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EEN NATUURLIJKE BRON VAN OPTIMISME
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Dents du Midi
3 257 m

Aiguille Verte
4 122 m

Mont Blanc
4 810 m

Tussen heT meer 
van Genève en 
de monT-Blanc

CHÂTEL

legendarisch
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Aiguille Verte
4 122 m

Mont Blanc
4 810 m

Tête du Linga
2 127 m

Les Hauts Forts
2 466 m

De winter staat voor de deur! 
De sneeuw glinstert en de 

sparren schitteren!
Of je nu van een gezellig haardvuur of steile 

hellingen met poedersneeuw houdt, Châtel biedt 
voor elk wat wils, van de meest sportieve tot meest 

relaxte vakantiegangers. Ontdek of herontdek bij 
het doorbladen van deze brochure alle facetten 

van een skioord dat een omweg meer dan waard 
is. In Châtel ligt het wintersportplezier zowel voor 
kleine als grote groepen altijd binnen handbereik.

montreux en het meer van Genève
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Dent du Géant
4 013 m

Pic de Tenneverge
2 989 m
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PisTes en BerGkammen 
als Grens

CHÂTEL

grand oos

Mont Sageroux
2 676 m

Dent de Barme
2 759 m

02 - 03



dolce viTa 
in de BerGen

CHÂTEL

 magisch
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GenieT van de 
sTreekTradiTies

CHÂTEL

  cosy
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commiTmenT, 
inzeT en vrijheid

CHÂTEL

met vrienden

Voel je vrij!
Deze witte wintershow overtreft zelfs je mooiste 
dromen. Een zachte en dikke laag sneeuw zover 
het oog reikt. Châtel biedt je een onweerstaanbaar 
wintersportlandschap! Je bevindt je hier in één 
van de grootste skigebieden ter wereld met 
293 pistes in een wilde en ongerepte natuur.
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Je probeert je los te maken van de 
dagelijkse sleur, uitdagingen het hoofd 
te bieden, je grenzen te verleggen en in 
alle omstandigheden je beste skischoen 
voor te zetten.

Liefhebber van geheime spots en droomland-
schappen, bereid je voor op een overdosis 
skigeluk…

Je bevindt je hier in de Portes du Soleil, in het hart van 
een uitgestrekt wit winterparadijs. De adembenemen-
de panorama’s en gevarieerde landschappen nodigen 
je uit om de hellingen af te zoeven om een domein te 
verkennen dat voorbehouden is aan ware sneeuw-
avonturiers. Met je helm en je skibril op je hoofd, kun 
je als doorwinterde wintersportfan de verleiding van 
de ongerepte ruimtes, die garant staan voor extreme 
snowfun, uiteraard niet weerstaan.
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Wat voor skiër ben jij? Fan van fraaie door 
de pistedienst verzorgde pistes of van 
ongerepte ruimtes?

De Lawinepieper workshop in het DVA 
(Lawinepieper) Park is je op het lijf geschreven. 
Volg de adviezen van de sneeuwprofessionals 
op en leer de natuurlijke gevaren herkennen 
en het principe van lawines begrijpen. Het 
ervaren en goed getrainde reddingspersoneel 
laat je kennismaken met de lawinepieper. Een 
lawinepieper is absoluut geen overbodige luxe, 
maar een onmisbare tool die je leven kan redden.

De gezellige workshop is bovenal uiterst 
interessant en leerzaam.
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Met een parapente doopvlucht kun je je favoriete 
speelveld van bovenaf bewonderen. En las, om 
bij te komen van je, uiteraard heftige emoties, 
een ontspannende pauze in.

Après ski in Châtel, dag… 
en nacht
Ben je ondanks de uitgestrektheid van het 
gebied en de uiteenlopende pistes, nog niet 
verzadigd? Leef je uit en relax in de wellness 
ruimtes of geniet van de bruisende sfeer van de 
feestavonden.

