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Beste gasten, 

Wij heten je van harte welkom in Hotel Esprit Montagne. In dit hotelboek lees je over onze faciliteiten 

en services, over inspannende én ontspannende activiteiten in de regio.  

Mocht je meer willen weten over hotel Esprit Montagne of de omgeving? Graag vertellen we je wat er 

hier in de buurt te doen en te zien is.  

Heb je zelf goede tips die we onze toekomstige gasten niet mogen onthouden? Vertel het ons en wie 

weet zie je jouw suggesties binnenkort terug in dit boek. 

We wensen je een heel fijn verblijf toe. 

 

Hartelijke groeten, 

 

Alke & Team Esprit Montagne 

 

WELKOM 
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Hotel Esprit Montagne 

La Panthiaz 

74360 La Chapelle d’Abondance 

Frankrijk 

+33 – 450 71 26 90 

info@hotelespritmontagne.com 

www.hotelespritmontagne.com 

 

Mocht er een noodgeval zijn in het hotel; Alke woont in 

het hotel en is dus altijd ter plaatse. Zijn mobiele 

nummer +33-6-704 734 94 staat dag en nacht aan. 

 

Apotheek 

De apotheek van La Chapelle ligt in het centrum van dit 

dorp en is herkenbaar aan een groen kruis dat aan de 

gevel hangt. Openingstijden: 9.00 – 19.00 uur (tussen 

12.00 en 14.00 uur gesloten) 

 

Huisarts 

Dr. Jean Paul Marcou 

In La Chapelle, is de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk. 

Telefoon: +33 - 450 73 52 50. Open maandag tot en 

met vrijdag van 9.00 – 12.00 en 16.00 – 19.00. 

 

Ziekenhuis 

Hôpitaux du Léman  

3, avenue de la Dame 

BP 526 

74203 Thonon Les Bains 

Telefoon: +33 - 04 50 83 20 00 

Het ziekenhuis is circa 40 minuten rijden. 

 

Noodnummers 

Algemeen noodnummer: 112 

Ambulance: 15 

Brandweer: 18 

Politie:  17 of +33 – (0)450 73 – 01 02 

Belangrijke adressen 

VVV 

Het Office de Tourisme ligt in het centrum van La 

Chapelle d’Abondance, tegenover het stadhuis. 

Website:  www.lachapelle74.com 

Openingstijden:  9.00 – 12.00 uur 

                                     14.00 – 18.00 uur 

 

Postkantoor 

In het gebouw van de VVV vind je ook het 

postkantoor. Openingstijden: 9.00 – 12.00 uur  

en van 14.00 – 15.45 uur 

 

Banken 

Banken en diverse pinautomaten zijn in La Chapelle, 

Châtel en Abondance te vinden.  

 

Sportzaken 

Er zijn 9 sportzaken in La Chapelle. De meeste 

bevinden zich in het centrum, aan de doorgaande 

weg. 

 

Supermarkt 

Proxi: kleine buurtsuper, in het centrum van La 

Chapelle. Aan de linkerkant van de weg, tegenover 

restaurant Les Routards. 

Intermarché: grote supermarkt. Rij richting Châtel, bij 

de eerste rotonde rechtsaf naar beneden, daarna 

een paar honderd meter rechtdoor. 

 

Benzinepomp 

Naast de Intermarché. Hier kunt u 24 uur per dag 

met creditcard & pinpas tanken en betalen. 

 

 

mailto:info@hotelespritmontagne.com
http://www.hotelespritmontagne.com/
http://www.lachapelle74.com/
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Hotel Esprit Montagne 

Kerst 2009, Hotel Esprit Montagne ziet voor het eerst het levenslicht. Het gebouw, dat vroeger nog 

bekend stond als Le Rucher, ofwel “ De Imker”, stond jarenlang leeg. De bijen en bloemen in het 

houtsnijwerk op pilaren en balkons geven nog duidelijk de passie weer van de vorige hotelier. 

Rechtsachter het hotel zie je in de verte de bijenkorven nog staan. 

