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Ces services de transport sont mis en place 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et les 
communes de Haute Maurienne Vanoise, 
en partenariat avec la Communauté de 
communes Haute Maurienne Vanoise

Réseau de transport
en Haute Maurienne Vanoise
Haute Maurienne Vanoise Transportation Network
HIVER WINTER 22–23

Informations Office de Tourisme
Haute Maurienne Vanoise

04 79 05 99 06

** Tarification spécifique sur lignes régionales, renseignements sur car-region-savoie.fr ou au 09 70 83 90 73
** Specific fares for regional lines, information available at car-region-savoie.fr or by calling 09 70 83 90 73

Remontées
mécaniques
Ski lifts

Domaine
Nordique
Nordic area

Stade
de Biathlon
Biathlon stadium

Modane - La Norma
(accès payant**)

Modane - Valfréjus
(accès payant**)

S52

S53

Modane - Aussois 
(accès payant**)

Modane - Bonneval sur Arc
(accès payant**)

S50

S51

Correspondances Connections
Les lignes ne sont pas automatiquement en correspondance. Pour plus d’informations se reporter aux grilles horaires. 

Check the timetables. Connections are not synchronized and the lines do not offer the same frequency.

LIGNES INTRA-STATIONS
(gratuites)

RESORT SHUTTLES (free)

LIGNES RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

REGIONAL LINES

Navette Shuttle
Aussois
- Val Cenis Sardières

Navette interne
In Town Shuttle
Aussois

Navette Shuttle
Val Cenis Termignon
- Val Cenis Val d’Ambin

Navette Shuttle
Val Cenis Termignon
- Val Cenis Lanslevillard

Petit Train Shuttle
Val Cenis Termignon
- Val Cenis Sollières

Navette interne
In Town Shuttle
Bonneval sur Arc

Navette Shuttle
Bessans - Bonneval sur Arc

Navette Shuttle
Le Bourget - La Norma

Modane - Val Cenis :   23 km 
Val Cenis - Bonneval sur Arc : 19 km 
Modane - Chambéry :  125 km 

_________

Bewegen,

profiteer van de 

bussen en

pendelbussen.

Schema’s en pri-

jzen beschikbaar 

in

VVV-kantoren en

op websites.

Netwerk
van vervoer

Winter

2022-2023



Saint-André - Le Freney - Fourneaux - Modane

MODANEFOURNEAUX

LE FRENEY

ZATERDAG 15 April

 9:-17: VLOOIENMARKT ZATERDAG 15
APRIL

 Autoport de Freney   Gratis.

ZATERDAG 8 April

 20:30-23:30 CHRISTOPHE ALEVEQUE
PERSOVERZICHT
Lach om alles, heb er recht op en houd het... Als
Christophe Alévêque er nog steeds naar streeft
om alle "bommen" binnen zijn bereik op te
blazen, is dat omdat het nog steeds de beste
manier is die hij heeft gevonden om ze
onschadelijk te maken.

 Salle des fêtes 
 06 33 82 45 11 - https://www.bil-

letweb.fr/christophe-aleveque-revue-de-
presse3  Volwassene: € 25. Verlaagd tarief voor
studenten, werklozen, seizoenarbeiders: € 20.

ZATERDAG 8 April

 19:30 LOTO LT RACING - AUTORALLY
 Salle des Fêtes  

DONDERDAG 13 April

 8:-13: JAARLIJKSE WEEKMARKT
 Place de l'Hôtel de Ville   Gratis toegang.

ZATERDAG 15 April

 7: OPENING VAN HET MEER VAN L'ILLAZ
 Plan d'eau de l'Illaz  

 9:30-17: KILOMETERKOOR WORKSHOP
Workshop van de Chorale kilométrique van de
Compagnie l'Esprit du mardi. Zaterdag 15 april
in de zaal Fabrice Melquiot in Modane.
Programma's 09h30-12h30 en 14h-17h.

 Salle des Fêtes 
 Gratis.

DONDERDAG 20 April

 8:-13: JAARLIJKSE WEEKMARKT
 Place de l'Hôtel de Ville   Gratis toegang.

WOENSDAG 26 April

 18: THEATER: DUIZEND NACHTEN EN
AFTELLEN
Volg de avonturen van prins Ahmed en de fee
Paribanou in het koninkrijk van de nachten en
liefdesverhalen in het grote pop-up boek. Je leert
hoe een jong meisje een koning van zijn waanzin
geneest. Objectentheater en poppenspel.

 Salle des Fêtes   Vast tarief: € 5.

DONDERDAG 27 April

 8:-13: JAARLIJKSE WEEKMARKT
 Place de l'Hôtel de Ville   Gratis toegang.

ZATERDAG 8 April

 19:30 LOTO LT RACING - AUTORALLY
 Salle des Fêtes  

DONDERDAG 13 April

 8:-13: JAARLIJKSE WEEKMARKT
 Place de l'Hôtel de Ville   Gratis toegang.

ZATERDAG 15 April

 7: OPENING VAN HET MEER VAN L'ILLAZ
 Plan d'eau de l'Illaz  

 9:30-17: KILOMETERKOOR WORKSHOP
Workshop van de Chorale kilométrique van de
Compagnie l'Esprit du mardi. Zaterdag 15 april
in de zaal Fabrice Melquiot in Modane.
Programma's 09h30-12h30 en 14h-17h.

 Salle des Fêtes 
 Gratis.

DONDERDAG 20 April

 8:-13: JAARLIJKSE WEEKMARKT
 Place de l'Hôtel de Ville   Gratis toegang.

WOENSDAG 26 April

 18: THEATER: DUIZEND NACHTEN EN
AFTELLEN
Volg de avonturen van prins Ahmed en de fee
Paribanou in het koninkrijk van de nachten en
liefdesverhalen in het grote pop-up boek. Je leert
hoe een jong meisje een koning van zijn waanzin
geneest. Objectentheater en poppenspel.

 Salle des Fêtes   Vast tarief: € 5.

DONDERDAG 27 April

 8:-13: JAARLIJKSE WEEKMARKT
 Place de l'Hôtel de Ville   Gratis toegang.



Avrieux - Villarodin-Bourget

VILLARODIN-BOURGET

Office de Tourisme
La Norma

Van 16, 22 december tot 
7, 23 april

Elke dag 9u-12.30u/2u-18u

Programma onder 
voorbehoud.

MAANDAG 10 April

 10: EIEREN ZOEKEN
De Jeunes Bourgeates organiseren op maandag
10 april hun 20e paasfeest in het dorp Le
Bourget. De festiviteiten beginnen om 9 uur voor
de inschrijving en de officiële start om 10 uur
met de fanfare "Elan".

 JB (Jeunes Bourgeates)   Gratis voor
kinderen onder de 4 jaar.



Office de Tourisme
La Norma

Van 16, 22 december tot 
7, 23 april

Elke dag 9u-12.30u/2u-18u

Programma onder 
voorbehoud.

ZATERDAG 8 April

HET NORMALE FESTIVAL - DAG 2
 www.lenormalfestival.fr 

ZONDAG 9 April

 18:30 BINGO VOOR FAMILIE
 Restaurant Le Tao by JM 

 Inschrijven vanaf 18.30 uur ter plaatse. 



Office de Tourisme
Aussois

- Schoolvakanties en
weekenden

Elke dag van 9.00-12.00 uur / 
14.00-18.00 uur

- Andere periodes van de winter
Elke dag 9u-12u /

13:30-17:30 uur 

Programma onder voorbehoud.

ZONDAG 9 April

 20:30 CONCERT YANN ONE MAN BAND
Een getalenteerde accordeonist, zanger van
waanzin, fluitist en uitstekende gitarist, Yann
Et-sa Gapette (blijkbaar zonder gapette!)
begeleid door zijn eenmansband!

 Brasserie d'Oé   Gratis toegang.

MAANDAG 10 April

 10:30-12: DE GEHEIMEN VAN AUSSOIS:
ONTDEKKINGSWANDELING
DOOR HET DORP
Kom en ontdek het prachtige
landschap van uw vakantie tijdens een
vriendelijke rit. Het animatieteam zal u
begeleiden en uw vragen beantwoorden om uw
verblijf te vergemakkelijken. Aussois heeft geen
geheimen voor u!

 Maison d'Aussois - Office de
Tourisme   Gratis.

DINSDAG 11 April

 10:-11: Ô'SOI - AQUAGYM GROEPLESSEN
Aquagym is het voordeel van de sportschool in
het water. Ga naar het zwembad om onze geest
te ventileren, aan onze fysieke vorm te werken
en ons lichaam vorm te geven.

 Espace Aqualudique Ô'Soi 
 Reserveren sterk aanbevolen via de Ô'Soi

website  12 €.

 15:-16:30 CREATIEVE WORKSHOP:
PAINTING PEBBLES
Trakteer uzelf op een moment van
ontspanning rond een creatieve
workshop toegankelijk voor iedereen en je zal
vertrekken met een unieke herinnering van uw
vakantie in Aussois.

 Salle des Fêtes 
 Gratis.

WOENSDAG 12 April

 10:-11:45 BABYZWEMMERS SESSIE
Babyzwemlessen kalmeren,
ontspannen en vermaken kinderen in
water van 32°C. Ze bieden de kleintjes
en hun ouders ook geweldige momenten van
medeplichtigheid.

 Espace Aqualudique Ô'Soi 
 Reserveren sterk aanbevolen via de Ô'Soi

website  Vast tarief: € 10. Gratis voor kinderen
onder de 5 jaar.

 14:-19: SPECIALE KINDERMIDDAG
Zwembad Ô'Soi biedt allerlei
spelletjes voor kinderen! Kom en
geniet ervan, gelach in het
vooruitzicht.

 Espace Aqualudique Ô'Soi 
 Reserveren sterk aanbevolen via de Ô'Soi

website  Volwassene: € 5,50 Kind (5-11 jaar): €
4 Gezinstarief: € 18. Gratis voor kinderen onder de
5 jaar.