De Portes du Soleil: een 
model van internationale 
samenwerking
Tussen de twaalf Frans-Zwitserse skioorden van 
het skigebied heerst een perfecte harmonie. 
Met de ski’s ondergebonden en in een rustig en 
onbezorgd tempo verzetten we hier bergen. De pistes 
en mechanische skiliften verzorgen een constante en 
vrije verbinding. ’s Ochtends kun je in Frankrijk skiën 
om ’s middags de Zwitserse hellingen af te glijden of 
andersom. Fantastisch, niet?

De Portes du Soleil: te Châtel, La Chapelle 
d’Abondance, Abondance, Avoriaz, Morzine, Les 
Gets, Saint Jean d’Aulps, Montriond, ski je over de 
Franse hellingen. In Morgins, Torgon, Champoussin-
Les Crosets en Champéry, geniet je van de Zwitserse 
sneeuw.

De verbinding Super-Châtel 
en Le Linga
2 ontkoppelbare skiliften (één met 4 en één 
met 6 plaatsen) verzorgen de verbinding tussen 
de sector van Super-Châtel en Le Linga. Ze 
vertrekken beiden vanuit Vonnes, in de nabijheid 
van Morgins bij de Zwitserse grens en maken 
het mogelijk het gebruik van de pendeldienst 
en particuliere auto’s terug te dringen. En last 
but not least, deze skiliften nemen je mee naar 
nieuwe, te verkennen pistes! Praktischer en 
sneller; deze verbinding stelt alle skiërs in staat 
nog meer van het prachtige skigebied van Les 
Portes du Soleil te genieten.

Uiteenlopend
vakant eplezier…
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châTel is veT 
cool!

CHÂTEL

met vrienden

RazorSnowbike: 
ijzige sensaties!
Deze ATB wedstrijd op sneeuw bestaat 
uit twee onderdelen: de Derby op de 
Chanterelle piste met aankomst in het 
centrum van het skioord en de Eight Cross.

Deze twee spectaculaire evenementen 
staan open voor zowel amateurs 
als professionele wielrenners.
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Je voegt graag een vleugje fantasie aan 
je leven toe. Je houdt van muziek, ritme 
en feesten. Je bruist van de energie en 
de levensvreugde. Je houdt ervan deze 
intense momenten te delen.

Jouw vakantiemotto is: in Châtel leef ik me 
uit, Trendy sfeer, snowpark en feestavonden.

Je bent niet graag alleen maar hebt ook ruimte, licht 
en vrijheid nodig. Je bent gek op goed gevulde dagen 
en feestavonden. Jouw plan; je vrienden zien in het 
snowpark, boeiende tochten improviseren, samen 
van quality time genieten en verrast worden door 
onverwachte ontmoetingen.

Je hebt een vurig karakter, bent open minded en je 
past je makkelijk aan… In Châtel kun je helemaal 
jezelf zijn !
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Lenteski
Vergeet de opvriezende mist, 
temperaturen tot ver onder nul, diep 
weggedoken in dikke donsjekkers.

Stap vanuit de schaduw in het licht en 
geniet van de lengende dagen en de zon 
die over de pistes en de terrassen schijnt. 
Een prachtig naseizoen met openlucht 
concerten, feesten in alle straathoeken, 
chillen als levensmotto… het lenteskiën is 
uitgegroeid tot een ware must do. Châtel 
doet dan ook mee aan de Lenteski actie van 
France Montagnes.
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7e editie van het festival 
Rock The Pistes van de 

Portes du Soleil van 19 t/m 
25 maart 2017

Spits je oren en ga met 
de voetjes van de vloer 
in de Portes du Soleil
Heb je verkrampte spieren na een dag op 
de pistes, voel je je zo stijf als een hark of 
lusteloos? Een wondermiddel en een goede tip: 
laat je meeslepen door het tempo, ga de dance floor 
op, klap in je handen (om lekker warm te worden), 
gooi je armen in de lucht (dat ontspant) en zing 
luidkeels mee. Er gaat niets boven muziek voor een 
perfecte afsluiting van de dag. Sneeuw en muziek, 
een geslaagde en feestcocktail!

