartments, 
entirely equipped, with sauna, a sports room, 
catering service … Evening on reservation.

Un igloo hors du commun à découvrir pour 
vivre des instants inoubliables en journée 
comme en soirée.
An extraordinary Igloo to discover and enjoy 
unforgettable moments throughout the day or 
night.
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LA FOLIE DOUCE VAL THORENS  
& LA FRUITIÈRE
FOOD & CLUBBING OP DE PISTES

TÉLÉSIÈGES 
PIONNIERS OU PLEIN SUD

 73440 VAL THORENS
+33 4 79 00 04 27
www.foliedoucevalthorens-shop.com
info@lafoliedouce-valthorens.com
F La Folie Douce Val Thorens Officiel
I lafoliedouce.vt / T #FDVT

T V Y L

BEDIENING
• La Fruitière : bediening van 12u tot 14u
• Reservatie La Fruitière +33 (0)4 79 00 04 27
• Reservatie VIP Folie Douce +33 (0)6 49 76 70 82
• Bereikbaar voor voetgangers via de kabelbaan 
« Les Pionniers »
• Stoeltjesliften Les Pionniers en Plein Sud
• La Fruitière : service from 12pm to 2pm 
• Reservations La Fruitière: +33 (0) 4 79 00 04 27
• VIP Folie Douce reservations: +33 (0) 6 49 76 70 82 
• Accessible to pedestrians, only customers of La Fruitière, via 
the «LES Pionniers» chairlift, other customers must go up on skis.
• Chairlift Les pionniers – Chairlift Plein Sud
• Website : www.foliedoucevalthorens-shop.com

Welkom in La Folie Douce ! Op de top van de stoeltjesliften «Plein 
Sud» en «Pionniers» vindt u een zonnige plek, uniek in zijn soort. 
De Après-Ski begint, de klanten nemen het terras over, de artiesten 
komen op het podium, de instrumenten spelen en de magie begint... 
Kom en geniet van deze uitzonderlijke omgeving op het kruispunt 
van Les 3 Vallées. Ook dit jaar zullen nieuwe evenementen het 
seizoen aanvullen en uw smaakpapillen prikkelen ! Zoals elk seizoen 
zullen de artiesten, muzikanten, dj’s en MC’s met plezier de sfeer 
bepalen en u laten dansen !

Chef kok Damien de Valukoff en zijn team bieden in La Fruitiere 
een menu aan met de «signature» gerechten, maar ook een reeks 
fijne suggesties met recepten die traditie, moderniteit en verse 
streekproducten perfect combineren. Wij geven voorrang aan 
de groene en lokale keuken. Ons doel is om u dichter bij onze 
producenten te brengen en zo de voorkeur te geven aan lokale 
producten. Onze regio biedt zoveel mogelijkheden en diversiteit 
dat het zonde zou zijn die in de keuken te missen. Nieuw : wij bieden 
u de mogelijkheid om online te boeken op onze website www.
lafoliedouce.com in de tab Val Thorens. 
- Boek, opdat u een bevestigingsbericht ontvangt en een herinnering 
op de dag zelf.

In een familiale sfeer, biedt het self-service restaurant La Petite 
Cuisine kwaliteitsvolle en genereuze gerechten aan. Tijdens uw 
welverdiende pauze, geniet u van onze dagschotels en onze 
desserten bereid door onze banketbakker.

Ontdek ook onze Food Truck voor een snelle lokale maaltijd. Van 
de burger Savoyard tot de vegetarische burger, of van de hot dog 
tot de bagel, u vindt hier alles wat nodig is om u energie te geven, 
ter plaatse of om mee te nemen.
De Folie Shop biedt u een ruime keuze aan, ter plaatse of online ! We 
hebben een mooie collectie kledij in gerecycleerd bio katoen, met 
eco-verantwoordelijke inkt bedrukt. En indien de nood om te feesten 
te groot is, kunt u al onze artikelen, bij u thuis, online terugvinden. 
 
Volg ons en ons programma op de sociale netwerken.

Welcome to La Folie Douce ! At the top of the « Plein Sud » and « 
Pionniers » chairlifts you will find a sunny place, unique in its kind. The 
Après-Ski starts, customers take over the terrace, the artists get on 
stage, the instruments play and the magic happens... ! Come and enjoy 
this exceptional setting at the crossroads of Les 3 Vallées. This year once 
again, novelties will liven up the season and stimulate your taste buds ! 
Like every season, artists, musicians, DJs, MCs, will be happy to set the 
mood and make you dance !