 19:30-21: ONTSPAN VOOR ALTIJD AVOND
Het zwembad van Ô'Soi biedt u een avond in
een ingetogen sfeer en in water van 30 graden.
Gratis toegang tot de wellnessruimte.

 Espace Aqualudique Ô'Soi 
 Reserveren sterk aanbevolen via de Ô'Soi

website  Van 12/04/2022 tot en met 12/04/2023
Vol tarief: € 11. Van 30/06 tot en met 02/09/2023
Vol tarief: € 12. Sessie gereserveerd voor 16-
plussers.

DONDERDAG 13 April

 10:-11: Ô'SOI - AQUAGYM GROEPLESSEN
Aquagym is het voordeel van de sportschool in
het water. Ga naar het zwembad om onze geest
te ventileren, aan onze fysieke vorm te werken
en ons lichaam vorm te geven.

 Espace Aqualudique Ô'Soi 
 Reserveren sterk aanbevolen via de Ô'Soi

website  12 €.

VRIJDAG 14 April

 14:-16: SCHATTENJACHTEN VOOR
IEDEREEN!
Wil je Aussois op een andere manier
ontdekken? Afhankelijk van wat u die
dag wilt doen, in het dorp, in het resort of in het
skigebied, pakt u uw routekaart, volgt u de
aanwijzingen en lost u de raadsels op!

 Maison d'Aussois - Office de
Tourisme   Gratis.

L'Arche d'Oé - Agro-pastoraal museum
Traditioneel huis, een van de oudste in 

het dorp, waar mensen en dieren 
woonden. Door de getuigenissen van
de bewoners, ontdek het leven van de 

berggemeenschap, van haar 
agro-pastorale oorsprong tot haar 

toeristische activiteit.
11 en 13 april vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur

Volwassene € 4,50
Kinderen (6-12 jaar) € 3,20

ZONDAG 9 April

 20:30 CONCERT YANN ONE MAN BAND
Een getalenteerde accordeonist, zanger van
waanzin, fluitist en uitstekende gitarist, Yann
Et-sa Gapette (blijkbaar zonder gapette!)
begeleid door zijn eenmansband!

 Brasserie d'Oé   Gratis toegang.

MAANDAG 10 April

 10:30-12: DE GEHEIMEN VAN AUSSOIS:
ONTDEKKINGSWANDELING
DOOR HET DORP
Kom en ontdek het prachtige
landschap van uw vakantie tijdens een
vriendelijke rit. Het animatieteam zal u
begeleiden en uw vragen beantwoorden om uw
verblijf te vergemakkelijken. Aussois heeft geen
geheimen voor u!

 Maison d'Aussois - Office de
Tourisme   Gratis.

DINSDAG 11 April

 10:-11: Ô'SOI - AQUAGYM GROEPLESSEN
Aquagym is het voordeel van de sportschool in
het water. Ga naar het zwembad om onze geest
te ventileren, aan onze fysieke vorm te werken
en ons lichaam vorm te geven.

 Espace Aqualudique Ô'Soi 
 Reserveren sterk aanbevolen via de Ô'Soi

website  12 €.

 15:-16:30 CREATIEVE WORKSHOP:
PAINTING PEBBLES
Trakteer uzelf op een moment van
ontspanning rond een creatieve
workshop toegankelijk voor iedereen en je zal
vertrekken met een unieke herinnering van uw
vakantie in Aussois.

 Salle des Fêtes 
 Gratis.

WOENSDAG 12 April

 10:-11:45 BABYZWEMMERS SESSIE
Babyzwemlessen kalmeren,
ontspannen en vermaken kinderen in
water van 32°C. Ze bieden de kleintjes
en hun ouders ook geweldige momenten van
medeplichtigheid.

 Espace Aqualudique Ô'Soi 
 Reserveren sterk aanbevolen via de Ô'Soi

website  Vast tarief: € 10. Gratis voor kinderen
onder de 5 jaar.

 14:-19: SPECIALE KINDERMIDDAG
Zwembad Ô'Soi biedt allerlei
spelletjes voor kinderen! Kom en
geniet ervan, gelach in het
vooruitzicht.

 Espace Aqualudique Ô'Soi 
 Reserveren sterk aanbevolen via de Ô'Soi

website  Volwassene: € 5,50 Kind (5-11 jaar): €
4 Gezinstarief: € 18. Gratis voor kinderen onder de
5 jaar.

 19:30-21: ONTSPAN VOOR ALTIJD AVOND
Het zwembad van Ô'Soi biedt u een avond in
een ingetogen sfeer en in water van 30 graden.
Gratis toegang tot de wellnessruimte.

 Espace Aqualudique Ô'Soi 
 Reserveren sterk aanbevolen via de Ô'Soi

website  Van 12/04/2022 tot en met 12/04/2023
Vol tarief: € 11. Van 30/06 tot en met 02/09/2023
Vol tarief: € 12. Sessie gereserveerd voor 16-
plussers.

DONDERDAG 13 April

 10:-11: Ô'SOI - AQUAGYM GROEPLESSEN
Aquagym is het voordeel van de sportschool in
het water. Ga naar het zwembad om onze geest
te ventileren, aan onze fysieke vorm te werken
en ons lichaam vorm te geven.

 Espace Aqualudique Ô'Soi 
 Reserveren sterk aanbevolen via de Ô'Soi

website  12 €.

VRIJDAG 14 April

 14:-16: SCHATTENJACHTEN VOOR
IEDEREEN!
Wil je Aussois op een andere manier
ontdekken? Afhankelijk van wat u die
dag wilt doen, in het dorp, in het resort of in het
skigebied, pakt u uw routekaart, volgt u de
aanwijzingen en lost u de raadsels op!

 Maison d'Aussois - Office de
Tourisme   Gratis.



.../...

Offices de TOurisme :

Val Cenis-Sollières.
Van 6 maart tot 7 april

Van 14.00 uur tot 18.00 uur
Maandag, zaterdag en zondag 

gesloten.

Van 8 april tot 7 mei
Van 14.00 uur tot 18.00 uur

Zaterdag en zondag gesloten.
Val Cenis-Termignon

Elke dag 
van 9u-12u / 14u-18u 

Vanaf 10 april sluiten we om 17.30 uur

Val Cenis-Lanslebourg
Elke dag 

van 9u-12u / 14u-18u 
Vanaf 10 april sluiten we om 17.30 uur

Val Cenis-Lanslevillard
Elke dag 

van 9u-12u / 14u-18u 
Vanaf 10 april sluiten we om 17.30 uur

Programma onder voorbehoud.ZONDAG 9 April

 13:-16: SNOWTUBING
Op de top van de gondel van Val Cenis le Haut
biedt de snowtubingbasis een afdaling van 60
m in een natuurlijke vallei. Helm verplicht.

 Sommet de la télécabine de Val Cenis le
Haut Lanslevillard  Gratis. Toegankelijk voor
skiërs en voetgangers met een geldige skipas.

 15:30-18:30 KRAAMDORP
In het kader van het evenement "Natuur en Ski"
kunt u kennismaken met de activiteiten van
degenen die zich bezighouden met duurzame
ontwikkeling in ons skioord en met de
producten van onze plaatselijke ambachtslieden.

 Front de neige Termignon  Gratis.

 15:30-18:30 IN TERMIGNON:
KINDERATELIER
Een middag voor het hele gezin! Door te
spelen met talrijke modellen kunt u een
hydro-elektrisch ingenieur worden en uw eigen
baan creëren door dammen, centrales,
schoorstenen en dorpen te plaatsen op een
model van de valleibodem.

 Front de neige Termignon  Gratis.

 17:30 VAL CENIS-LANSLEVILLARD
WELKOMSTDRANKJE
Presentatie en inschrijving voor de activiteiten
van de week. Beaufort-proeverij van de
zuivelcoöperatie en een glas gezelligheid
aangeboden. Permanentie bij het
welkomstdrankje gedurende 2 uur, .

 Front de neige du Pont
Noir Lanslevillard  Gratis.

MAANDAG 10 April

 9:30-10:30 RADIO VAN DE HELLINGEN
VAN DE VIEUX MOULIN-GONDEL
Lokale radio: gelach, goed humeur, informatie
en geschenken. Kom meedoen!

 Télécabine du Vieux
Moulin Lanslevillard  Gratis.

 14:-15:30 RONDLEIDING DOOR HET
ARCHEOLOGISCH MUSEUM

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassene: € 5,80, Kind (6-16
jaar): € 3,70, gratis voor kinderen onder de 6 jaar.

 16:-17:30 DE PAASSCHATTENJACHT
Met behulp van de kaart van het dorp Val-Cenis
Lanslebourg. Je moet de gouden munten vinden
die in het dorp verborgen zijn (ze kunnen in de
winkels liggen). Dan ruil je je buit voor
paaseieren. Veel geluk voor jou !!!!

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratis.

 17:30 HET SMAAKPAD
Kom en ervaar een rijk entertainment voor uw
smaakpapillen. Ontdek het dorp Val
Cenis-Lanslebourg zowel door zijn cultuur als
door zijn smaken. Door te stoppen om lokale
producten te proeven bij onze verschillende
handelaren, leer je hun specialiteiten.

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Bij inschrijving aan de receptie van de
VVV.  Gratis.

 20:30-22:30 VERTONING VAN DE FILM
"NEIGE" IN PREVIEW
In het kader van het evenement "Natuur en Ski"
kunt u de preview van de film "Neige" bijwonen
in aanwezigheid van de regisseurs Jacqueline
Farmer en Cyril Barbançon.

 Auditorium Laurent
Gerra Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratis.

DINSDAG 11 April

 8:15 EERSTE BEWIJS
Wees elke dinsdag de eerste op de vers
geprepareerde pistes en beleef een uniek

moment. Een vriendelijke sfeer, een ongewoon
ontbijt, gesprekken met onze deskundigen en
een adembenemend panorama.