Na jaren van leegstand, hebben wij het oude hotel grondig gerenoveerd. Tapijt op de muren maakte 

plaats voor fris stucwerk, de oude vloerbedekking met bloemenpatronen voor warm laminaat. Ook 

het meubilair is met veel liefde geselecteerd. Bij elk aspect van het hotel is het onze intentie 

geweest je kennis te laten maken met de echte bergsfeer, ofwel… de esprit montagne. 

 

In een notendop 

Hotel Esprit Montagne is een rustiek, gezellig 

berghotel met twintig kamers die de charme van 

het bergleven uitstralen.  

Er is een gastronomisch restaurant, salon met 

lekkere zithoekjes, een bibliotheek vol romans 

en naslagwerken, een leestafel, biljartsalon, tv-

salon, een sauna, een massageruimte en een 

heel grote tuin met barbecue en oeroude 

appelbomen. Kortom: een heerlijke plek waar je 

de dagelijkse beslommeringen in één keer 

vergeet. 

Onze filosofie 

In Esprit Montagne genieten onze gasten van 

actieve sport, schoonheid en ontspanning in een 

pure, rustige omgeving. Met persoonlijke service, 

aantrekkelijke tarieven, comfort en oog voor 

authenticiteit. En dat alles om je bij ons thuis te 

laten voelen. 

Zoover Awards 

In 2016 hebben we voor de 6de keer op rij een 

Zoover Award gewonnen. Dit keer als “2de beste 

hotel in Frankrijk”. Deze prijs is gebaseerd op de 

evaluaties van onze eigen gasten, waar we 

bijzonder dankbaar voor zijn. 

 

 

“GEEN MASSA, MAAR KLEINSCHALIG EN INFORMEEL, 

GEEN SNELLE HAP, MAAR LEKKER GENIETEN VAN EEN GOED DINER, 

GEEN DRUKTE, MAAR EEN KNAPPEREND HAARDVUUR EN GEZELLIGHEID, 

HOTEL ESPRIT MONTAGNE BETEKENT... TIJD-VOOR-JEZELF EN TIJD-VOOR-ELKAAR.” 
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Receptie 

Bij aankomst verwelkomen we je bij de receptie, 

aan de achterkant van het hotel. Op andere 

dagen zijn we overal in het hotel aan het werk. 

We zitten daarom niet altijd achter de receptie, 

maar lopen rond en helpen je graag, wanneer 

dan ook. 

Restaurant 

Naast de receptie ligt ons gezellige restaurant,  

waar dagelijks het ontbijt en het diner geserveerd 

wordt. Het restaurant biedt een prachtig uitzicht 

op de Vallée d'Abondance en ligt bijna de hele 

dag in de zon.  

Lounge 

Het restaurant loopt over in de knusse lounge 

met open haard, bibliotheek en leestafel. Je treft 

hier niet alleen romans en thrillers aan, maar ook 

naslagwerken over de regio, de flora en fauna en 

natuurlijk over bergsporten zoals skiën, wandelen 

en klimmen. 

TV-lounge 

We hebben bewust gekozen om geen televisies 

op de kamers te plaatsen. Even de hectische 

wereld laten voor wat het is en genieten van het 

prachtige uitzicht, de dranken en spijzen, 

gezelligheid en natuurlijk... van elkaar.  

 

Wil je toch graag televisie kijken, dan kan dat op 

de begane grond in onze knusse tv-lounge met 

flatscreen tv. Comfortabele banken, uitgebreide 

dvd-collectie, Nederlandse zenders en een X-Box 

zorgen dat het je aan niets ontbreekt.  

Aangezien we een klein hotel zijn, is de kans 

groot dat je de tv-lounge heerlijk voor jezelf 

alleen hebt. 

 

 

 

 

Biljartkamer 

Op dezelfde verdieping vind je de biljartkamer. 

Het is ook een ideale ruimte om een potje te 

pokeren of even met je eigen laptop het internet 

op te gaan. Hier staat een self-service koelkast 

met frisdranken en sapjes. Op de lijst gewoon 

even aangeven wat je gedronken hebt en wij 

zetten het op de kamerrekening. 

