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Tijdens de winter

De sfeer van een bergdorp en het plezier 
van een groot skigebied!

Dit karaktervolle skidorp in het 
hooggebergte biedt zowel traditionele 
architectuur, alle winkels en diensten 
van een echt skiresort en skiën op het 
hoogste punt van Les Sybelles.

Dankzij de shuttledienst en gratis 
parkeerplats kunt u de auto gedurende 
uw volledige verblijf gewoon vergeten 
en met de vele toegangspunten tot de 
pistes is uw accommodatie nooit veraf.

Met een gezellige, warme, feestelijke 
of sportieve après-ski kunt u het plezier 
dan een dagje skiën verderzetten en 
bezwijken voor de specialiteiten van 
de Savoie die worden aangeboden in 
onze restaurants. 



Het skigebied van les sybelles

Met 310 km skigebied is Les Sybelles 
het grootste skigebied van Maurienne 
en het 4e grootste skigebied van 
Frankrijk.

Een prachtige speeltuin die zich 
uitstrekt over zes skioorden en die u 
alllemaal al skiënd kunt verkennen.  

Sneeuw in overvloed, aangevuld 
met sneeuwkanonnen en een vrijwel 
constante zon met een adembenemend 
uitzicht op de Belledonne-keten, de 
Aiguilles d’Arves (3510 m), de Pic de 
l’Etendard (3464 m) en zelfs de Mont 
Blanc!

Dit immense gebied biedt eindeloos 
veel activiteiten, een snelle toegang 
tot de toppen dankzij de stoeltjesliften 
met 6 plaatsen en leuke onbezorgde 
afdalingen.  

Het Easy Park verwelkomt beginnende 
freestylers en in het uitzonderlijke 
snowpark kunnen de gevorderde 
riders zich volledig uitleven.

 Les Sybelles, HET nieuwe skigebied 
dat u nu kunt ontdekken aan zeer 
concurrerende tarieven, samen met de 
unieke sfeer van Saint Sorlin d’Arves!

De sfeer van een bergdorp en het 
plezier van een groot skigebied!

Dit karaktervolle skidorp in het 
hooggebergte biedt zowel traditionele 
architectuur, alle winkels en diensten 
van een echt skiresort en skiën op het 
hoogste punt van Les Sybelles.

Dankzij de shuttledienst en gratis 
parkeerplats kunt u de auto gedurende 
uw volledige verblijf gewoon vergeten 
en met de vele toegangspunten tot 
de pistes is uw accommodatie nooit 
veraf.

Met een gezellige, warme, feestelijke 
of sportieve après-ski kunt u het plezier 
dan een dagje skiën verderzetten en 
bezwijken voor de specialiteiten van 
de Savoie die worden aangeboden 
in onze restaurants. 



Winteractiviteiten
• Alpineskiën en
   wintersporten in 
   Les Sybelles
• Beginnerspiste
• Langlaufen
• Sneeuwschoenen
• Tourskiën
• Hondenslee
• Handiski
• Sneeuwscooters
• Paragliding
• Mountainbiken en Fatbike                               
 op sneeuw
• Alpinisme
• Snakeglisse (sneeuwslang)
• Erfgoedbezoeken
• Ontdekking van de   
 productie van Beaufort
• Excursies in Italië
• Rodelen
• Nachtclub
• Bowling
• Cinema op 3 km

Diensten
• Gratis skibus
• Crèche voor kinderen van   
 3 maanden tot 6 jaar
• Dokter, apotheek,    
 verpleging en fysiotherapie
• Restaurants in het skidorp   
 en op de pistes
• Café's
• Sportwinkels, souvenirs,   
 tabak, voedingsmiddelen
• Tankstation
• Postkantoor
• Geldautomaat
• Massage - en    
 schoonheidsinstituut
• Kapper
• Taxi
• Pechverhelping



Tijdens de zomer

 Het grootste fietsgebied ter wereld!

 Met een uitzicht op de Aiguilles 
d'Arves, de Col de la Croix de Fer en 
de gletsjer van Etendard geniet u van 
uitzonderlijke landschappen en talloze 
mogelijkheden voor activiteiten.

Fietsers vinden er een waar paradijs 
en kunnen er genieten van de routes 
van de Col de Maurienne en de Col 
de l'Oisans in de buurt...

Liefhebbers van wandelen, sensatie 
of fans van speelse recreatie en 
ontspanning kunnen terecht in Saint 
Sorlin waar iedereen zijn gading 
vindt.