 Télécabine du Vieux Moulin Lanslevillard
 Reserveren verplicht bij de receptie van

het VVV-kantoor. Minimaal vereist skiniveau: 3e
ster of klasse 2.  Volwassene: € 10.

 10:-11:30 RONDLEIDING - GOUD,
KLEUREN & LICHT
Ambachtsman en restaurateur van
muurschilderingen, ik zal u begeleiden om de
backstage en de kleine geheimen te onthullen
van de kunstenaars die in Val Cenis-Lanslevillard
werkten. Bezoek aan verschillende historische
monumenten.

 74 rue Saint-Roch Lanslevillard
 Reserveringen moeten de dag ervoor

rechtstreeks bij de gids worden gemaakt op
06 72 32 90 08. Trefpunt opgegeven bij inschrijving.
Minimum aantal personen ingeschreven voor het
bezoek: 10.  Gratis voor kinderen onder de 15
jaar. Prijs: € 5.

 14:-15:30 RONDLEIDING DOOR HET
ARCHEOLOGISCH MUSEUM

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassene: € 5,80, Kind (6-16
jaar): € 3,70, gratis voor kinderen onder de 6 jaar.

 14:-16:30 ARCHEOLOGIEWORKSHOP
VOOR KINDEREN - LA MARMAILLE AU
MUSÉE !
Een workshop speciaal voor kinderen! Met hun
gids zullen ze plezier beleven aan het ontdekken
van de archeologie en het beroep van Jean
Ducaillou, de archeoloog van het museum. Net
als hij moet je studeren, tekenen, aardewerk
reconstrueren en zelfs kleine puzzels oplossen.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Kinderen: 9 €.

 15:30-18:30 KRAAMDORP
De lokale en nationale acteurs verwelkomen u
in het dorp van de stands om u animaties en de
ontdekking van hun productie aan te bieden.

 Front de neige du Pont des
Chèvres Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratis.

 18:-19: GOUDEN NACHT IN TERMIGNON:
ZINTUIGLIJK BEZOEK
Volg je gids tijdens een rondleiding door
het dorp, eeuwen en tradities, die je naar
de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van de
Hemelvaart brengt. Open daar je zintuigen en
laat je verrassen door een originele ontdekking
van dit juweel van barokke kunst!

 Devant la Maison de la Vanoise Termignon
 Registratie verplicht bij het VVV-kantoor

van uw keuze dezelfde dag vóór 12.00
uur.  Volwassene: € 5, Kind (12-16 jaar): € 3.
Gratis voor kinderen onder de 12 jaar.

ZONDAG 9 April

 13:-16: SNOWTUBING
Op de top van de gondel van Val Cenis le Haut
biedt de snowtubingbasis een afdaling van 60
m in een natuurlijke vallei. Helm verplicht.

 Sommet de la télécabine de Val Cenis le
Haut Lanslevillard  Gratis. Toegankelijk voor
skiërs en voetgangers met een geldige skipas.

 15:30-18:30 KRAAMDORP
In het kader van het evenement "Natuur en Ski"
kunt u kennismaken met de activiteiten van
degenen die zich bezighouden met duurzame
ontwikkeling in ons skioord en met de
producten van onze plaatselijke ambachtslieden.

 Front de neige Termignon  Gratis.

 15:30-18:30 IN TERMIGNON:
KINDERATELIER
Een middag voor het hele gezin! Door te
spelen met talrijke modellen kunt u een
hydro-elektrisch ingenieur worden en uw eigen
baan creëren door dammen, centrales,
schoorstenen en dorpen te plaatsen op een
model van de valleibodem.

 Front de neige Termignon  Gratis.

 17:30 VAL CENIS-LANSLEVILLARD
WELKOMSTDRANKJE
Presentatie en inschrijving voor de activiteiten
van de week. Beaufort-proeverij van de
zuivelcoöperatie en een glas gezelligheid
aangeboden. Permanentie bij het
welkomstdrankje gedurende 2 uur, .

 Front de neige du Pont
Noir Lanslevillard  Gratis.

MAANDAG 10 April

 9:30-10:30 RADIO VAN DE HELLINGEN
VAN DE VIEUX MOULIN-GONDEL
Lokale radio: gelach, goed humeur, informatie
en geschenken. Kom meedoen!

 Télécabine du Vieux
Moulin Lanslevillard  Gratis.

 14:-15:30 RONDLEIDING DOOR HET
ARCHEOLOGISCH MUSEUM

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassene: € 5,80, Kind (6-16
jaar): € 3,70, gratis voor kinderen onder de 6 jaar.

 16:-17:30 DE PAASSCHATTENJACHT
Met behulp van de kaart van het dorp Val-Cenis
Lanslebourg. Je moet de gouden munten vinden
die in het dorp verborgen zijn (ze kunnen in de
winkels liggen). Dan ruil je je buit voor
paaseieren. Veel geluk voor jou !!!!

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratis.

 17:30 HET SMAAKPAD
Kom en ervaar een rijk entertainment voor uw
smaakpapillen. Ontdek het dorp Val
Cenis-Lanslebourg zowel door zijn cultuur als
door zijn smaken. Door te stoppen om lokale
producten te proeven bij onze verschillende
handelaren, leer je hun specialiteiten.

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Bij inschrijving aan de receptie van de
VVV.  Gratis.

 20:30-22:30 VERTONING VAN DE FILM
"NEIGE" IN PREVIEW
In het kader van het evenement "Natuur en Ski"
kunt u de preview van de film "Neige" bijwonen
in aanwezigheid van de regisseurs Jacqueline
Farmer en Cyril Barbançon.

 Auditorium Laurent
Gerra Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratis.

DINSDAG 11 April

 8:15 EERSTE BEWIJS
Wees elke dinsdag de eerste op de vers
geprepareerde pistes en beleef een uniek

moment. Een vriendelijke sfeer, een ongewoon
ontbijt, gesprekken met onze deskundigen en
een adembenemend panorama.

 Télécabine du Vieux Moulin Lanslevillard
 Reserveren verplicht bij de receptie van

het VVV-kantoor. Minimaal vereist skiniveau: 3e
ster of klasse 2.  Volwassene: € 10.

 10:-11:30 RONDLEIDING - GOUD,
KLEUREN & LICHT
Ambachtsman en restaurateur van
muurschilderingen, ik zal u begeleiden om de
backstage en de kleine geheimen te onthullen
van de kunstenaars die in Val Cenis-Lanslevillard
werkten. Bezoek aan verschillende historische
monumenten.

 74 rue Saint-Roch Lanslevillard
 Reserveringen moeten de dag ervoor

rechtstreeks bij de gids worden gemaakt op
06 72 32 90 08. Trefpunt opgegeven bij inschrijving.
Minimum aantal personen ingeschreven voor het
bezoek: 10.  Gratis voor kinderen onder de 15
jaar. Prijs: € 5.

 14:-15:30 RONDLEIDING DOOR HET
ARCHEOLOGISCH MUSEUM

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassene: € 5,80, Kind (6-16
jaar): € 3,70, gratis voor kinderen onder de 6 jaar.

 14:-16:30 ARCHEOLOGIEWORKSHOP
VOOR KINDEREN - LA MARMAILLE AU
MUSÉE !
Een workshop speciaal voor kinderen! Met hun
gids zullen ze plezier beleven aan het ontdekken
van de archeologie en het beroep van Jean
Ducaillou, de archeoloog van het museum. Net
als hij moet je studeren, tekenen, aardewerk
reconstrueren en zelfs kleine puzzels oplossen.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Kinderen: 9 €.

 15:30-18:30 KRAAMDORP
De lokale en nationale acteurs verwelkomen u
in het dorp van de stands om u animaties en de
ontdekking van hun productie aan te bieden.

 Front de neige du Pont des
Chèvres Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratis.

 18:-19: GOUDEN NACHT IN TERMIGNON:
ZINTUIGLIJK BEZOEK
Volg je gids tijdens een rondleiding door
het dorp, eeuwen en tradities, die je naar
de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van de
Hemelvaart brengt. Open daar je zintuigen en
laat je verrassen door een originele ontdekking
van dit juweel van barokke kunst!

 Devant la Maison de la Vanoise Termignon
 Registratie verplicht bij het VVV-kantoor

van uw keuze dezelfde dag vóór 12.00
uur.  Volwassene: € 5, Kind (12-16 jaar): € 3.
Gratis voor kinderen onder de 12 jaar.

ZONDAG 9 April

 13:-16: SNOWTUBING
Op de top van de gondel van Val Cenis le Haut
biedt de snowtubingbasis een afdaling van 60
m in een natuurlijke vallei. Helm verplicht.

 Sommet de la télécabine de Val Cenis le
Haut Lanslevillard  Gratis. Toegankelijk voor
skiërs en voetgangers met een geldige skipas.

 15:30-18:30 KRAAMDORP
In het kader van het evenement "Natuur en Ski"
kunt u kennismaken met de activiteiten van
degenen die zich bezighouden met duurzame
ontwikkeling in ons skioord en met de
producten van onze plaatselijke ambachtslieden.

 Front de neige Termignon  Gratis.

 15:30-18:30 IN TERMIGNON:
KINDERATELIER
Een middag voor het hele gezin! Door te
spelen met talrijke modellen kunt u een
hydro-elektrisch ingenieur worden en uw eigen
baan creëren door dammen, centrales,
schoorstenen en dorpen te plaatsen op een
model van de valleibodem.

 Front de neige Termignon  Gratis.

 17:30 VAL CENIS-LANSLEVILLARD
WELKOMSTDRANKJE
Presentatie en inschrijving voor de activiteiten
van de week. Beaufort-proeverij van de
zuivelcoöperatie en een glas gezelligheid
aangeboden. Permanentie bij het
welkomstdrankje gedurende 2 uur, .

 Front de neige du Pont
Noir Lanslevillard  Gratis.