 

Internet 

Je kunt in het gehele hotel gratis van WIFI 

gebruik maken. Maak dan verbinding met het 

netwerk: 

WifiAreA-EspritMontagne 

En open vervolgens internet en voer daar de 

inlogcode in: 

Inlogcode op de website: 74360 

 

Wellness 

Niets is fijner dan de spieren te verwennen na 

een actieve dag in de buitenlucht. Daarom staat 

elke dag de sauna voor je klaar.   

Wil je je spieren extra verwennen? We maken 
graag een afspraak met onze masseuse. Op de 
benedenverdieping hebben we een 
massageruimte, waar je geniet van hot stone 
massages, sportmassages of reiki. 
 

Tuin 
Hotel Esprit Montagne heeft een grote tuin met 
een stenen BBQ, een robuuste, grote 
picknicktafel en een heerlijk loungeterras. Het 
hele jaar door geniet je hier van de zon en het 
prachtige uitzicht op de Dents du Midi en de 
Vallée d'Abondance.  

Lockerruimte 

In de kelder kun je de mountainbike en 

wandelspullen veilig opbergen. Je kamersleutel 

past op het slot van de locker. Mocht de 

buitendeur gesloten zijn, dan kun je met je 

kamersleutel ook deze deur openmaken. 
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De Kamers 

De twintig kamers in hotel Esprit Montagne zijn in het najaar van 2009 gerenoveerd. Van plafond tot vloer, 

van muren tot badkamer. Iedere kamer is voorzien van twee 1-persoonsbedden of een 2-persoonsbed, twee 

nachtkastjes, een bureau met spiegel en twee stoelen, allemaal in Alpenstijl.  

 

 

Beddengoed met een verhaal 

Ons beddengoed heeft een historische waarde. Je 

ziet hierop de klassieke “poya” afgebeeld, ofwel de 

jaarlijkse trek van de koeien naar de hoger gelegen 

alpenweiden.  

Overal in de Alpenlanden wordt dit voorjaarsmoment 

groots gevierd. Het boerenleven speelt nog altijd een 

centrale rol in de Alpen. Men leeft hier grotendeels 

van de zuivel- en vleesproductie.  

 

Het beeld van al die koeien heeft in het verleden 

talloze kunstenaars en schilders geïnspireerd. 

Uiteindelijk is het dus ook op het beddengoed terecht 

gekomen. 

 

Twee wordt één 

Uw kamer heeft twee enkele bedden of één 2-

persoonsbed. Wanneer u twee enkele bedden heeft 

en toch liever één groot bed heeft, dan zorgen we 

daar voor.  

Wanneer we deze bedden tegen elkaar schuiven, 

vallen ze naadloos in elkaar. Van een hinderlijke 

tussenrichel is dan ook geen sprake. Desgewenst 

maken we de bedden op met een grote matrashoes 

en een groot dekbed. 

 

 

Badderen 

De welkomstgeschenkjes zoals shampoo, 

douchegel, zeep, bodylotion en douchemuts zijn 

voor uw eigen gebruik. We hebben bewust gekozen 

voor producten op natuurlijke basis, die bovendien 

biologisch afbreekbaar zijn. 

Hotel Esprit Montagne voert een duurzaamheid-

beleid. Wanneer u nieuwe handdoeken wenst, legt u 

de oude in het bad. De facilitaire dienst vervangt ze 

wanneer ze uw kamer netjes maken. 

Wilt u graag een kamerjas tijdens uw verblijf en zit 

het niet in uw arrangement inbegrepen? Dan bestelt 

u deze via de receptie voor slechts € 15,- per week.  

 

 

Rust & Comfort 

Vroeger gingen we op vakantie om er even helemaal tussen uit te gaan. Een paar dagen of weken alleen of 

met het gezin genieten en ontspannen. Is dat nog voor te stellen? Geen radio, geen televisie, even helemaal 

weg van het nieuws van de wereld?  