Chef Damien de Valukoff and his team offer you, at La Fruitiere, a menu 
with its « signature » dishes but also a large range of great suggestions 
with recipes that perfectly combine tradition, modernity and fresh local 
produce. We honour green and local cuisine. Our desire is to bring you 
closer to our producers in order to favor local products. Our region offers 
so many possibilities and diversity that it would be a shame to deprive 
yourself of it on your plate. New : we offer you the possibility to book 
online on our website www.lafoliedouce.com -Val Thorens - Book, you 
will receive a confirmation and a reminder message.

In a family spirit, La Petite Cuisine offers dishes combining quality and 
generosity. Time for a well-deserved break, let yourself be tempted by 
our daily specials, Savoyard specialities and our gourmet desserts 
prepared by our pastry chef.

For those in a hurry, our Folie Food Radrack combines both quality 
and speed. From the classic burger to the vegetarian burger, including 
the hot dog or the bagel, you will find what you need to recharge your 
batteries, on the spot or take away !

Before hitting the slopes, stop by the Folie Shop. Our shop offers you the 
opportunity to take home some Folie Douce. A wide range of products 
is proposed… It’s difficult to choose ! We have a beautiful collection of 
recycled organic cotton textiles, printed with eco-responsible ink. And 
if the desire to party is too strong, you can find all our articles, at home, 
on our online shop.

For more news and our programme, join us on the social networks



106

T
A

B
L

E

Hotel

Val Thorens

HÔTEL KOH-I NOR***** 
Rue de Gebroulaz, 
sommet station
73440 Val Thorens
+33 4 79 31 00 00
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Onze chef Eric Samson biedt creatieve 
en geraffineerde winterse gerechten 
aan. Een combinatie van nobele 
seizoensproducten zoals de zwarte truffel 
alsook een ruime keuze in aromatische 
planten, specerijen en kruiden van de 
bergen voor uitzonderlijke recepten.

Het terras van Koh-I Nor kijkt over het 
station en geniet van een prachtig uitzicht 
over het besneeuwde skidomein. Dankzij 
diens zuiderlijke ligging is er zon op elk 
uur van de dag. Het is de ideale plaats 
voor een lunchpauze of simpelweg om 
iets te drinken. 
Op ieder moment van de dag kunt u 
kiezen uit een ruime keuze van snacks 
bereid door onze chef kok.

Ons gastronomisch restaurant “Le 
Diamant Noir” ontvangt u in een 
intiemere sfeer voor een uitzonderlijke 
avondmaaltijd. Le Diamant Noir onthult 
een geraffineerde setting, een combinatie 
van houten nobele materialen en warme 
kleuren. Natuurlijk licht valt binnen via de 
grote ramen. Omgeven door Les 3 Vallées, 
geniet u van een adembenemend uitzicht 
op de bergen terwijl u de gerechten van 
onze chef proeft.

Our Chef Eric Samson proposes a "creative 
and refined" winter cuisine mixing noble 
and distinguished seasonal products, such 
as the Black Truffle and a wide selection of 
aromatic plants, spices and mountain herbs 
for stunning recipes.

The terrace of Koh-I Nor overlooks the 
station and offers a magnificent view on the 
snow-covered ski area. With its southern 
orientation, you will enjoy sunshine at all 
hours. It is the ideal place for lunch or just for 
a drink.
At any time of the day, our snack menu 
designed by the chef, proposes you tasty and 
gourmet dishes.

Our gourmet restaurant, "Le Diamant Noir" 
welcomes you in a more intimate atmosphere 
for an exceptional dinner.
Le Diamant Noir offers a refined interior 
combining wood with noble materials and 
some touches of warm colours. The large bay 
windows fill the dining room with natural light 
revealing the majestic decoration. Surrounded 
by Les 3 Vallées, you enjoy a spectacular view 
on the mountains while savouring fine dishes 
prepared by our chef.

LE DIAMANT NOIR - HÔTEL KOH-I NOR  LES ETINCELLES COLLECTION
GASTRONOMISCH RESTAURANT EN LOUNGE BAR /  GASTRONOMIC RESTAURANT AND LOUNGE BAR
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Het restaurant Caron heeft een nieuwe 
look en biedt u deze winter verschillende 
nieuwigheden aan.
3 zones om te ontdekken, 

Het traditionele restaurant dat u 
eenvoudige en heerlijk bereide gerechten 
aanbiedt, 

Le Fireplace met diens schotel vlees om zelf 
te grillen, en

Le Snack altijd open voor een snelle hap en 
heerlijke pizza’s !