MAANDAG 10 April

 9:30-10:30 RADIO VAN DE HELLINGEN
VAN DE VIEUX MOULIN-GONDEL
Lokale radio: gelach, goed humeur, informatie
en geschenken. Kom meedoen!

 Télécabine du Vieux
Moulin Lanslevillard  Gratis.

 14:-15:30 RONDLEIDING DOOR HET
ARCHEOLOGISCH MUSEUM

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassene: € 5,80, Kind (6-16
jaar): € 3,70, gratis voor kinderen onder de 6 jaar.

 16:-17:30 DE PAASSCHATTENJACHT
Met behulp van de kaart van het dorp Val-Cenis
Lanslebourg. Je moet de gouden munten vinden
die in het dorp verborgen zijn (ze kunnen in de
winkels liggen). Dan ruil je je buit voor
paaseieren. Veel geluk voor jou !!!!

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratis.

 17:30 HET SMAAKPAD
Kom en ervaar een rijk entertainment voor uw
smaakpapillen. Ontdek het dorp Val
Cenis-Lanslebourg zowel door zijn cultuur als
door zijn smaken. Door te stoppen om lokale
producten te proeven bij onze verschillende
handelaren, leer je hun specialiteiten.

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Bij inschrijving aan de receptie van de
VVV.  Gratis.

 20:30-22:30 VERTONING VAN DE FILM
"NEIGE" IN PREVIEW
In het kader van het evenement "Natuur en Ski"
kunt u de preview van de film "Neige" bijwonen
in aanwezigheid van de regisseurs Jacqueline
Farmer en Cyril Barbançon.

 Auditorium Laurent
Gerra Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratis.

DINSDAG 11 April

 8:15 EERSTE BEWIJS
Wees elke dinsdag de eerste op de vers
geprepareerde pistes en beleef een uniek

moment. Een vriendelijke sfeer, een ongewoon
ontbijt, gesprekken met onze deskundigen en
een adembenemend panorama.

 Télécabine du Vieux Moulin Lanslevillard
 Reserveren verplicht bij de receptie van

het VVV-kantoor. Minimaal vereist skiniveau: 3e
ster of klasse 2.  Volwassene: € 10.

 10:-11:30 RONDLEIDING - GOUD,
KLEUREN & LICHT
Ambachtsman en restaurateur van
muurschilderingen, ik zal u begeleiden om de
backstage en de kleine geheimen te onthullen
van de kunstenaars die in Val Cenis-Lanslevillard
werkten. Bezoek aan verschillende historische
monumenten.

 74 rue Saint-Roch Lanslevillard
 Reserveringen moeten de dag ervoor

rechtstreeks bij de gids worden gemaakt op
06 72 32 90 08. Trefpunt opgegeven bij inschrijving.
Minimum aantal personen ingeschreven voor het
bezoek: 10.  Gratis voor kinderen onder de 15
jaar. Prijs: € 5.

 14:-15:30 RONDLEIDING DOOR HET
ARCHEOLOGISCH MUSEUM

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassene: € 5,80, Kind (6-16
jaar): € 3,70, gratis voor kinderen onder de 6 jaar.

 14:-16:30 ARCHEOLOGIEWORKSHOP
VOOR KINDEREN - LA MARMAILLE AU
MUSÉE !
Een workshop speciaal voor kinderen! Met hun
gids zullen ze plezier beleven aan het ontdekken
van de archeologie en het beroep van Jean
Ducaillou, de archeoloog van het museum. Net
als hij moet je studeren, tekenen, aardewerk
reconstrueren en zelfs kleine puzzels oplossen.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Kinderen: 9 €.

 15:30-18:30 KRAAMDORP
De lokale en nationale acteurs verwelkomen u
in het dorp van de stands om u animaties en de
ontdekking van hun productie aan te bieden.

 Front de neige du Pont des
Chèvres Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratis.

 18:-19: GOUDEN NACHT IN TERMIGNON:
ZINTUIGLIJK BEZOEK
Volg je gids tijdens een rondleiding door
het dorp, eeuwen en tradities, die je naar
de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van de
Hemelvaart brengt. Open daar je zintuigen en
laat je verrassen door een originele ontdekking
van dit juweel van barokke kunst!

 Devant la Maison de la Vanoise Termignon
 Registratie verplicht bij het VVV-kantoor

van uw keuze dezelfde dag vóór 12.00
uur.  Volwassene: € 5, Kind (12-16 jaar): € 3.
Gratis voor kinderen onder de 12 jaar.



 18:-20: RODELEN AVOND
800 meter verlichte afdaling. Kinderen onder
de 1,25 m in een slee onder begeleiding van een
volwassene. Kinderen van meer dan 1,25 m rijden
hun eigen slee onder toezicht van een
volwassene.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard  Vast tarief: € 8 (voor 1
afdaling). 20€ voor 4 afdalingen. Pass te koop
ter plaatse of online op www.valcenis.ski.
Stoeltjesliftrit en uitleen van materiaal
inbegrepen. Een gratis shuttle rijdt naar de
verschillende haltes in het resort.

 20:30 DIAVOORSTELLING: MIJN DEEL
VAN DE WOLF - VAL CENIS-LANSLEBOURG
Laten we het spoor van wolven volgen en
vertrouwd raken met deze grote mysterieuze
roofdieren, met name door de tekenen van
aanwezigheid die ze in de natuur achterlaten.

 Salle de
réunion Lanslebourg-Mont-Cenis  Vast tarief:
€ 5.

WOENSDAG 12 April

 9:-18: TOERISTISCHE MARKT
 Rue Saint-Landry Lanslevillard  Gratis

toegang.

 14:-15:30 RONDLEIDING DOOR HET
ARCHEOLOGISCH MUSEUM

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassene: € 5,80, Kind (6-16
jaar): € 3,70, gratis voor kinderen onder de 6 jaar.

 14:-16: BOARDERSKRUIS MICKEY
Kom plezier maken op de Mickey's Journal
boardercross! Geniet van een heerlijke warme
appelsap, zoete en geurige biologische appels
en ontdek Disney magazines!

 Piste "Le Journal de Mickey", aux Essarts à Val
Cenis Lanslevillard Lanslevillard  Gratis.

 14:-16:30 "GRAINE D'ARCHÉOLOGUE" :
INLEIDENDE WORKSHOP OVER
PREHISTORISCH AARDEWERK
Na de rondleiding door het museum zullen
kinderen en ouders samen een gezellig moment
doorbrengen om hun vazen te maken en te
decoreren met de technieken en
gereedschappen van die tijd. U zult zien dat de
knowhow van deze ambachtslieden enorm was.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassenen € 9, kinderen € 7.

 14:-17: BEGELEIDE UITSTAPJES MET
BERGLEIDERS
In het kader van het evenement "Natuur en Ski"
kunt u Val Cenis ontdekken tijdens een tocht
met Jean-Yves Ployer, berggids met het label
"Esprit Parc".

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Reserveren bij de Dienst voor Toerisme.
Beperkt aantal plaatsen met voorrang voor houders
van een arrangement Natuur en Ski.  Gratis.
Beperkt aantal plaatsen.

 16: DE ONDERKANT VAN HET SKIGEBIED
- SNOWMAKING
Een sneeuwmaker legt alles uit over
kunstsneeuw. Bezoek alleen voorbehouden aan
skiërs (geen toegang voor voetgangers). Duur: 1
uur

 L'usine à neige du Saint Pierre Lanslevillard
 Inschrijving bij het VVV-kantoor van uw

keuze vóór woensdag 12.00 uur.  Gratis.

 16:-22: SNEEUWSCHOENAVOND IN HET
MAANLICHT

 Bureau ESF Val Cenis Le Haut Lanslevillard
 op reservering, ter plaatse in de kantoren

van ESF Val Cenis.  € 47 + voor de huur van
sneeuwschoenen + geldige skipas.

 20:30-22:30 PREVIEW VAN DE FILM
"HORS-PISTE
In het kader van "Natuur en Ski" kunt u de
voorvertoning van de film "Hors-Piste" met
regisseur Guillaume Collombet bijwonen. Val
Cenis opent ook de festiviteiten ter gelegenheid
van de 60e verjaardag van het Parc de la Vanoise.

 Auditorium Laurent
Gerra Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratis.

DONDERDAG 13 April

 10:-11:30 RONDLEIDING - GOUD,
KLEUREN & LICHT
Ambachtsman en restaurateur van
muurschilderingen, ik zal u begeleiden om de
backstage en de kleine geheimen te onthullen
van de kunstenaars die in Val Cenis-Lanslevillard
werkten. Bezoek aan verschillende historische
monumenten.

 74 rue Saint-Roch Lanslevillard
 Reserveringen moeten de dag ervoor

rechtstreeks bij de gids worden gemaakt op
06 72 32 90 08. Trefpunt opgegeven bij inschrijving.
Minimum aantal personen ingeschreven voor het
bezoek: 10.  Gratis voor kinderen onder de 15
jaar. Prijs: € 5.

 13:-16: SNOWTUBING
Op de top van de gondel van Val Cenis le Haut
biedt de snowtubingbasis een afdaling van 60
m in een natuurlijke vallei. Helm verplicht.

 Sommet de la télécabine de Val Cenis le
Haut Lanslevillard  Gratis. Toegankelijk voor
skiërs en voetgangers met een geldige skipas.

 14: DE ONDERKANT VAN HET SKIGEBIED
- LAWINEGEVAARPREVENTIE
Een ski-patrouille presenteert zijn taak en de
middelen om de risico's van lawines te
voorkomen (preventieve triggeringstechnieken).
Gereserveerd voor goede skiërs (niveau rode
piste). Duur: 30 minuten

 Sommet du télésiège du Solert Lanslevillard
 Inschrijving bij het VVV-kantoor van uw

keuze vóór woensdag 18u.  Gratis.

 14:-15:30 RONDLEIDING DOOR HET
ARCHEOLOGISCH MUSEUM

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassene: € 5,80, Kind (6-16
jaar): € 3,70, gratis voor kinderen onder de 6 jaar.