Jazeker, in Esprit Montagne ben je even écht weg uit de drukte. We hebben er bewust voor gekozen geen 

televisie op de kamer te plaatsen. Mocht je toch graag televisie of een film willen kijken, dan ben je van harte 

welkom in onze tv-lounge met groot flatscreen tv, internationale zenders en dvd-Blue-Ray speler, X-box en 

een leuke dvd-collectie. 
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Gastronomie 

Tegenwoordig slaan termen als regionale keuken, seizoensproducten en eerlijk eten, ons om de oren. En 

niet voor niets. Steeds meer mensen vinden het prettig te weten waar hun eten vandaan komt en hoe het 

bereid wordt. Zo is wat op ons bord ligt niet langer een product, maar iets waardevols met een verhaal. Een 

verhaal van de seizoenen, van het land en van de mensen die het met passie hebben laten uitgroeien tot 

iets waar u en ik van mogen genieten. 

 

Toch is bewuste aandacht voor het eten geen modeverschijnsel voor Esprit Montagne. Fransen in het 

algemeen, en de inwoners van deze streek in het bijzonder, hebben door de eeuwen heen een liefdesrelatie 

opgebouwd met voedsel en de wijze van klaarmaken. Dat voorbeeld volgen wij graag. 

 

“Fait Maison” 

In onze keuken werken wij graag met seizoens- en 

streekproducten. Alles is hier vers en “fait maison”. 

Van huisgemaakte aïoli tot kruidenoliën, van 

smakelijke potages tot verse pasta’s.  

Zuivelproducten zoals boter, eieren en kaas komen 

rechtstreeks van de boer. Zo ook de charcuterie: 

gerookte en rauwe hammen, patés en gedroogde 

worsten. 

Een goed begin van de dag 

Elke ochtend tussen 8.00 en 09.30 uur staat er een 

uitgebreid ontbijtbuffet voor je klaar. Hier serveren wij 

onder andere croissants, diverse verse broden, 

verschillende kazen en charcuterie, jam, honing, 

roomboter, gekookte eieren, yoghurt, muesli, 

cornflakes, melk, koffie, thee, vruchtensap en vers 

fruit. Op verzoek bereiden we een lunchpakket. 

Elke ochtend vertellen we je het Menu du Jour voor 

die avond. Is er iets niet naar je wens, geef dit 

alstublieft aan en we zorgen dat er een smakelijk 

alternatief bereid wordt. 

 

 

Heerlijk tafelen 

´s Avonds tussen 18.00 en 22.00 uur bieden wij jou 

een heerlijk 3-gangen diner met seizoensproducten 

uit onze streek. Veel van onze gerechten zijn 

gebaseerd op traditionele recepten die al eeuwen in 

de bergkeukens worden toegepast.  

Bovendien maak je kennis met het best bewaarde 

geheim van de Alpen: haar wijnen. We hebben een 

prachtige selectie van uitstekende Alpenwijnen. 

Uiteraard schenken we ook bekendere wijnsoorten. 

Op elke tafel ligt een Livre d’histoires. Hierin lees je 

alles over onze producten en ingrediënten, de 

tradities van weleer en opmerkelijke anekdotes over 

onze authentieke berggerechten.  

 

Dieet of allergie? 

Veel mensen die een dieet volgen of een voedselintolerantie hebben, zien de vakantie als uitdaging tegemoet. 

Hoe zou het gaan met het eten en met de gezondheid? De chefkok van Esprit Montagne heeft ruime ervaring 

met koken voor diëten en allergieën. Het is echter wel belangrijk dat je jouw wensen ruimschoots van tevoren 

aangeeft, zodat we daar met de inkopen rekening mee kunnen houden. 
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Wellness 

Sauna 

In het souterrain vindt u onze sauna. Hier is plaats voor 

vier personen. In de saunaruimte kunt u zich omkleden en 

liggen grote saunahanddoeken voor u klaar. Ook is hier 

een douche aanwezig. 

Ter bevordering voor uw ontspanning gebruiken we 

etherische saunaoliën die een weldadig effect hebben. Na 

de sauna neemt u een koude douche en stapt u weer fris 

en ontspannen naar buiten. 

De sauna is op verzoek geopend. Geeft u dit alstublieft 

van tevoren aan ons door. Het duurt circa 30 minuten 

voordat de sauna is opgewarmd.  