Caron opens its doors to you this winter, 
with lots of novelties, 
3 areas to discover,

the traditionnal outdoor/indoor restaurant 
«simple and delicious»

the «fireplace» open table grill were you’ll cook 
yourself delicious meat plates,

the snack always ready to serve your desires 
and of course we have pizzas !

LE CARON
Bereikbaar op ski’s via de piste
Steenhoop blauw
Te voet bereikbaar via de Caron-
gondel of de parkeerplaats P4 
(gratis)
+33 4 79 00 01 71

F I T /CARON

LE CARON  
LE RESTAURANT / LE FIREPLACE / LE SNACK 
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Scan deze QR Code en ontdek alle bars in 
het station.
Scan this QR Code to find the contact list of all the 
bars in the station.
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HET RECEPT 
MADE IN VAL THO !
THE RECIPE MADE IN VAL THO!

In Val Thorens, op de koudste dagen, kun je een lekkere warme drank niet weigeren om lichaam en 
geest op te warmen. De traditionele glühwein heeft de bergliefhebbers al veroverd, maar waarom 
geen nieuw recept uitproberen ? Probeer de in Val Thorens gemaakte bergkruidenthee, eenvoudig 
en rustgevend, het zal u verkwikken !
In Val Thorens, on the coldest days, you can’t refuse a good hot drink to warm up your body and mind. 
The traditional mulled wine has already conquered mountain lovers, but why not try new recipes? Try 
the mountain herbal tea made in Val Thorens, simple and comforting, it will invigorate you!

KRUIDENTHEE UIT ONZE BERGEN
HERBAL TEA FROM OUR MOUNTAINS 
- 4cl Genepi / 4cl of Génépi 
- 2cl sinaasappelsiroop / 2cl orange syrup 
- 12cl verbena / 12cl verbena
- 1 kaneelstokje / 1 cinnamon stick

Brouw de verbena in heet water. Giet de siroop, de 
Génépi en het kaneelstokje in een kopje.
Voeg de infusie toe en roer.
Voeg een sinaasappelschil toe.
Smakelijk!

Infuse the verbena in very hot water. 
In a cup, pour the syrup, the Génépi and the cinnamon 
stick. 
Add the infusion and stir. 
Add an orange peel.
Enjoy! 

Vind dit warme drankje tijdens de evenementen 
die tijdens het seizoen worden aangeboden en 
vooral tijdens de Cheese Zones in februari!
You can find this hot drink during the events 
proposed during the season and especially during 
the Cheese Zones in February!BA

RS
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OPEN  
Aperitief : 17u tot 19u (dranken en 
snacks)
Diner Dansant : 20u-23u (reserveren 
aanbevolen)
Club : 21u-2u (dranken en muziek)
VIP Table Club : 22u-2u (reserveren 
aanbevolen)
Open elke dag : 17u-2u en zaterdag 
11u tot 2u

Apéro: 17h -19h (drinks and bites)
Diner Dansant: 20h - 23h (reservation is 
recommended)
Club: 21h - 02h (drinks and dance)
VIP Table Club : 22h - 02h (reservation is 
recommended)
Open daily from 17h - 02h and Saturdays 
from 11h - 02h

PLACE PÉCLET
Immeuble Les 3 Vallées
+33 6 36 17 10 95
www.jackie-valthorens.com
reservations@jackie-valthorens.com

APÉRO (17H - 19H)
You can have a Japanese beer or cocktail 
together with some tasty Asian bites and sushi. 
The DJ will begin the evening with some funky 
house tunes to get you into the party mood.

DINER DANSANT (20H - 23H)
‘Diner dansant’ literally means ‘dancing during 
dinner’. This old fashioned trend makes a huge 
comeback because drinking and dancing in 
the same place you just had an amazing meal 
is perfect! 

CLUB (21H - 02H)
Jackie is a diverse and dynamic venue, in 
addition to delicious drinks and dinning, we 
also offer a wonderful dance evening 7 days 
a week with special club nights. Our DJ starts 
at 9pm and plays an eclectic range of music 
from disco, 80’s-90’s-00’s, dance, R&B, house 
you name it we play it.

CLUB NIGHTS
We have 3 concepts weekly during the season; 
on Sunday Who’s guilty 90’s and 00’s guilty 
pleasure songs, Tuesday Blast from the past 
all your favorite dance songs from the last 
decennia and Thursday The groove club this 
is a mix of House, Tech House Disco and Funk 
music.

JACKIE
BAR - RESTAURANT - CLUB

APERITIEF (17U-19U)
Welkom bij Jackie voor een Japans biertje, 
een cocktail met Aziatische tapas of sushis 
terwijl de DJ voor een feestelijke sfeer zorgt.