 14:-16:30 ARCHEOLOGIE WORKSHOP -
MAAK JE PREHISTORISCHE KETTING!
Leuke workshop om archeologie te ontdekken.
Na de rondleiding door het museum zullen
kinderen en ouders samen een gezellig moment
doorbrengen door u te transformeren in
neolithische juweliers om uw ornamenten en
uw ketting te maken.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassenen: € 9, kinderen €
7.

 15:30-18:30 KRAAMDORP
In het kader van het evenement "Natuur en Ski"
kunt u kennismaken met de activiteiten van
degenen die zich bezighouden met duurzame
ontwikkeling in ons skioord en met de
producten van onze plaatselijke ambachtslieden.

 Télécabine du Vieux
Moulin Lanslevillard  Gratis.

 16:30-22: SNEEUWSCHOENAVOND BIJ
DE OPEN HAARD - HOEK VAN DE MAAN

 Chalet La Ranova Lanslevillard
 Op reservering

+33(0)6 71 77 20 19  Groepstarief vanaf 10 per-
sonen. € 55 per persoon (maaltijd, gids, animatie).

 17:30-21: SNEEUWSCHOENUITSTAPJE
MET MAALTIJD EN DIAVOORSTELLING
OVER HET BEROEP VAN GIDS IN HET
HOOGGEBERGTE

 Crêperie des Glaces Lanslevillard
 Reserveren ten laatste de dag ervoor :

06 71 47 07 18  Volwassene: € 40 Kind: € 35.
Aperitief, maaltijd en uitrusting voorzien
(sneeuwschoenen, stokken).

VRIJDAG 14 April

 14:-17: PLANT UW BOOM
Neem in het kader van het evenement "Natuur
en Ski" deel aan de workshop "Plant uw boom"
met agenten van het Nationaal Bureau voor
Bosbeheer. Compenseer uw ecologische
voetafdruk en laat een souvenir achter in de
Haute Maurienne Vanoise.

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Reserveren bij de Dienst voor Toerisme.
Beperkt aantal plaatsen met voorrang voor houders
van een arrangement Natuur en Ski.  Gratis.
Beperkt aantal plaatsen.

 18:-19: VERTONING VAN HET
PROGRAMMA "LA DANSE DES GLACIERS"
UIT HET PROGRAMMA C'EST TOUJOURS
PAS SORCIER
Woon in het kader van het evenement "Natuur
en Ski" in Val Cenis de vertoning bij van het
programma "La danse des glaciers" uit het
programma "C'est toujours pas sorcier", gevolgd



door een animatie en een quiz van de humorist
Mathieu Duméry.

 Auditorium Laurent
Gerra Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratis.

ZATERDAG 15 April

 19:30 FILMFESTIVAL "BERG OP HET
PODIUM"
Het bergfilmfestival is dit jaar weer terug voor
een uitzonderlijke avond! Op het programma,
de beste bergfilms om je ogen te vullen.

 Cinéma La Ramasse Lanslebourg-Mont-Cenis
 https://www.montagne-en-scene.com/billet-

terie  Vol tarief: € 17.

ZONDAG 16 April

 17:30 VAL CENIS-LANSLEVILLARD
WELKOMSTDRANKJE
Presentatie en inschrijving voor de activiteiten
van de week. Beaufort-proeverij van de
zuivelcoöperatie en een glas gezelligheid
aangeboden. Permanentie bij het
welkomstdrankje gedurende 2 uur, .

 Front de neige du Pont
Noir Lanslevillard  Gratis.

MAANDAG 17 April

 14:-15:30 RONDLEIDING DOOR HET
ARCHEOLOGISCH MUSEUM

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassene: € 5,80, Kind (6-16
jaar): € 3,70, gratis voor kinderen onder de 6 jaar.

 17:30 HET SMAAKPAD
Kom en ervaar een rijk entertainment voor uw
smaakpapillen. Ontdek het dorp Val
Cenis-Lanslebourg zowel door zijn cultuur als
door zijn smaken. Door te stoppen om lokale
producten te proeven bij onze verschillende
handelaren, leer je hun specialiteiten.

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Bij inschrijving aan de receptie van de
VVV.  Gratis.

DINSDAG 18 April

 8:15 EERSTE BEWIJS
Wees elke dinsdag de eerste op de vers
geprepareerde pistes en beleef een uniek
moment. Een vriendelijke sfeer, een ongewoon
ontbijt, gesprekken met onze deskundigen en
een adembenemend panorama.

 Télécabine du Vieux Moulin Lanslevillard
 Reserveren verplicht bij de receptie van

het VVV-kantoor. Minimaal vereist skiniveau: 3e
ster of klasse 2.  Volwassene: € 10.

 14:-15:30 RONDLEIDING DOOR HET
ARCHEOLOGISCH MUSEUM

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassene: € 5,80, Kind (6-16
jaar): € 3,70, gratis voor kinderen onder de 6 jaar.

 14:-16:30 ARCHEOLOGIEWORKSHOP
VOOR KINDEREN - LA MARMAILLE AU
MUSÉE !
Een workshop speciaal voor kinderen! Met hun
gids zullen ze plezier beleven aan het ontdekken
van de archeologie en het beroep van Jean
Ducaillou, de archeoloog van het museum. Net
als hij moet je studeren, tekenen, aardewerk
reconstrueren en zelfs kleine puzzels oplossen.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Kinderen: 9 €.

 20:30 DIAVOORSTELLING: MIJN DEEL
VAN DE WOLF - VAL
CENIS-LANSLEVILLARD
Laten we het spoor van wolven volgen en
vertrouwd raken met deze grote mysterieuze
roofdieren, met name door de tekenen van
aanwezigheid die ze in de natuur achterlaten.

 Salle Culturelle Lanslevillard  Vast tarief: €
5.

WOENSDAG 19 April

 9:-18: TOERISTISCHE MARKT
 Rue Saint-Landry Lanslevillard  Gratis

toegang.

 14:-15:30 RONDLEIDING DOOR HET
ARCHEOLOGISCH MUSEUM

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassene: € 5,80, Kind (6-16
jaar): € 3,70, gratis voor kinderen onder de 6 jaar.

 14:-16:30 "GRAINE D'ARCHÉOLOGUE" :
INLEIDENDE WORKSHOP OVER
PREHISTORISCH AARDEWERK
Na de rondleiding door het museum zullen
kinderen en ouders samen een gezellig moment
doorbrengen om hun vazen te maken en te
decoreren met de technieken en
gereedschappen van die tijd. U zult zien dat de
knowhow van deze ambachtslieden enorm was.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassenen € 9, kinderen € 7.

 16: DE ONDERKANT VAN HET SKIGEBIED
- SNOWMAKING
Een sneeuwmaker legt alles uit over
kunstsneeuw. Bezoek alleen voorbehouden aan
skiërs (geen toegang voor voetgangers). Duur: 1
uur

 L'usine à neige du Saint Pierre Lanslevillard
 Inschrijving bij het VVV-kantoor van uw

keuze vóór woensdag 12.00 uur.  Gratis.

 16:-22: SNEEUWSCHOENAVOND IN HET
MAANLICHT

 Bureau ESF Val Cenis Le Haut Lanslevillard
 op reservering, ter plaatse in de kantoren

van ESF Val Cenis.  € 47 + voor de huur van
sneeuwschoenen + geldige skipas.

DONDERDAG 20 April

 14: DE ONDERKANT VAN HET SKIGEBIED
- LAWINEGEVAARPREVENTIE
Een ski-patrouille presenteert zijn taak en de
middelen om de risico's van lawines te
voorkomen (preventieve triggeringstechnieken).
Gereserveerd voor goede skiërs (niveau rode
piste). Duur: 30 minuten

 Sommet du télésiège du Solert Lanslevillard
 Inschrijving bij het VVV-kantoor van uw

keuze vóór woensdag 18u.  Gratis.

 14:-15:30 RONDLEIDING DOOR HET
ARCHEOLOGISCH MUSEUM

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassene: € 5,80, Kind (6-16
jaar): € 3,70, gratis voor kinderen onder de 6 jaar.

 14:-16:30 ARCHEOLOGIE WORKSHOP -
MAAK JE PREHISTORISCHE KETTING!
Leuke workshop om archeologie te ontdekken.
Na de rondleiding door het museum zullen
kinderen en ouders samen een gezellig moment
doorbrengen door u te transformeren in
neolithische juweliers om uw ornamenten en
uw ketting te maken.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassenen: € 9, kinderen €
7.

 17:30-21: SNEEUWSCHOENUITSTAPJE
MET MAALTIJD EN DIAVOORSTELLING
OVER HET BEROEP VAN GIDS IN HET
HOOGGEBERGTE

 Crêperie des Glaces Lanslevillard
 Reserveren ten laatste de dag ervoor :

06 71 47 07 18  Volwassene: € 40 Kind: € 35.
Aperitief, maaltijd en uitrusting voorzien
(sneeuwschoenen, stokken).

MAANDAG 24 April

 14:-15:30 RONDLEIDING DOOR HET
ARCHEOLOGISCH MUSEUM

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassene: € 5,80, Kind (6-16
jaar): € 3,70, gratis voor kinderen onder de 6 jaar.

 18:-20: RODELEN AVOND
800 meter verlichte afdaling. Kinderen onder
de 1,25 m in een slee onder begeleiding van een
volwassene. Kinderen van meer dan 1,25 m rijden
hun eigen slee onder toezicht van een
volwassene.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard  Vast tarief: € 8 (voor 1
afdaling). 20€ voor 4 afdalingen. Pass te koop
ter plaatse of online op www.valcenis.ski.
Stoeltjesliftrit en uitleen van materiaal
inbegrepen. Een gratis shuttle rijdt naar de
verschillende haltes in het resort.