Massage 

Bij vermoeide of gespannen spieren is niets zo fijn als een weldadige massage. Massages zijn te 

reserveren in de namiddag of avond. Onze masseuse verzorgt de volgende massages: 

• Californien massage (relaxe)  (45 minuten) : € 50 

• Californien massage (relaxe)  (60 minuten) : € 65 

• Sportmassage benen    (30 minuten) : € 40 

• Sportmassage onderlichaam  (30 minuten) : € 40 

• Sportmassage bovenlichaam   (30 minuten) :  € 40 

 

 

 

 

 

Badjassen 

Wil je graag een kamerjas en zit deze niet bij 

uw arrangement inbegrepen? Dan bestel je 

deze via de receptie voor slechts € 15,- per 

week. Of € 3,- per dag. 

 

Wil je een leuk souvenir en bovendien thuis 

verder genieten van de hotelsfeer? Onze 

kamerjassen zijn te koop voor € 45 per stuk. 

 

Kersenpittenzak 

Kramp, koude voeten? Vraag ons om een 

kersenpittenzak. Eeuwen geleden al 

experimenteerde een Zwitserse boerin met de 

overgebleven kersenpitten van de zomer. Ze 

stopte ze in haar oventje, waarna ze de hitte 

lang vasthielden. De boerin naaide hoesjes 

voor haar hele familie om de lange 

winteravonden door te komen en al snel 

groeide de kersenpittenzak uit tot een dagelijks 

gebruiksvoorwerp. 

Wij verwarmen uw kersenpittenzak wat sneller, 

namelijk in de magnetron. Ook hebben we 

warmwaterkruiken voor u beschikbaar.  
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Services 

Transfers 

Wij verzorgen transfers van/naar La Chapelle d'Abondance. De meest gebruikelijke aankomstplaatsen zijn 

Genève (vliegveld) en de treinstations van Thonon-les-Bains (FR) en Aigle (CH). Transfers zijn op aanvraag, 

omdat dit afhangt van het aantal personen, tijdstip van het transfer en het soort transfer (gedeeld of privé).  

Multipass 

Esprit Montagne heeft zich ingeschreven als een 

“Hébergeur Multipass”. Wanneer je bij ons verblijft, 

heb je voor slechts € 2,- per dag de mogelijkheid om 

de Portes du Soleil Multipass aan te schaffen. De pas 

koop je altijd voor de duur van het hele verblijf. 

 

Met deze pas heb je toegang tot alle zomerliften en 

tal van attracties, zoals zwembaden, bergmeren, 

tennisbanen en nog veel meer:  

• 21 bergliften voor wandelaars 

• 4 zwembaden én 2 bergmeren 

• 9 tenniscentra 

• 2 ijsbanen 

• 5 culturele trekpleisters (musea, kerken, 

abdijen) 

• 5 toeristentreintjes 

• shuttle bussen tussen verschillende dorpen 

 

De Multipass is beschikbaar van half juni tot begin 

september. Bij aankomst ontvang je een speciaal 

formulier dat je invult en meeneemt naar de lift of het 

VVV-kantoor.  
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Late uitcheck 

Om je van begin tot eind van je vakantie te laten 

genieten, bieden wij de "late check-uit" (indien 

mogelijk). In plaats van 10.00 uur is de uiterlijke uit-

checktijd pas om 15.00 uur. Het tarief bedraagt 35 

euro per kamer.  

 

Gratis Internet 

We bieden gratis WIFI-internet in het gehele hotel. 

 

Zelfbedieningsbar 

In de biljartkamer in het souterrain vindt u een self 

service bar met frisdranken en vruchtensapjes. Op 

de kamerlijst vul je in wat je genomen hebt, waarna 

wij het op je rekening zetten.  

Voor alcoholische dranken ben je altijd welkom in het 

restaurant, de lounge of natuurlijk op het terras. 

 

 

 

 

Pillowzzzz 

Lekker slapen is belangrijk. Niet iedereen houdt van 

hetzelfde soort kussen. Naast de normale 

hoofdkussens op uw kamer, hebben we nog een 

klein aantal plattere of dikkere kussens beschikbaar. 