DINER DANSANT (20U-23U)
T e r u g  v a n  w e g g e w e e s t ,  e e n 
dansavondmaaltijd is letterlijk dansen 
tijdens de avondmaaltijd voor een 
onvergetelijke avond !

CLUB (21U-2U)
Jackie is eveneens een discotheek waar u 
elke avond van de week kunt dansen. Vanaf 
21u brengt onze DJ alle soorten muziek : 
disco, de jaren 80, 90, 2000, dance, R&B, 
house…

CLUB NIGHTS
Elke week doorheen het  seizoen 
organiseert Jackie 3 speciale avonden : de 
jaren 90 en 2000 op zondag, muziek van het 
laatste decennium op dinsdag, en een mix 
van House, Tech House Disco en Funk Music 
op donderdag.
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OPEN
Elke dag 16u-2u
Après-ski : 16u-21u, Dutch Craziness 
Nuits Le Monde : 21u-2u, DJ met een mix 
van populaire muziek om mee te zingen.
Groepen : geprivatiseerde zone voor 
groepen op aanvraag (reserveren 
verplicht)

Open daily from 16h - 02h
Apres-ski: 16h -21h, Dutch Craziness
Le Monde nights 21h - 2h Deejay performance 
with a mix of all styles of populair music and 
Sing-along songs.
Group area : Private area for groups on request 
(only on reservation)

LE MONDE
Résidence Les Glaciers
73440 Val Thorens
www.lemonde.nl
info@lemonde.nl
+33 7 50 08 09 06

Le Monde is an iconic name here in Val 
Thorens. Famous among the Dutch, well-
known among the French and loved by every 
nationality. Why? Because the Dutch know 
how to party like no other. The trademark 
Jagerbomb-trains, the polonaise and if your 
lucky some body shots from the bartenders. 
That’s what you can expect on a daily base. 
Because Le Monde has been ‘the place to be’ 
when it comes to Apres-Ski for more than 20 
years. Home of the infamous Dutchweek and 
in the heart of many winter sports enthusiasts. 

And this winter? Is going to be the most epic 
winter of all time. Seven days a week we are 
gonna party like no other. With the most fun 
crew in town and the best live DJ’s. We’ll make 
sure that your have the best holiday of your 
life, that’s a promise! We’re open daily from 
16:00 till 02:00 from mid-December to the first 
week of May. Are u ready for us?

Weekly events: Sunday - Flugel Apres-ski, 
Monday - Jäger Night and Wednesday - Viva 
Hollandia 

THIS IS LE MONDE!
BAR - RESTAURANT - CLUB

Le Monde is een mythische plaats in Val 
Thorens. Beroemd bij Nederlanders, 
bekend bij Fransen, en geliefd door 
alle nationaliteiten ! Waarom ? Want 
Nederlanders feesten beter dan wie ook 
! Le Monde was “the place to be” sinds de 
creatie van après-ski feestjes meer dan 
20 jaar geleden. Het is de meest geliefde 
plaats tijdens de Dutch Week.

En deze winter gaan we zeven dagen 
op zeven feesten, zoals nooit tevoren, 
met het beste team en de beste DJ’s. We 
garanderen u de beste vakantie in heel uw 
leven, beloofd ! Bent u klaar ?

Wekelijkse evenementen :
- Zondag - Après-ski Flugel
- Maandag - Jäger Night
- Woensdag- Viva Hollandia
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SNC au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 TVA FR 65 343 606 448.
Consommation en cycle mixte gamme MINI COUNTRYMAN HYBRIDE (Hors JCW) : 1,7 – 2,1 l/100 km. CO2 : 39 - 47 g/km selon le cycle d’homologation WLTP.

LANCEZ-VOUS 
DANS L’AVENTURE.

Pensez à covoiturer. #SeDéplacerMoinsPolluer 
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MINI COUNTRYMAN HYBRIDE RECHARGEABLE.

243_Annonce_Val_Thorens-170x245.indd   1243_Annonce_Val_Thorens-170x245.indd   1 13/10/2022   14:2713/10/2022   14:27
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SNC au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 TVA FR 65 343 606 448.
Consommation en cycle mixte gamme MINI COUNTRYMAN HYBRIDE (Hors JCW) : 1,7 – 2,1 l/100 km. CO2 : 39 - 47 g/km selon le cycle d’homologation WLTP.

LANCEZ-VOUS 
DANS L’AVENTURE.

Pensez à covoiturer. #SeDéplacerMoinsPolluer 
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MINI COUNTRYMAN HYBRIDE RECHARGEABLE.