 20:30 DIAVOORSTELLING: MIJN DEEL
VAN DE WOLF - VAL CENIS-LANSLEBOURG
Laten we het spoor van wolven volgen en
vertrouwd raken met deze grote mysterieuze
roofdieren, met name door de tekenen van
aanwezigheid die ze in de natuur achterlaten.

 Salle de
réunion Lanslebourg-Mont-Cenis  Vast tarief:
€ 5.

WOENSDAG 12 April

 9:-18: TOERISTISCHE MARKT
 Rue Saint-Landry Lanslevillard  Gratis

toegang.

 14:-15:30 RONDLEIDING DOOR HET
ARCHEOLOGISCH MUSEUM

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassene: € 5,80, Kind (6-16
jaar): € 3,70, gratis voor kinderen onder de 6 jaar.

 14:-16: BOARDERSKRUIS MICKEY
Kom plezier maken op de Mickey's Journal
boardercross! Geniet van een heerlijke warme
appelsap, zoete en geurige biologische appels
en ontdek Disney magazines!

 Piste "Le Journal de Mickey", aux Essarts à Val
Cenis Lanslevillard Lanslevillard  Gratis.

 14:-16:30 "GRAINE D'ARCHÉOLOGUE" :
INLEIDENDE WORKSHOP OVER
PREHISTORISCH AARDEWERK
Na de rondleiding door het museum zullen
kinderen en ouders samen een gezellig moment
doorbrengen om hun vazen te maken en te
decoreren met de technieken en
gereedschappen van die tijd. U zult zien dat de
knowhow van deze ambachtslieden enorm was.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassenen € 9, kinderen € 7.

 14:-17: BEGELEIDE UITSTAPJES MET
BERGLEIDERS
In het kader van het evenement "Natuur en Ski"
kunt u Val Cenis ontdekken tijdens een tocht
met Jean-Yves Ployer, berggids met het label
"Esprit Parc".

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Reserveren bij de Dienst voor Toerisme.
Beperkt aantal plaatsen met voorrang voor houders
van een arrangement Natuur en Ski.  Gratis.
Beperkt aantal plaatsen.

 16: DE ONDERKANT VAN HET SKIGEBIED
- SNOWMAKING
Een sneeuwmaker legt alles uit over
kunstsneeuw. Bezoek alleen voorbehouden aan
skiërs (geen toegang voor voetgangers). Duur: 1
uur

 L'usine à neige du Saint Pierre Lanslevillard
 Inschrijving bij het VVV-kantoor van uw

keuze vóór woensdag 12.00 uur.  Gratis.

 16:-22: SNEEUWSCHOENAVOND IN HET
MAANLICHT

 Bureau ESF Val Cenis Le Haut Lanslevillard
 op reservering, ter plaatse in de kantoren

van ESF Val Cenis.  € 47 + voor de huur van
sneeuwschoenen + geldige skipas.

 20:30-22:30 PREVIEW VAN DE FILM
"HORS-PISTE
In het kader van "Natuur en Ski" kunt u de
voorvertoning van de film "Hors-Piste" met
regisseur Guillaume Collombet bijwonen. Val
Cenis opent ook de festiviteiten ter gelegenheid
van de 60e verjaardag van het Parc de la Vanoise.

 Auditorium Laurent
Gerra Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratis.

DONDERDAG 13 April

 10:-11:30 RONDLEIDING - GOUD,
KLEUREN & LICHT
Ambachtsman en restaurateur van
muurschilderingen, ik zal u begeleiden om de
backstage en de kleine geheimen te onthullen
van de kunstenaars die in Val Cenis-Lanslevillard
werkten. Bezoek aan verschillende historische
monumenten.

 74 rue Saint-Roch Lanslevillard
 Reserveringen moeten de dag ervoor

rechtstreeks bij de gids worden gemaakt op
06 72 32 90 08. Trefpunt opgegeven bij inschrijving.
Minimum aantal personen ingeschreven voor het
bezoek: 10.  Gratis voor kinderen onder de 15
jaar. Prijs: € 5.

 13:-16: SNOWTUBING
Op de top van de gondel van Val Cenis le Haut
biedt de snowtubingbasis een afdaling van 60
m in een natuurlijke vallei. Helm verplicht.

 Sommet de la télécabine de Val Cenis le
Haut Lanslevillard  Gratis. Toegankelijk voor
skiërs en voetgangers met een geldige skipas.

 14: DE ONDERKANT VAN HET SKIGEBIED
- LAWINEGEVAARPREVENTIE
Een ski-patrouille presenteert zijn taak en de
middelen om de risico's van lawines te
voorkomen (preventieve triggeringstechnieken).
Gereserveerd voor goede skiërs (niveau rode
piste). Duur: 30 minuten

 Sommet du télésiège du Solert Lanslevillard
 Inschrijving bij het VVV-kantoor van uw

keuze vóór woensdag 18u.  Gratis.

 14:-15:30 RONDLEIDING DOOR HET
ARCHEOLOGISCH MUSEUM

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassene: € 5,80, Kind (6-16
jaar): € 3,70, gratis voor kinderen onder de 6 jaar.

 14:-16:30 ARCHEOLOGIE WORKSHOP -
MAAK JE PREHISTORISCHE KETTING!
Leuke workshop om archeologie te ontdekken.
Na de rondleiding door het museum zullen
kinderen en ouders samen een gezellig moment
doorbrengen door u te transformeren in
neolithische juweliers om uw ornamenten en
uw ketting te maken.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassenen: € 9, kinderen €
7.

 15:30-18:30 KRAAMDORP
In het kader van het evenement "Natuur en Ski"
kunt u kennismaken met de activiteiten van
degenen die zich bezighouden met duurzame
ontwikkeling in ons skioord en met de
producten van onze plaatselijke ambachtslieden.

 Télécabine du Vieux
Moulin Lanslevillard  Gratis.

 16:30-22: SNEEUWSCHOENAVOND BIJ
DE OPEN HAARD - HOEK VAN DE MAAN

 Chalet La Ranova Lanslevillard
 Op reservering

+33(0)6 71 77 20 19  Groepstarief vanaf 10 per-
sonen. € 55 per persoon (maaltijd, gids, animatie).

 17:30-21: SNEEUWSCHOENUITSTAPJE
MET MAALTIJD EN DIAVOORSTELLING
OVER HET BEROEP VAN GIDS IN HET
HOOGGEBERGTE

 Crêperie des Glaces Lanslevillard
 Reserveren ten laatste de dag ervoor :

06 71 47 07 18  Volwassene: € 40 Kind: € 35.
Aperitief, maaltijd en uitrusting voorzien
(sneeuwschoenen, stokken).

VRIJDAG 14 April

 14:-17: PLANT UW BOOM
Neem in het kader van het evenement "Natuur
en Ski" deel aan de workshop "Plant uw boom"
met agenten van het Nationaal Bureau voor
Bosbeheer. Compenseer uw ecologische
voetafdruk en laat een souvenir achter in de
Haute Maurienne Vanoise.

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Reserveren bij de Dienst voor Toerisme.
Beperkt aantal plaatsen met voorrang voor houders
van een arrangement Natuur en Ski.  Gratis.
Beperkt aantal plaatsen.

 18:-19: VERTONING VAN HET
PROGRAMMA "LA DANSE DES GLACIERS"
UIT HET PROGRAMMA C'EST TOUJOURS
PAS SORCIER
Woon in het kader van het evenement "Natuur
en Ski" in Val Cenis de vertoning bij van het
programma "La danse des glaciers" uit het
programma "C'est toujours pas sorcier", gevolgd



DINSDAG 25 April

 14:-15:30 RONDLEIDING DOOR HET
ARCHEOLOGISCH MUSEUM

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassene: € 5,80, Kind (6-16
jaar): € 3,70, gratis voor kinderen onder de 6 jaar.

 14:-16:30 ARCHEOLOGIEWORKSHOP
VOOR KINDEREN - LA MARMAILLE AU
MUSÉE !
Een workshop speciaal voor kinderen! Met hun
gids zullen ze plezier beleven aan het ontdekken
van de archeologie en het beroep van Jean
Ducaillou, de archeoloog van het museum. Net
als hij moet je studeren, tekenen, aardewerk
reconstrueren en zelfs kleine puzzels oplossen.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Kinderen: 9 €.

WOENSDAG 26 April

 14:-15:30 RONDLEIDING DOOR HET
ARCHEOLOGISCH MUSEUM

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassene: € 5,80, Kind (6-16
jaar): € 3,70, gratis voor kinderen onder de 6 jaar.

 14:-16:30 "GRAINE D'ARCHÉOLOGUE" :
INLEIDENDE WORKSHOP OVER
PREHISTORISCH AARDEWERK
Na de rondleiding door het museum zullen
kinderen en ouders samen een gezellig moment
doorbrengen om hun vazen te maken en te
decoreren met de technieken en
gereedschappen van die tijd. U zult zien dat de
knowhow van deze ambachtslieden enorm was.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassenen € 9, kinderen € 7.

DONDERDAG 27 April

 14:-15:30 RONDLEIDING DOOR HET
ARCHEOLOGISCH MUSEUM

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassene: € 5,80, Kind (6-16
jaar): € 3,70, gratis voor kinderen onder de 6 jaar.

 14:-16:30 ARCHEOLOGIE WORKSHOP -
MAAK JE PREHISTORISCHE KETTING!
Leuke workshop om archeologie te ontdekken.
Na de rondleiding door het museum zullen
kinderen en ouders samen een gezellig moment
doorbrengen door u te transformeren in
neolithische juweliers om uw ornamenten en
uw ketting te maken.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Bij inschrijving bij de Dienst voor Toerisme

of het museum  Volwassenen: € 9, kinderen €
7.

CONCERT "ON THE WAY" VAN T.O.U.
Concert voor alle doelgroepen "Sur le Chemin"
van het vrouwenduo T.O.U. Twee
complementaire en melodieuze stemmen
begeleid met precies wat nodig is, voor liedjes
op de samenvloeiing van radiostandaarden en
originele compositie met folkaccenten...