Vraag ernaar bij de receptie. 
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La vallée d’Abondance 

Hotel Esprit Montagne ligt op 1000 meter hoogte in het pittoreske bergdorpje La Chapelle d’Abondance. Te 

midden van prachtige bergen, geniet je hier van gezellige restaurants en barretjes, een bierbrouwerij, tea 

rooms, een bioscoop, een bibliotheek, een skimuseum en diverse kunstateliers.  

 

Een stukje geschiedenis 

La Chapelle is vernoemd naar de kerk die 

door de monniken van deze vallei gesticht is. 

In 12e eeuw kwamen Zwitserse monniken 

vanuit Saint-Maurice in deze vallei terecht en 

bouwden een klooster en abdij in wat nu het 

dorpje Abondance is. Geraakt door de 

schoonheid van de vallei, gaven ze het de 

naam “La Vallée d’Abondance”, de “Vallei 

van Overvloed”. Het waren diezelfde 

monniken die als eersten de Abondance 

kaas fabriceerden.  

Les Portes du Soleil 

Samen met Châtel en Abondance behoort 

La Chapelle tot één van de veertien 

skidorpen van het beroemde Les Portes du 

Soleil skigebied. In de winter wordt hier volop 

geskied, gelanglauft en rennen huskyhonden 

met sledes voorbij. In de zomer strekken 

honderden kilometers wandel- en fietsroutes 

zich uit en bieden voor ieder wat wils.  

Elk seizoen haar charme 

De meeste skidorpen veranderen na de winter in verlaten 'spookdorpen'. Hier in de Vallée d’Abondance 

wordt echter het hele jaar gewoond en geleefd. In het voorjaar kleuren tientallen verschillende 

Alpenbloemen de almen en krijgen de beroemde Abondance koeien weer alle ruimte om te grazen in het 

groene landschap.  

Langzaamaan wordt het zomer, de natuur laat zich in al haar pracht zien. Ineens begrijp je waarom de 

'Vallée d'Abondance' haar typische naam heeft gekregen. Het gebied trekt veel wandelaars en 

fietsers aan, vanwege het grote aantal wandelroutes en mountainbikepaden. Ook staat er altijd wel een 

mooi evenement of een feestdag op het programma. 

Vanaf begin september straalt de vallei iets 

mysterieus uit; felle herfsttinten tegen 

strakblauwe luchten, een warme herfstzon en 

heerlijk frisse nachten. Het wildseizoen begint, 

paddenstoelen en bosbessen, lange 

wandelingen en haardvuren. 

Totdat… witte vlokken de omgeving veranderen in 

een prachtig Kerstdecor. Vier maanden lang 

trekken wintersportliefhebbers van over de hele 

wereld naar deze regio om te genieten van 650 

km pistes, 30 km langlaufloipes en de mooiste 

sneeuwwandelingen. 
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Zomersporten 

Waar 's winters de sneeuw het landschap bedekt, slingeren 's zomers honderden wandelroutes door onze 

bergen en dalen. Wie rust en lieflijke bergnatuur zoekt, zit hier goed. Met het geluid van koeienbellen op de 

achtergrond en de geur van verse Alpenbloemen in de lucht, maak je kennis met de mooiste wandelpaden 

van de Alpen. 

Maar ook als je wat meer adrenaline wilt ervaren, dan kom je hier goed aan je trekken. Les Portes du Soleil 

is namelijk niet alleen een uitstekend bergwandelgebied. Ook leent het zich goed voor mountainbiken, 

parapenten, raften, bergbeklimmen en via ferratas. Of wat te denken van de Fantasticable waarmee je met 

110 km per uur van de ene naar de andere bergtop raast? 

 

 

  

Of je nu ontspanning zoekt of juist die extra spanning, 

deze regio heeft iedereen wat te bieden:  

• 12 bergdorpen 

• 21 liften 

• 650 km mountainbike routes 

• 800 km wandelroutes 

• 10 aparte mountain bike gebieden  

• 5 Bike Parks 

• 10 bergmeren 

• Vele berghutten op grote hoogte voor een 

hapje of drankje 

• En nog veel meer 
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Wandelen 

De omgeving van La Chapelle nodigt menig wandelaar uit tot prachtige tochten in de Portes du Soleil. Het is 

een landschap vol watervallen, kreekjes en opmerkelijke flora en fauna. Tijdens uw wandeling loop je de 

kans marmotten, steenbokken en vele roofvogelsoorten tegen te komen.  