243_Annonce_Val_Thorens-170x245.indd   1243_Annonce_Val_Thorens-170x245.indd   1 13/10/2022   14:2713/10/2022   14:27

H
U

IS
VE

ST
IN

G

Scan deze QR Code en ontdek alle 
huisvestingen in het station.
Scan this QR Code to find the contact list of all 
accommodation options in the resort.
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Chez VAL THORENS IMMOBILIER
90% des biens sont vendus en moins de 4 semaines,
grâce à une estimation juste de votre appartement.

90%

maintenant ?

Votre appartement, vous souhaitez 
le vendre maintenant ou 
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Chez VAL THORENS IMMOBILIER
90% des biens sont vendus en moins de 4 semaines,
grâce à une estimation juste de votre appartement.

90%

maintenant ?

Votre appartement, vous souhaitez 
le vendre maintenant ou 

ESPACE PROPRIÉTAIRES 
ESPACE OWNERS
Als u eigenaar bent van een eigendom in de Belleville Vallei en u wilt deelnemen aan het 
leven in het skigebied, heet het hele team van L’Espace Propriétaires u van harte welkom. 
Labels en classificaties, renovatiehulpmiddelen, regelgeving, voordelen en activiteiten 
voor eigenaars, kom en ontdek al onze missies. Een warm onthaal en een geschenk 
wachten u op in één van onze twee speciale ruimtes in Val Thorens en Les Menuires die 
het hele jaar door van maandag tot vrijdag geopend zijn. Gratis inschrijving.

You are owner in the Belleville Valley, you wish to participate in the resort's life, the entire
Espace Owners team welcomes you.
Labels and ranking, renovation aid, regulations, advantages and activities for owners, come
and discover all of our missions.
Welcome and gift at first time is offered in one of our two dedicated spaces in Val Thorens and
Les Menuires, open all year round from monday to friday. Free registration.

BELLEVILLE VALLEI HUISVESTING 
KWALITEITSLABEL EN STERRENCLASSIFICATIE
BELLEVILLE VALLEY QUALITY, ACCOMMODATION LABEL 
AND STARS CLASSIFICATION

Een uniek label in de Belleville Vallei kent sterren toe op een schaal van 1 tot 5. Esthetiek, 
stijl en harmonie worden benadrukt door 3 kleuren : brons, zilver en goud. L’Espace 
Propriétaires is ook erkend voor de ministeriële sterrenclassificatie van gemeubileerde 
toeristische accommodaties. Profiteer van een belastingaftrek van 71% in plaats van 50% 
op uw huurinkomsten en bepaal het bedrag van de toeristenbelasting voor uw klanten ! 
Als u eigenaar bent, vraag dan om uw label in l’Espace Propriétaires.

This label is unique to the Belleville Valley, categorising furnished tourist apartments on a scale of 1 
to 5 snowflakes. The aesthetic, style and harmony are each judged using 3 colour categories: bronze, 
silver and gold. L'Espace propriétaire is also accredited for the ministerial star rating of furnished tourist 
accommodation. Benefit from a tax deduction of 71% instead of 50% on your rental income and set 
the amount of the tourist tax for your customers! If you are an owner, ask for your label at the Espace 
Owners.

+33 4 79 00 84 89
nadine@valthorens.com
espace-proprietaires-des-belleville.com

ONTHAAL VAN EIGENAARS  
IN BELLEVILLE 
BELLEVILLE  OWNER’S DEPARTMENT
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A partir de 
 

* La semaine 
en appartement 2/4 pers. 

période du 19/11 au 26/11/22

826€ *

+33 (0)3 84 86 15 51 | valthorens@les-balcons.com
www . l e s - b a l c o n s . c o m

Aux p ieds  des  p i s tes  du  p lus  grand  domaine  sk iab le  d ’Europe
W i t h  d i r e c t  a c c e s s  t o  t h e  s l o p e s  o f  t h e  l a r g e s t  s k i  a r e a  i n  E u r o p e

From

1 week in 2/4 pers appt from 19 th to 26 th of november 2022

RÉNOVÉ EN 2022

RENOVATED I N
 2022

Superette Location ski Restaurant Piscine MassagesParking Fitness

R E S E R VAT I O N 
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LES MENUIRES
Immeuble Belledonne