De zomeractiviteiten:
• Wandelen: meer dan 
 100 km gemarkeerde paden
• Gemarkeerde
 mountainbikecircuits
• Beklimming met de
 stoeltjeslift
• Wandelen met ezels
• Bezoek aan de
 ezelboerderij, ezel
 huren...
• Beklimmen van de rots
 van Comborcière
• Via Ferrata op de site
 van Comborcière
• Bergbeklimmen,
 gletsjertocht
• Lasergame paintball,
 boogschieten
• Boomklimparcours
• Luchtdoop met een
 paraglider
• Vissen in de meren en
 rivieren
• Karting met husky’s
• Boogschieten
• Paardrijden
• Mini-golf, petanque
• Tennis
• Zwemplaats
• Beklimming van de hoge   
 cols met de fiets
• Mountainboard
• Canyoning
• Excursies met de bus

• Bezoek aan de
 Coöperatieve
 Kaasmakerij van
 de vallei van Arves:
 vervaardiging van
 Beaufort AOC gouden
 medaille 2003-Ludiek
 en educatief museum
 met vrije toegang
• Museum van het leven
 van weleer
• De barokke kerk van
 Saint Saturnin
• Bezoek aan de FACIM
• Excursies met de bus
 (Turijn, Milaan...)
• Cinema Les Aiguilles, op 
 3 km, St Jean d’Arves – Chal.



Diensten :
• Medische groep, uitgerust met radiografie

• Fysiotherapeut/osteopaat

• Verpleging

• Apotheek

• 1 geldautomaat

• Postkantoor

• 1 gemeentelijke politie

• Camperaansluiting                                     

• Taxi

• Elke zaterdag verbinding met het station

• 2 garages

• Internetpunt – VVV-kantoor

• 24/24 tankstation



Wekelijkse animaties Accommodaties

TIJDENS DE WINTER

• De ontvangst in St Sorlinois

• Feest van het sneeuwfront met afdaling               
 door de monitoren met fakkels, vuurwerk
 en natuurlijk glühwein en warme
 chocolademelk (om over te schakelen  
 naar de zomertijd)

• De begeleide wandelingen met fakkels

• Het kleine reizende theater van 
 Sorlinette met de dorpsmascotte als  
 hoofdpersonage

• Het raadsel van de dag

• De trofee van Sorlinette, rodelbaan

• En natuurlijk, Sorlinette zelf, onze mascotte

 TIJDENS DE ZOMER

• Welkomstdrankje op zondag
 tegenover het VVV-kantoor

• Het kleine reizende theater van Sorlinette  

• Fakkeltochten

• Koeien melken in de wei.

Elk seizoen worden heel wat sportieve, culturele en feestelijke evenementen 
georganiseerd. U kunt de kalender raadplegen op www.saintsorlindarves.com

U kunt kiezen uit een brede waaier 
aan accommodaties die u online kunt 

reserven op onze website 
www.saintsorlindarves.com

Chalets, appartementen,  
hotels, vakantiehuisjes... 

Aan u de keuze.

14 1514 15



Routebeschrijving: 
Snelweg A43 en TGV-station op 23 km, luchthavens van Lyon en 
Chambery.

Aan de voet van de Col de la Croix de Fer en de gletsjer van 
Etendard, in Saint Sorlin d’Arves, vindt u een gegarandeerde 
verandering van omgeving.

• Dorpscentrum: 1550 m
• Bodem van de pistes: 1500 m

• Top van de pistes: 2620 m
• Pic de l’Etendard : 3464 m

OFFICE DE TOURISME
Tourist Office
73530 SAINT SORLIN D’ARVES - France 
Tél. 00 33 (0)4 79 59 71 77
Fax : 00 33 (0)4 79 59 75 50
info@saintsorlindarves.com 

www.sa in t sor l indar ves . com 
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OM U TE HELPEN MET DE
VOORBEREIDING VAN UW
VERBLIJF KUNT U STEEDS TERECHT
BIJ HET VVV-KANTOOR:

• In de winter, dagelijks van 8.45 tot
 12:15 uur en van 14.00 tot 18.30 uur en
 op zaterdag doorlopend van 08.45 
 tot 19.00 uur

• In de zomer, dagelijks van 9.00 tot 12.00
 uur en van 14.30 tot 18.30 uur

• In de tussenseizoenen, van maandag
 tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van
 14.00 tot 16.00 uur (behalve op Franse
 feestdagen en overbruggingen)