Maak je klaar voor megaverrassingen! Zoals 
concerten in alle hoeken van het skigebied, in de vrije 
natuur en in de openlucht! Geniet met je voeten in 
de sneeuw, in het zonnetje van een bonte muzikale 
caleidoscoop met uiteenlopende stijlen en ritmes.

Châtel van uit de lucht
In de winter zijn de landschappen nog mooier 
vanuit de lucht. En als de sensaties van glijsport 
zich verweven met luchtigheid, verandert het 
berglandschap in een grandioze startbaan.

Geniet van ongekende sensaties met de Fantasticable. 
Maak, solo of met z’n tweetjes, een vlucht boven 
het gehucht van Plaine-Dranse op een snelheid van 
vrijwel 100 km/uur en op meer dan 200 meter hoogte.

Smaakt dit naar meer? Ga dan naar het Snowpark 
en probeer een backflip, indy en 360° voor een 
verbluffend panorama !

Vanuit de lucht krijg je een totaal andere blik op dit 
reusachtige witte winterparadijs…

Ontdek nieuwe glij-activiteiten zoals de yooner 
of de snakegliss of anders nog de snowscoot of 
doe samen met je vrienden mee aan de “fun” 
excursies en breng een vleugje fantasie in.

Op zoek naar emoties 
en sensaties
Geniet van het straattheater, oogverblindende 
ski demoshows, schitterend vuurwerk tegen de 
winterse sterrenhemel of doe je successen of je 
blunders uit de doeken en hef het glas met je 
skimaten in een sfeervolle bar!

Uiteenlopend
vakant eplezier…
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de fijne 
momenTen in heT 
leven waarderen!

Met z,n tweetjes

Herontdek de bergsfeer
Duik in de wintermagie en laat je verleiden door 
de hoogwaardige en originele accommodaties. 
Châtel telt tal van knusse en kwaliteitsvolle 
vakantieadresjes voorzien van alle comfort: 
ruimte, licht, smaakvolle meubels 
en een geraffineerde sfeer.

Geniet tijdens je volgende verblijf van 
een warme bergsfeer en luxe.

CHÂTEL
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Tijdens de vakantie is elke dag een 
bijzondere dag. De vrije tijd leent 
zich uitstekend voor ontspanning, 
ontdekkingen en dolce vita.

Wandelen in de ochtend, ontmoeting met de 
douanebeambten in de middag en uit eten in 
de avond, het perfecte vakantieprogramma!

Om het pad te vinden dat naar vakantiegeluk leidt, 
is een kompas overbodig. Het volstaat de juiste 
weg in te slaan tijdens wandelingen en open te 
staan voor ontmoetingen. Neem de tijd om van 
speciale momenten te genieten en het bergleven te 
doorgronden. Bewonder de nauwkeurige handelingen 
van de houtsnijders of maak, in je eigen tempo, een 
sneeuwschoenentocht langs de traditionele chalets.

Vul je vakantiedag naar wens in!
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Wintertrail Oxfam: 
een evenement 
voor een goed doel
Beleef op 4 en 5 maart 2017, een uniek 
evenement in Châtel en de Abondance vallei: 
een sneeuwschoentocht voor het goede doel!

Deze happening wordt georganiseerd met de 
samenwerkende gemeentes van de Abondance 
vallei en heeft tot doel de vereniging Oxfam, die 
wereldwijd de armoede bestrijdt, financieel te 
steunen. De hoogvlaktes van de vallei wachten 
de meer dan 400 deelnemers op.
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Of je nu een “fijnproever” of een lekkerbek bent, 
het proeven van de uitgelezen Abondance Kaas 
(BOB).is uiteraard een must. Deze in de vallei met 
dezelfde naam ambachtelijk bereide streekkaas is 
een concentraat van bergtradities.