+33 (0)4 79 00 84 73
espace.proprietaires@lesmenuires.com

VAL THORENS 
Maison de Val Thorens

+33 (0)4 79 00 84 89
espace.proprietaires@valthorens.com

PROPRIÉTAIRES
DES BELLEVILLE

CET HIVER, PRENEZ 
LE TEMPS DE VENIR 

NOUS VOIR DANS VOTRE 
ESPACE DÉDIÉ

Présentation des services mis 
à votre disposition (nouveautés, 

avantages, subventions pour 
la rénovation, labels qualité 

hébergement, fiscalité…)

BBiieennvveennuuee

espace-proprietaires-des-belleville.com
SITE WEB

1/3 ESPACE PROPRIETAIRE GVT.indd   11/3 ESPACE PROPRIETAIRE GVT.indd   1 24/10/2022   09:0824/10/2022   09:08

HET KIEZEN VAN UW 
ACCOMMODATIE IN VAL THORENS
CHOOSING YOUR ACCOMMODATION 
IN VAL THORENS

Accommodatie maakt een belangrijk deel uit van 
het totale budget tijdens een verblijf in een skioord. 
Om uw vakantie zo goed mogelijk voor te bereiden 
en onaangename verrassingen te voorkomen, hier 
enkele tips :
▶ Aarzel niet om contact op te nemen met Val Thorens 
Réservation, een team 100% Made in Val Thorens 
om u de ruimste keuze aan accommodatie en 
activiteiten tegen voorkeurstarieven aan te bieden 
! De experts van Val Thorens Réservation staan tot 
uw beschikking om het ideale verblijf samen te 
stellen dat het best aan uw verwachtingen en uw 
budget voldoet. Accommodatie, vervoer, parking, 
skipassen, skilessen, huur van materiaal, activiteiten 
en kinderclubs en -crèches, zij kunnen het ideale 
pakket voor u samenstellen. Als u uw vakantie bij de 
reserveringscentrale boekt, hoeft u niet op zaterdag 
bij uw verhuurbedrijf te wachten, u vindt uw skipassen 
meteen in uw accommodatie en u heeft bovendien 
slechts één contactpersoon voor de organisatie van 
uw verblijf.
▶ Heeft u kinderen ? Vraag naar de lijst van 
accommodaties met het Famille Plus label zodat u 
al het nodige comfort in uw accommodatie heeft. 
Informeer naar de omgeving waar u verblijft, zodat 
u gemakkelijk toegang heeft tot clubs voor kinderen, 
kinderdagverblijven en winkels. 
▶ Om onaangename verrassingen te voorkomen, 
moet u oppassen voor al te verleidelijke advertenties 
op websites voor particulieren en vraagt u beter 
advies aan het toerismekantoor. Als u na een eerste 
contact met een adverteerder twijfels hebt, kunt u 
zich wenden tot het toerismekantoor dat u eventueel 
kan doorverwijzen.

Accommodation represents a large part of your ski holiday 
budget. To help you plan your holiday and avoid any nasty 
surprises, here are a few top tips:
▶ Don’t hesitate to contact Val Thorens Réservation, a team 
that’s 100% Made in Val Thorens, on hand to provide you 
with a vast selection of accommodation and activities at 
a preferential rate! The Val Thorens Réservation experts 
will help you prepare the perfect holiday, in line with your 
expectations and your budget. Accommodation, transport, 
car parking, skipasses, ski lessons, ski equipment rental, 
non-ski activities, as well as kid’s clubs and day care 
centres… they will put the perfect package together for 
you. Booking your holiday with the central booking office 
means you won’t waste any time when you arrive sorting 
your ski rental equipment, your skipasses will be waiting for 
you at your accommodation, and you’ll just have one point 
of contact, overseeing your whole stay.
▶ If you have children, make sure you ask for the list of 
‘Famille Plus’-labelled accommodation to ensure you get 
exactly what you need. Find about the area you’ll be staying 
in to make it easier to get to and from the kid’s clubs, day 
care centres, shops etc. 
▶And to avoid any nasty surprises, be wary of any offers by 
private owners that seem too good to be true – check with 
the Tourist Office. If you’re not 100% certain after being in 
contact with an advertiser, speak with the Tourist Office, who 
will be able to advise you.
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Agence de Val Thorens
Résidence de L’Arcelle  |  73440 Val Thorens  |  Tel. +33 4 79 00 01 05
valthorens@interhome.group  |  www.interhome.group

Rentabilisez votre 

résidence secondaire 

en toute sérénité

Ne pensez plus à rien, on s’occupe de tout !

Rentabilité Distribution  
globale

Assistance  
et maintenance

Conciergerie

Assurance  
tranquilité 

Nettoyage  
et intendance
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Agence de Val Thorens
Résidence de L’Arcelle  |  73440 Val Thorens  |  Tel. +33 4 79 00 01 05
valthorens@interhome.group  |  www.interhome.group

Rentabilisez votre 

résidence secondaire 

en toute sérénité

Ne pensez plus à rien, on s’occupe de tout !