 Salle des Fêtes Bramans  Gratis.



Office de Tourisme
Bessans

Elke dag 
van 9u-12u / 14u-18u 

Van 27 maart tot 14 april:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 

12.00 uur / 15.00 tot 17.30 uur

Programma onder voorbehoud

.../...

ZONDAG 9 April

 18: HET WELKOMSTMOMENT
Het VVV-kantoor heet u welkom en deelt nuttige
informatie met u voor een aangenaam verblijf.
Bij deze gelegenheid wordt u een proeverij van
lokale producten en een drankje aangeboden!

 Espace Albaron   Gratis.

MAANDAG 10 April

 9:-12: KLEINE TOERISTENMARKT
 Place de la Mairie   Gratis toegang.

 15: LEUKE BIATLON-INITIATIE
Kom in de vorm van spelletjes en sportieve
uitdagingen kennismaken met
lasergeweerschieten. De meest competitieve
zullen zich meten met elkaar!

 Espace Nordique Le Carreley   Gratis.

 18: PROJECTIE HET GEBIED VANOISE -
GRAND PARADIS, ONDER HET TOEZIEND
OOG VAN LAMMERGIEREN
Foto- en videoprojectie geproduceerd en
gepresenteerd door Olivier Trompette.
Presentatie van de biodiversiteit van dieren
(hoefdieren, knaagdieren, vogels, reptielen,
insecten, roofdieren...) + flora en landschappen.

Screening gevolgd door een debat over wilde
dieren.

 Espace Albaron   Volwassene: € 5, Kind: €
2.

DINSDAG 11 April

 9:-10: RADIO BESSANS, NIEUWS,
WEERSVOORSPELLING EN QUIZ

 Espace Nordique Le Carreley   Gratis.

 11:-12: GEOCACHING INITIATIE: DE
SCHATTENJACHT 2.0
Laten we een historische wandeling maken op
zoek naar de best bewaarde geheimen van
Bessans. Smartphone en "Geocaching" applicatie
vereist, te downloaden (gratis). Neem
wandelschoenen mee!

 Devant l'Office de Tourisme   Gratis.

 18:30 FILM: THE FINGER OF GOD -
BEYOND THE PEAKS
Een buitengewone wereld, waar de vijandigheid
van grote hoogten en de passie van mannen
naast elkaar bestaan. Een weinig bekende
modus, die van hoge bergen, verticaliteit en
extreem.

 Espace Albaron   Gratis. Aangeboden door
Ass. “Bessans Bonneval-sur-Arc Berggebied”.

WOENSDAG 12 April

 9:-10: BEZOEK AAN DE ERABLO,
TRADITIONELE HUISVESTING
Ontdek het leefgebied en het dagelijkse leven
van de Bessaniërs tot de tweede helft van de 20e
eeuw, in een 17e-eeuwse "Erablo", die op dat
moment in dezelfde kamer sliep als de dieren
om van hun warmte te genieten.

 Office de Tourisme 
 Verplichte inschrijving bij de receptie van

het VVV-kantoor.  Gratis voor kinderen onder de
12 jaar. € 3.

 17:-18:30 YOGA VOOR LANGLAUFEN
 Espace Albaron 

 Op reservering op 06.85.06.51.43.  Vol-
wassene: € 5. Betaling ter plaatse.

 18:-19: GOUDEN NACHT IN BESSANS:
RONDLEIDING
Het begint met een nachtelijke
wandeling door het dorp, eeuwen en
tradities. Het gaat door een kapel die wordt
onthuld door fakkels, een kerk die wordt verteld
in muziek. En zonder dat het lijkt, neemt het je
mee naar de andere kant van de scène...

 Devant l'Office de Tourisme 
 Verplichte inschrijving bij de receptie van

het VVV-kantoor.  Volwassene: € 5, Kind (12-16
jaar): € 3. Gratis voor kinderen onder de 12 jaar.

DONDERDAG 13 April

 18: GAME: "SLAAG VOOR JE LICENTIE"
Beste vakantiegangers, deze avond heeft het
animatieteam een unieke Vergunningstest voor
jullie opgesteld! Skibrevet, klimbrevet,
wandelbrevet, we testen je kennis, je goede
humeur en je 2e graad!

 Espace Albaron   Gratis.

DINSDAG 18 April

 18:30 CONFERENTIE OVER:
SKI-ALPINISME / SKITOCHTEN /
SKI-ALPINISME?
Ski-alpinisme / skitochten / ski-alpinisme is een
andere praktijk van skiën in de winter en de
lente: een vrijetijdsbesteding voor genezing,
contemplatie, sport en het maken van je eigen
stempel.

 Espace Albaron   Gratis. Aangeboden door
Ass. “Bessans Bonneval-sur-Arc Berggebied”.

DINSDAG 25 April

 18:30 FILM: THE FINGER OF GOD -
BEYOND THE PEAKS
Een buitengewone wereld, waar de vijandigheid
van grote hoogten en de passie van mannen
naast elkaar bestaan. Een weinig bekende
modus, die van hoge bergen, verticaliteit en
extreem.

 Espace Albaron   Gratis. Aangeboden door
Ass. “Bessans Bonneval-sur-Arc Berggebied”.

ZONDAG 9 April

 18: HET WELKOMSTMOMENT
Het VVV-kantoor heet u welkom en deelt nuttige
informatie met u voor een aangenaam verblijf.
Bij deze gelegenheid wordt u een proeverij van
lokale producten en een drankje aangeboden!

 Espace Albaron   Gratis.

MAANDAG 10 April

 9:-12: KLEINE TOERISTENMARKT
 Place de la Mairie   Gratis toegang.

 15: LEUKE BIATLON-INITIATIE
Kom in de vorm van spelletjes en sportieve
uitdagingen kennismaken met
lasergeweerschieten. De meest competitieve
zullen zich meten met elkaar!

 Espace Nordique Le Carreley   Gratis.

 18: PROJECTIE HET GEBIED VANOISE -
GRAND PARADIS, ONDER HET TOEZIEND
OOG VAN LAMMERGIEREN
Foto- en videoprojectie geproduceerd en
gepresenteerd door Olivier Trompette.
Presentatie van de biodiversiteit van dieren
(hoefdieren, knaagdieren, vogels, reptielen,
insecten, roofdieren...) + flora en landschappen.

Screening gevolgd door een debat over wilde
dieren.

 Espace Albaron   Volwassene: € 5, Kind: €
2.

DINSDAG 11 April

 9:-10: RADIO BESSANS, NIEUWS,
WEERSVOORSPELLING EN QUIZ

 Espace Nordique Le Carreley   Gratis.

 11:-12: GEOCACHING INITIATIE: DE
SCHATTENJACHT 2.0
Laten we een historische wandeling maken op
zoek naar de best bewaarde geheimen van
Bessans. Smartphone en "Geocaching" applicatie
vereist, te downloaden (gratis). Neem
wandelschoenen mee!

 Devant l'Office de Tourisme   Gratis.

 18:30 FILM: THE FINGER OF GOD -
BEYOND THE PEAKS
Een buitengewone wereld, waar de vijandigheid
van grote hoogten en de passie van mannen
naast elkaar bestaan. Een weinig bekende
modus, die van hoge bergen, verticaliteit en
extreem.

 Espace Albaron   Gratis. Aangeboden door
Ass. “Bessans Bonneval-sur-Arc Berggebied”.

WOENSDAG 12 April

 9:-10: BEZOEK AAN DE ERABLO,
TRADITIONELE HUISVESTING
Ontdek het leefgebied en het dagelijkse leven
van de Bessaniërs tot de tweede helft van de 20e
eeuw, in een 17e-eeuwse "Erablo", die op dat
moment in dezelfde kamer sliep als de dieren
om van hun warmte te genieten.

 Office de Tourisme 
 Verplichte inschrijving bij de receptie van

het VVV-kantoor.  Gratis voor kinderen onder de
12 jaar. € 3.

 17:-18:30 YOGA VOOR LANGLAUFEN
 Espace Albaron 

 Op reservering op 06.85.06.51.43.  Vol-
wassene: € 5. Betaling ter plaatse.

 18:-19: GOUDEN NACHT IN BESSANS:
RONDLEIDING
Het begint met een nachtelijke
wandeling door het dorp, eeuwen en
tradities. Het gaat door een kapel die wordt
onthuld door fakkels, een kerk die wordt verteld
in muziek. En zonder dat het lijkt, neemt het je
mee naar de andere kant van de scène...

 Devant l'Office de Tourisme 
 Verplichte inschrijving bij de receptie van

het VVV-kantoor.  Volwassene: € 5, Kind (12-16
jaar): € 3. Gratis voor kinderen onder de 12 jaar.

DONDERDAG 13 April

 18: GAME: "SLAAG VOOR JE LICENTIE"
Beste vakantiegangers, deze avond heeft het
animatieteam een unieke Vergunningstest voor
jullie opgesteld! Skibrevet, klimbrevet,
wandelbrevet, we testen je kennis, je goede
humeur en je 2e graad!

 Espace Albaron   Gratis.

DINSDAG 18 April

 18:30 CONFERENTIE OVER:
SKI-ALPINISME / SKITOCHTEN /
SKI-ALPINISME?
Ski-alpinisme / skitochten / ski-alpinisme is een
andere praktijk van skiën in de winter en de
lente: een vrijetijdsbesteding voor genezing,
contemplatie, sport en het maken van je eigen
stempel.

 Espace Albaron   Gratis. Aangeboden door
Ass. “Bessans Bonneval-sur-Arc Berggebied”.

DINSDAG 25 April

 18:30 FILM: THE FINGER OF GOD -
BEYOND THE PEAKS
Een buitengewone wereld, waar de vijandigheid
van grote hoogten en de passie van mannen
naast elkaar bestaan. Een weinig bekende
modus, die van hoge bergen, verticaliteit en
extreem.