Een authentiek 
wintersportdorp, met 
authentieke producten
Verken tijdens je verblijf alle facetten van onze streek 
en bewonder onder andere de prachtige boerderijen 
en de met houtsnijwerk versierde balkons.

Geef je over aan plezier
Neem het tempo van het winterse bergleven aan.

Ski, zonder stress of haasten, met vrienden of het gezin. 
Kies voor eenvoudige pistes en las een pauze in om 
van het uitzicht te genieten of enkele vakantiekiekjes 
te schieten. Deel onvergetelijke ervaringen en laat de 
dagelijkse sleur ver achter je. Kortom geniet van op 
en top vakantiefun.

Ontdek tevens het andere 
gezicht van de bergen
Iedereen kan hier genieten van onbezorgd 
vakantieplezier en zich uitleven… Vissen in 
het bevroren meer, wandeltochten, langlaufen, 
parapentevluchten en zelfs skiën voor gehandicapten.

Duik in een wereld van 
verrassende sensaties!
Dit aquacentrum staat garant voor op en top 
waterfun en ontspanning: het is gewijd aan 
wellness en fitness en telt meerdere binnen- 
en buitenbaden, een strand, een terras, drie 
sauna’s, twee hammams, massagedouches, 
een verzorgingsruimte, een kruidentheecor-
ner, een ontspanningsruimte en een aan 
cardiotraining gewijde zaal.

Met meer dan vierduizend vierkante meter, 
is Forme d’O, volledig gewijd aan recreatie 
en sport. Het biedt plaats aan zevenhonderd 
personen, heeft een prachtig uitzicht op de 
omliggende bergen en baadt in het natuur-
lijke licht. Doe met Forme d’O nieuwe ener-
gie op en duik in een wereld van verrassende 
sensaties !

Uiteenlopend
vakant eplezier…
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de Blauwe PisTe 
of een Bezoekje 
aan de Boerderij

CHÂTEL

met het gezin
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Geniet van gedeelde snowfun 
met het gezin en van een 
onbezorgd verblijf in de bergen.

In Châtel zetten wij alles in het werk 
opdat ouders en kinderen intense en 
onvergetelijke vakantiemomenten 
kunnen beleven.

Ah! De eerste aarzelende stappen in 
de sneeuw, een doldwaze afdaling op 
de slee of anders nog een boeiende 
sneeuwschoentocht. Je kunt hier rustig aan 
bij het begin beginnen.

In Châtel kun je samen alle facetten van 
het bergleven ontdekken om van ongekend 
vakantieplezier te genieten.

Ik heb leren skiën in Châtel
Leren skiën is hier uiteraard geen straf. Om kennis 

te maken met de wintersport en vooruitgang te 
boeken zijn de skilessen (en de lessen voor de overige 

glijsporten) hoofdzakelijk gericht op plezier hebben.
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Châtel: een gezellig (en ervaren) 
skioord waar het vakantiegeluk van 
gezinnen voorop staat.

Schenk ons je vertrouwen 
en kies voor een onbezorgde 
gezinsvakantie in Châtel. 
Het label Famille Plus, dat 
wij met trots uitdragen, is 
het onmiskenbare bewijs van 
onze inzet voor jou en je gezin. 
Wij heten alle gezinnen van 
harte welkom!

Een berg aan activiteiten… 
naar keuze
Na een duizelingwekkende afdaling in een driepersoons 
slee en de snakegliss met de sensationele bochten 
geprobeerd te hebben steek je de handen, met of 
zonder handschoenen, uit de mouwen om samen met 
de kids een prachtige sneeuwpop te maken.

De winter is synoniem 
aan feest!
Vuurwerk boven een bevroren meer, 
straatshows, carnaval… een 
wintersportvakantie is veel meer 
dan alleen maar skiën!