Rentabilité Distribution  
globale

Assistance  
et maintenance

Conciergerie

Assurance  
tranquilité 

Nettoyage  
et intendance

TAXI AUTOCAR MINIBUS 

Tél : +33 (0)4 79 24 11 65 - Port : +33 (0)6 07 22 53 32
www.alpes-savoie-tours.com 

Réservation en ligne / online booking : contact@alpes-savoie-tours.com

A L P E S  S A V O I E  T A X I

Alppes Savoie Tours

VAL THORENS • LES MENUIRES • ST MARTIN DE BELLEVILLE • MOÛTIERS - SALINS LES THERMES

Autocar / Minibus / Taxi
Coache / Minibus / Taxi

Locale / Longue distance
Local / Long-distance

Aéroport / Gare
Airport / Train station
Toutes liaisons
All connections

CLUB VAL THORENS 
CLUB VAL THORENS

UW BEURT OM TE WINNEN MET DE 
CLUB VAL THORENS
IT’S YOUR TURN TO WIN WITH CLUB VAL THORENS 
Test uw geluk en beleef een buitengewone ervaring 
met de Club Val Thorens ! Elke week worden een 
honderdtal vakantiegangers uitgeloot om hen uit 
te nodigen onze activiteiten achter de schermen te 
ontdekken : het leven van een groomer, het leven 
van een ski-patrouilleur, een bezoek aan de liften... 
de lijst is lang ! Activiteiten voor de familie, sensatie 
of culinair, er is voor elk wat wils.
De + : GoPro biedt u zijn nieuwe camera’s aan in de 
Club Val Thorens, place Caron, om uw verblijf te 
filmen. Leen de GoPro HERO11 BLACK gratis, 24 uur 
lang !
Word lid van de Club Val Thorens via club.valthorens.com
Get a chance to live an extraordinary experience with the Val 
Thorens Club! Every week, the resort’s loyalty programme 
draws a hundred holidaymakers to invite them to discover the 
backstage of Val Thorens: ski groomer’s life, ski patroller’s life, 
visit of the ski lifts... there’ s still plenty to see! Family activities, 
thrills or culinary delights, there is something for everyone.
The +: GoPro puts its new cameras at your finger tips at the 
Val Thorens Club, Place Caron, to shoot your holiday. Borrow 
for free the GoPro HERO11 Black, for 24h!
Join the Club Val Thorens at club.valthorens.com.



120

A partir de 
 

* La semaine 
en appartement 2/4 pers. 

période du 19/11 au 26/11/22

1225€ *

+33 (0)3 84 86 15 51 | valthorens@les-balcons.com
www . l e s - b a l c o n s . c o m

Superette Location ski Restaurant Piscine MassagesParking Fitness

Aux p ieds  des  p i s tes  du  p lus  grand  domaine  sk iab le  d ’Europe
W i t h  d i r e c t  a c c e s s  t o  t h e  s l o p e s  o f  t h e  l a r g e s t  s k i  a r e a  i n  E u r o p e

From

1 week in 2/4 pers appt from 19 th to 26th of november 2022

R E S E R VAT I O N 
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Scan deze QR Code en ontdek alle 
diensten in het station.
Scan this QR Code to find the contact list of all 
the services in the resort.



C'EST MIEUX DE 
RESTER À LA PAGE,

50 ANS D'HISTOIRE, 

le re�e à écrire...



DI
EN

ST
EN

123

AMBULANCE AMBULANCE 
HARMONIE AMBULANCE Moûtiers +33 4 79 37 31 88

TANDARTSEN DENTISTS 

CABINET DENTAIRE Cabinet Dentaire
Medical Clinic / Place Péclet +33 4 79 00 01 26

