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Wintersportreis 17 – 26 januari 2020, Les Deux Alpes, 
Frankrijk 

Voor jullie ligt een tweede reisbrief over de wintersportreis want we hebben de 
bestemming helaas moeten wijzigen. We gaan dus niet naar Tignes.  

Het hotel Le Diva in Tignes heeft vorige week besloten om alle groepsboekingen 
voor dit winterseizoen te annuleren en heeft daarmee Sunweb en ons voor het 
blok gezet. In de brief van Sunweb die we bij deze nieuwsbrief meesturen vind je 
meer uitleg van Sunweb.  

Sunweb heeft bij de Belambra hotelketen aangedrongen op een alternatief en dat 
is het ****hotel Belambra/Mercure geworden in Les Deux Alpes. Hieronder vind 
je de gegevens van deze ‘nieuwe’ reis.  

Wanneer en waar naar toe? 
De reis is gepland van vrijdag 17 januari tot zondag 26 januari, 2020. We gaan 
dus wel naar Frankrijk en wel naar Les Deux Alpes.  

Vervoer  
We reizen met de bekende Sunweb bus naar Les Deux Alpes. Vertrek op vrijdag 
17 januari vanuit Gouda aan het einde van de middag en terug op zondag 26 
januari in de loop van de ochtend. De bus heeft stoelen die in de slaapstand 
gezet kunnen worden met voldoende beenruimte. Ook is er een toilet en koffie 
en thee aan boord. De bus stopt af en toe om de benen even te strekken.  

Meer over les Deux Alpes en het skigbied 
Skigebied Les Deux Alpes is erg gevarieerd, en door de gletsjer ook een zeer 
sneeuwzeker skigebied. Zelfs in de zomer wordt hier volop geskied. Het is een 
skiparadijs voor alle type skiërs, maar vooral de freestylers en wat meer 
gevorderde skiërs zullen zich aangetrokken voelen tot dit gebied met in totaal 
229 kilometer aan piste. Er zijn een aantal leuke off-piste afdalingen en op 2600 
meter hoogte vind je het pareltje van het gebied; 2 Alpes Freestyle Land. In deze 
zowel bekende al beruchte zone met funparks en boardercross kun je je als 
freestyler helemaal uitleven. De echte cracks die houden van off-piste skiën 
begeven zich in La Grave; het aan Les Deux Alpes grenzende off-piste walhalla. 

https://www.wintersport.nl/skigebieden/deuxalpes
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Activiteiten naast het skiën 
Naast de hele dag op de piste staan zijn er nog genoeg andere leuke activiteiten 
te doen in Les Deux Alpes. Wil je het gebied van bovenaf zien? Ga dan 
paragliden en geniet van een prachtig uitzicht over de bergen. Tochten door de 
sneeuw kun je doen met een sneeuwscooter, paard en wagen of achter de 
hondenslee. Slijp je schaatsen en draai pirouettes op de schaatsbaan of stap de 
Ice Glider in wat botsauto’s zijn op ijs.  Voor indooractiviteiten kun je in Les Deux 
Alpes ook prima terecht! Zo kun je een duik nemen in het zwembad bij ‘La 
Croisette’, een potje bowlen, lasergamen of de spa bezoeken om weer even 
heerlijk tot rust te komen. 
 
Het hotel 
We verblijven in het 4-sterren hotel Mercure/Belambra. Het hotel ligt op het 
hoogste puntje van les Deux Alpes (in 1800) en heeft een prachtig uitzicht over 
heel Les Deux Alpes en de omliggende bergen. Met de stoeltjeslift die aan de 
voet van het hotel staat, bevind je, je razendsnel in het skigebied. De kamers 
hebben een eigen badkamer met bad of douche. In het hotel is er gratis Wifi in 
zowel de kamers als de lobby. De kamers worden dagelijks schoongemaakt. De 
Touringcar van Sunweb kan voor het hotel stoppen, waardoor je gemakkelijk 
met je bagage de receptie in kunt wandelen.  
 
Kaart skigebied 
Hier kun je de interactieve skikaart van Les Deux Alpes bekijken. 
 
Wat kost de reis? 
De prijs voor deze 10-daagse wintersportreis met busreis, verblijf 7 nachten op 
basis van half-pension en les Deux Alpes liftpas voor 7 dagen, kost (inclusief 
toeristenbelasting en calamiteitenfonds): 

- Met verblijf in een tweepersoonskamer, 985 euro 
- Met verblijf in een eenpersoonskamer, 1085 euro 

 
Meerprijs en kortingen 

- Liftpas voor 8 dagen, meerprijs 36 euro 
- Senioren 65 t/m 72 jaar, liftpas voor 7 dagen, korting 14 euro 
- Senioren vanaf 72 jaar, liftpas gratis *) (mogelijk 2 euro euro borg ter 

plaatse te betalen) 
- Geen liftpas, korting 199 euro 
 

*) als je op 17 januari 72 jaar bent kun je in het skigebied een gratis liftpas ophalen op 
vertoon van een geldige ID-kaart of paspoort met eventueel bijbetaling van een borg van 
2 euro. Let op: bij inschrijving moet je dan voor de optie ‘geen liftpas’ kiezen.  
  
Extra’s 

• Met je skipas heb je één keer per dag gratis toegang tot het openbare 
zwembad van Les Deux Alpes en de ijsbaan.  

• Mogelijkheid om 2 dagen in Alpe d’Huez, 1 dag in Serre Chevalier, Puy St. 
Vincent en het Montgenevre gebied te gaan skiën.  

https://www.wintersport.nl/skigebieden/deuxalpes/kaarten
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Aanmelden 3 mogelijkheden 
 
 
1 - Ik heb mij nog niet ingeschreven, maar wil wel mee naar Les Deux Alpes. 
Op onze reizen pagina op de website kun je ook alle reisinformatie nog 
terugvinden. Ga je mee? Meld je dan vóór 5 oktober met dit inschrijfformulier 
aan. Vergeet ook niet jouw keuze voor de liftpas in te vullen. Vanaf 72 jaar kun 
je voor de optie ‘geen skipas’ kiezen. Deze senioren kunnen hun gratis liftpas in 
les Deux Alpes afhalen (zoals hierboven uitgelegd).  
 
2 - Ik heb al ingeschreven voor Tignes en wil ook mee naar Les Deux Alpes. 
Had je al ingeschreven voor de Tignes reis, bevestig per omgaande per 
e-mail (reply knop) aan Piet Nieuwveld dat je akkoord gaat met het 
nieuwe reisvoorstel. De mensen die snel op de Tignes reis voor een 1-
persoonskamer hebben gereageerd behouden deze optie.  
 
3 - Ik heb al ingeschreven voor Tignes en zie van de reis af. 
Stuur per omgaande een e-mail (reply knop) aan Piet Nieuwveld dat je niet mee 
gaat en afziet van de skireis naar Les Deux Alpes. 
 
 
We vinden het allemaal heel vervelend dat dit zo loopt en zijn er zeker van dat 
dit een mooi alternatief is. 
 
Groeten, 
 
Piet Nieuwveld (contactpersoon reis) 
Roos  Boogaard (redactie reisbrief) 
 
 
 
 

https://www.ski-mh.nl/reizen/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqMoOAjctuwp2NWNcTg1PD0pQ-2c10mCErzHY-09LjdUXiWg/viewform?vc=0&c=0&w=1