 Espace Albaron   Gratis. Aangeboden door
Ass. “Bessans Bonneval-sur-Arc Berggebied”.



Office de Tourisme
Bonneval sur Arc

Elke dag 
van 9u-12u / 14u-18u

Van 27 maart tot 28 april:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 

12.00 uur / 15.00 tot 17.30 uur

Programma onder voorbehoud

ZONDAG 9 April

 9:-18: KLEINE TOERISTENMARKT
 Vieux village   Gratis toegang.

 18: HET WELKOM MOMENT
Het VVV-kantoor heet u welkom en deelt nuttige
informatie met u voor een aangenaam verblijf.
Bij deze gelegenheid wordt u een proeverij van
lokale producten en een drankje
aangeboden!boden.

 Grande Maison   Gratis.

MAANDAG 10 April

 8:45 RADIO BONNEVAL, NIEUWS,
WEERSVOORSPELLING EN QUIZ
Als u door het langlaufcentrum loopt, profiteert
u van het nieuws van de week, het weerbericht,
entertainment en doet u mee aan de quiz!

 Télésiège du Vallonnet   Gratis.

 10:-11:30 ONTDEKKINGSWANDELING
VAN BONNEVAL SUR ARC
Ontdek het dorp Bonneval sur Arc. Maak kennis
met de geschiedenis van dit beschermde dorp
en zijn kleinste hoekjes.

 Devant l'Office de Tourisme   Gratis.

DINSDAG 11 April

 15: LEUKE ONTDEKKING VAN BIATLON
Kom in de vorm van spelletjes en sportieve
uitdagingen kennismaken met
lasergeweerschieten. De meest competitieve
zullen zich meten met elkaar! Kinderen zijn de
verantwoordelijkheid van de ouders.

 Front de neige débutant   Gratis.

 17: SLEE BOWLEN
Ken je sneeuwbowlen? Net als bij bowlen is het
de bedoeling om zoveel mogelijk kegels om te
gooien. Het spel is eenvoudig: 6 kegels, een slee
en veel plezier. Sleeën niet inbegrepen, helm en
slee met remmen sterk aanbevolen.

 Front de neige débutant   Gratis.

 17:30-18:30 BEZOEK AAN DE
SCHAAPSKOOI LA MASEI D'EVE

 Vieux Village 
 Bij inschrijving bij het toeristenbu-

reau.  Volwassene: € 4, Kind (4-13 jaar): € 3.

 21: OVERWEEG DE TRADITIONELE
FAKKELAFDALING DOOR DE ESF
Kom en geniet van de unieke ervaring van een
fakkelafdaling met muziek! Geniet van de
lichtshow met een warme appelsap.

 Télésiège du Vallonnet 
 Tijdens de schoolvakanties kunnen

kinderen deelnemen aan de fakkelafdaling. Re-
servering bij het ESF.  Gratis. 5,50€ de fakkel.

WOENSDAG 12 April

 10:30-12: HANDMATIGE WORKSHOP -
MAAK JE OVERLEVINGSARMBAND
Touw, fluit, vuursteen, kompas, het essentiële
accessoire om te maken met de hulp van de
animators. Vanaf 10 jaar. Ouders of voogden
moeten aanwezig zijn.

 Grande Maison 
 Bij inschrijving bij de receptie van het VVV-

kantoor.  Vast tarief: € 4.

 14:30-16: HET ANIMATIETEAM EN BONNY
DE MASCOTTE OP DE PISTE
Geniet van warm appelsap op de piste dankzij
de Pomm 'Patrouille.

 Télésiège du Vallonnet   Gratis.

 18:30 FILM: THE FINGER OF GOD -
BEYOND THE PEAKS
Een buitengewone wereld, waar de vijandigheid
van grote hoogten en de passie van mannen
naast elkaar bestaan. Een weinig bekende
modus, die van hoge bergen, verticaliteit en
extreem.

 Grande Maison   Gratis. Aangeboden door
Ass. “Bessans Bonneval-sur-Arc Berggebied”.

 20:30 KOOR "DE HAUTE MAURIENNE
ZINGT"
Het koor "la Haute Maurienne Chante" biedt een
concert met liederen uit Frankrijk en de rest van
de wereld.

 Eglise Notre Dame de l'Assomption   Gratis
entree.

DONDERDAG 13 April

 17:15 SNOW GROOMER
DEMONSTRATION
Kom en ontdek "onze mannen van de nacht" die
de pistes voorbereiden voor uw plezier, evenals
hun indrukwekkende machines.

 Télésiège du Vallonnet   Gratis.

 17:30 HATHA YOGA LESSEN,
DYNAMISCHE YOGA MET BABETH
Na een dag wandelen of gewoon om te
ontspannen, ontdek Hatha yoga, een
dynamische yoga met Babeth. Open voor
iedereen. Tijdens de cursus worden ongeveer
twintig houdingen (asana's) voorgesteld. De les
duurt 1u20. Matten en blokken aanwezig.

 Grande Maison 
 Bij inschrijving bij het toeristenbu-

reau.  Volwassene: € 5.

 20: SCREENING - CROC BLANC
Kom en ontdek deze grote literatuur- en
filmklassieker in een nieuwe geanimeerde versie
die gewoonweg subliem is! Geweldige Noordse
sfeer gegarandeerd!

 La Grande Maison   Gratis.

ZONDAG 16 April

 9:-18: KLEINE TOERISTENMARKT
 Vieux village   Gratis toegang.

 18: HET WELKOM MOMENT
Het VVV-kantoor heet u welkom en deelt nuttige
informatie met u voor een aangenaam verblijf.
Bij deze gelegenheid wordt u een proeverij van
lokale producten en een drankje
aangeboden!boden.

 Grande Maison   Gratis.

MAANDAG 17 April

 8:45 RADIO BONNEVAL, NIEUWS,
WEERSVOORSPELLING EN QUIZ
Als u door het langlaufcentrum loopt, profiteert
u van het nieuws van de week, het weerbericht,
entertainment en doet u mee aan de quiz!

 Télésiège du Vallonnet   Gratis.



 10:-11:30 ONTDEKKINGSWANDELING
VAN BONNEVAL SUR ARC
Ontdek het dorp Bonneval sur Arc. Maak kennis
met de geschiedenis van dit beschermde dorp
en zijn kleinste hoekjes.

 Devant l'Office de Tourisme   Gratis.

DINSDAG 18 April

 15: LEUKE ONTDEKKING VAN BIATLON
Kom in de vorm van spelletjes en sportieve
uitdagingen kennismaken met
lasergeweerschieten. De meest competitieve
zullen zich meten met elkaar! Kinderen zijn de
verantwoordelijkheid van de ouders.

 Front de neige débutant   Gratis.

 17: SLEE BOWLEN
Ken je sneeuwbowlen? Net als bij bowlen is het
de bedoeling om zoveel mogelijk kegels om te
gooien. Het spel is eenvoudig: 6 kegels, een slee
en veel plezier. Sleeën niet inbegrepen, helm en
slee met remmen sterk aanbevolen.

 Front de neige débutant   Gratis.

 17:30-18:30 BEZOEK AAN DE
SCHAAPSKOOI LA MASEI D'EVE

 Vieux Village 
 Bij inschrijving bij het toeristenbu-

reau.  Volwassene: € 4, Kind (4-13 jaar): € 3.

 21: OVERWEEG DE TRADITIONELE
FAKKELAFDALING DOOR DE ESF
Kom en geniet van de unieke ervaring van een
fakkelafdaling met muziek! Geniet van de
lichtshow met een warme appelsap.

 Télésiège du Vallonnet 
 Tijdens de schoolvakanties kunnen

kinderen deelnemen aan de fakkelafdaling. Re-
servering bij het ESF.  Gratis. 5,50€ de fakkel.

WOENSDAG 19 April

 14:30-16: HET ANIMATIETEAM EN BONNY
DE MASCOTTE OP DE PISTE
Geniet van warm appelsap op de piste dankzij
de Pomm 'Patrouille.

 Télésiège du Vallonnet   Gratis.

 18:30 CONFERENTIE OVER
SKI-ALPINISME / SKITOCHTEN /
SKI-ALPINISME?
Ski-alpinisme / skitochten / ski-alpinisme is een
andere praktijk van skiën in de winter en de
lente: een vrijetijdsbesteding voor genezing,
contemplatie, sport en het maken van je eigen
stempel.

 Grande Maison   Gratis. Aangeboden door
Ass. “Bessans Bonneval-sur-Arc Berggebied”.

DONDERDAG 20 April

 20: SCREENING - CROC BLANC
Kom en ontdek deze grote literatuur- en
filmklassieker in een nieuwe geanimeerde versie

die gewoonweg subliem is! Geweldige Noordse
sfeer gegarandeerd!

 La Grande Maison   Gratis.

ZONDAG 23 April

 9:-18: KLEINE TOERISTENMARKT
 Vieux village   Gratis toegang.

 18: HET WELKOM MOMENT
Het VVV-kantoor heet u welkom en deelt nuttige
informatie met u voor een aangenaam verblijf.
Bij deze gelegenheid wordt u een proeverij van
lokale producten en een drankje
aangeboden!boden.

 Grande Maison   Gratis.

MAANDAG 24 April

 10:-11:30 ONTDEKKINGSWANDELING
VAN BONNEVAL SUR ARC
Ontdek het dorp Bonneval sur Arc. Maak kennis
met de geschiedenis van dit beschermde dorp
en zijn kleinste hoekjes.

 Devant l'Office de Tourisme   Gratis.

WOENSDAG 26 April

 18:30 FILM: THE FINGER OF GOD -
BEYOND THE PEAKS
Een buitengewone wereld, waar de vijandigheid
van grote hoogten en de passie van mannen
naast elkaar bestaan. Een weinig bekende
modus, die van hoge bergen, verticaliteit en
extreem.

 Grande Maison   Gratis. Aangeboden door
Ass. “Bessans Bonneval-sur-Arc Berggebied”.
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