VERPLEEGSTERS NURSES

SILVESTRE SANDRA Medical Clinic
Place Péclet +33 7 86 26 46 02

KINESITHERAPEUTEN / OSTEOPATEN / ACUPUNCTUUR
PHYSIOTHERAPISTS -OSTEOPATHS - ACUPUNCTURIST 

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
LEQUERTIER MARIANNE

Rue du Soleil
Centre Médical du bas +33 6 61 42 09 44

CABINET D'OSTÉOPATHIE, 
DE KINÉSITHÉRAPIE 
ET D'ACUPUNCTURE
LAUVERNET THIERRY

BOSIA AURORE
BARDET FRANÇOIS
POIRIEUX ARTHUR 

PILLOT AMÉLIE

Medical Clinic
Place Péclet +33 4 79 00 00 83

CABINET D’OSTÉOPATHIE 
ET DE KINÉSITHÉRAPIE 

DU GRAND CAIRN
ROCH EMELINE

SIMONNET CAMILLE
RUTKA LOU

PORTAIS MAXIME
RIEDWEG CÉLINE

Immeuble le Grand Cairn appartement A23
Rue du Gerboulaz +33 9 86 23 61 99

DOKTERS DOCTORS
DR ARNAUD
DR CLUZEL

DR DEMARLE

Médecine générale  
et traumatologie,

Medical Clinic / Place Péclet
+33 4 79 00 00 37

HÔPITAL - ALBERTVILLE
HÔPITAL - MOÛTIERS Moûtiers (37 km) +33 4 79 89 55 55

+33 4 79 09 60 60

OPTIEKERS OPTICIANS
OPTIC 2300 Rue Caron +33 4 79 00 01 25

APOTHEKER PHARMACY, TOILETRY AND VITAMINS
PHARMACIE LES 3 VALLÉES Galerie Péclet +33 4 79 00 02 72

DIERENARTS VET
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE

DES 3 VALLÉES Moûtiers (37 km) +33 4 79 24 01 76

Deze structuur verenigt verschillende gezondheidsdeskundigen 
: dokter, kinesitherapeut, osteopaat, tandarts en podoloog met 
aangepast materiaal in een moderne en dynamische structuur.
This structure will be staffed by different healthcare professionals, 
including GPs, physiotherapists, osteopaths and dentists, with adapted, 
cuttingedge medical equipment in a modern, dynamic setting.

Medical Clinic verzekert een 24-uur permanentie. Alle nacht-
spoedgevallen van de vallei kunnen in Val Thorens beheerd 
worden. 
Contact : +33 4 79 00 00 37
In geval van spoedgeval na 20u +33 (0)6 26 79 87 67 of 15

The Medical Centre is available 24/7. Any night-time 
emergencies in the valley are dealt with in Val Thorens.
Contact : +33 4 79 00 00 37
In the event of an emergency after 8pm: +33 6 26 79 87 67 or 15

MEDISCHE DIENSTEN
HEALTH SERVICES

C'EST MIEUX DE 
RESTER À LA PAGE,

50 ANS D'HISTOIRE, 

le re�e à écrire...
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ZOMER IN DE 
BELLEVILLE VALLEI
SUMMER IN THE VALLÉE DES BELLEVILLE!

Van 1200m tot 3200m boven de zeespiegel, van bloemrijke weiden tot besneeuwde bergtoppen, 
de Belleville Vallei opent uw horizon. Van het authentieke dorp Saint-Martin-de-Belleville naar de 
bergtoppen van Val Thorens, via de meren van Les Menuires, maakt het groen van de weiden plaats 
voor het blauw van de gletsjers, de bergen bieden zoveel mogelijkheden aan ! Hier zijn 10 niet te 
missen plaatsen om te verkennen, deze route leidt naar de ontdekking van de emblematische 
plaatsen in de Belleville Vallei.
Located between 1,200 and 3,200 metres above sea level, the Vallée des Belleville, with its flower-
filled meadows rising up to snow-capped peaks, will broaden your horizons. You can explore all 
facets of mountain life here, from the authentic village of Saint-Martin-de-Belleville, to the lakes of Les 
Menuires, the green meadows melting into the blue of the glaciers, and the outline of the ridges of Val 
Thorens. Here are 11 must-see places to explore, this route leads to the discovery of the emblematic 
treasures of the Bellevillois territory.

3200 m
TOP VAN CIME CARRON
CARON SUMMIT

LE LAC DE LA MOUTIÈRE
 MOUTIÈRE LAKE

2400 m
LE LAC DE TÊTE RONDE
THE TETE RONDE LAKE

2600 m
LA PORTETTE

2750 m
LE LAC BLANC
WITHE LAKE
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1760 m
BERGCHALET PLAN LOMBARDIE
PLAN LOMBARDIE REFUGE

2035 m
LE LAC DU LOU
LOU LAKE

1390 m
LE TORRENT DES ENCOMBRES
THE TORRENT OF ENCUMBRANCES

1750 m
HUIS VAN DE NATUUR EN DE 

ZWARTE BIJ

1650 m
ENCOMBRES VALLEI

THE TORRENT OF ENCUMBRANCES

1550 m
NOTRE-DAME-DE-LA-VIE 
NOTRE-SAME-DE-LA-VIE SANCTUARY
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