Elke maandagavond, wordt er op de dorpsplaats een 
gezellige borrel gehouden en als je nog wat energie 
overhebt, kun je je uitleven tijdens de schaatsavonden, 
de fakkelafdalingen of anders nog het ski by night in 
het Linga stadion…

Ontspanning na inspanning

Mmm! De overheerlijke geur van warme 
chocolademelk na het skiën! Lachsalvo’s op de 
schaatsbaan!

Laat je in Châtel heerlijk door 
de winter in de watten leggen.
Vervolgens gezellig winkelen of een ritje in de 
draaimolen van het in de nacht schitterende 
skidorp en hup! Terug naar je warme en sfeervolle 
accommodatie voor een cosy avondje quality time.

Uiteenlopend
vakant eplezier…
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Châtel heeft een stedenband met: Boersch (Frankrijk), Mont Tremblant (Canada), Seraing (België), Vias (Frankrijk).

Châtel, een milieuvriendelijk skioord
Châtel is een groen skioord en kreeg het kwaliteitslabel 
Flocon Vert (groene vlok) toegekend. Je vakantieoord 
is een voorbeeldige bestemming die de bescherming 

van het berglandschap voorop stelt.

Aoste

Strasbourg
Seraing
Bœrsch
Berne
Bâle

Pontarlier

A41
Grenoble
Marseille

Vias

CLUSES

EVIAN

MONTREUX

MONTHEY

AIGLE

 MARTIGNY

CHAMONIX

GENÈVE

ANNEMASSE

A40
Lyon
Paris

Mont Tremblant (CA) LAUSANNE

THONON

ANNECY

FR

IT

CH

Route naar Châtel
 GPS

Breedte: 46.269966 | Lengte: 06.840753

 Met de auto

Vanuit Frankrijk: neem de snelweg richting Genève, 
afrit Annemasse en richting Thonon.
Vanuit Zwitserland: neem de snelweg richting 
Monthey, afrit Monthey en vervolgens richting Morgins.

 Met het vlieGtuiG

Luchthaven van Genève Cointrin, treinverbinding 
tot Aigle of Thonon, vervolgens kun je een bus 
of een taxi naar het skioord nemen.

 Met de trein

Vanuit Frankrijk: treinstation van Thonon, vervolgens 
kun je het skioord bereiken met de taxi of een bus.
Vanuit Zwitserland: treinstation van Aigle, vervolgens 
kun je een Buski of een taxi naar het skioord nemen.

kamPioenen 
uiT châTel

ambassadeurs

Valentin Favre
Ski-alpinisme

Ben Cavet
Freestyle 
/Buckelpiste

Virginie Faivre
Ski Freestyle 
/Half-Pipe

Petje af voor alle leden van de Skiclub in Châtel 
die ons het hele seizoen door in de ban houden. 

Een ieder draagt via zijn favoriete sport de 
kleuren van Châtel hoog in het vaandel.

De sleutel tot een 
succesvol verblijf
Raadpleeg alle informatie (het skigebied, 
de accommodaties, de activiteiten en de 
skischolen) in de praktische gids en op

 www.chatel.com
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CHÂTEL

een XXl zomer meT 
de mulTiPass kaarT, 
voor slechTs

2 euro per dag

Wat valt er deze zomer 
te doen in Châtel?

Rustig wandelen met het gezin, mountainbiken, 
luieren langs de rand van het zwembad, in de 

huid van een botanicus kruipen, een balletje 
opslaan, bergbeklimmen, bobsleeën of vissen? Je 

hebt nog tijd zat om er over na te denken. Laat 
je ondertussen inspireren door deze suggesties 

en de vele andere ideeën. Tot snel in Châtel voor 
een unieke en bruisende zomervakantie! 



CHÂTEL TOURISME
14, route de Thonon - BP 40 - F - 74 390 Châtel - Haute-Savoie - Frankrijk

Tel. 33 (0)4 50 73 22 44 - Fax. 33 (0)4 50 73 22 87 - touristoffice@chatel.com
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