Wandelingen in de Vallée d'Abondance  

Het VVV heeft een mapje met 34 wandelkaarten 

in klein formaat, handig voor in de rugzak 

dus! Op elke kaart staan praktische tips en 

nuttige achtergrondinformatie. Ook is er een 

overzichtskaart van de Vallée d'Abondance bij 

gesloten. De verschillende wandelroutes zijn 

ingedeeld op moeilijkheidsgraad en duur van de 

wandeling. 

Natuurlijk hebben we het boekje ook in het hotel 

en maken graag een kopie van een bepaalde 

wandeling voor je. 

 

Wandelinformatie 

Wandelkaarten en boeken van deze omgeving 

zijn verkrijgbaar in het Office de Tourisme, in het 

centrum van La Chapelle d'Abondance en in 

Châtel. In onze eigen bibliotheek vind je allerlei 

wandelboekjes en ook gidsen voor alpenflora en 

-fauna.  

Omdat we zelf het gebied zo goed kennen, 

geven we je graag advies op maat. 

 

 

 

 

 

Themawandelingen 

Er zijn tal van themawandelingen uitgestippeld.  

Je geniet niet alleen van prachtige flora, fauna en 

vergezichten, maar leert ook van de omgeving 

om je heen. Zo is er een speciale 

kruidenwandeling, een waterwandeling, een 

smokkelaarsroute en een route langs kerkjes en 

kapellen. 

 

Begeleide wandeling 

Drie keer per week bieden Alke en Marieke een 

begeleide wandeling aan vanuit het hotel.  

Ook kunnen we voor jou een berggids inhuren 

die je de speciale plekjes van de bergen laat 

zien. 

 

Grande Randonnée 5 

La Chapelle d'Abondance ligt op de Grande 

Randonnée 5 (GR5), wat hotel Esprit Montagne 

een uitstekende verblijfplaats maakt voor 

wandelaars van de GR5.  

Ruim 800 kilometer aan gemarkeerde wandelpaden zijn voor je uitgestippeld, variërend van moeilijk en lang 

tot eenvoudig en kort. Ook zijn er speciale themawandelingen. Zo’n 21 stoeltjesliften van Les Portes du 

Soleil zijn ook in de zomer geopend. Hiermee kom je direct op grote hoogte. Er is dus voor ieder wat wils.  

Vanuit het hotel organiseren we begeleide wandelingen en hebben we volop wandelinformatie. 

 

http://info.chatel.com/www-rubrique_3-2160-UK-ETE.html
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Mountainbiken 

Zodra de sneeuw gesmolten is en de zon alles groen kleurt, is het mountainbike seizoen geopend. In de 

directe omgeving van La Chapelle scheur je naar hartenlust door de bergen. Het VTT-seizoen duurt van half 

juni tot begin september. 

  

 

De omgeving van hotel Esprit Montagne biedt:  

• 21 liften 

• 650 km mountainbike routes 

• 10 aparte mountainbike gebieden 

• 5 Bike Parks 

• En talloze sportwinkels waar u materiaal huurt 

 

 

Freestylen in Bikeparks 

Voor de echte adrenaline-junks zijn er een paar bikeparks 

in de buurt. De dichtstbijzijnde ligt op 5 km afstand, in 

Châtel. Bepakt met helm, schouder- en kniebescherming 

raas je over muren, boekels, verhoogde bochten, 

schansen, step-ups en shore sections. Nog nooit 

gedaan? Boek dan een dagje een gids en leer de 

kneepjes van het vak. 

Ook voor beginners 

Doe je het liever wat rustiger aan, geen nood! Er zijn tal 

van gemakkelijke routes uitgezet in het gebied. Als je 

liever niet teveel wilt stijgen, neem je een van de vele 

liften omhoog en laat je de zwaartekracht vervolgens haar 

werk doen. 

 

Fietsers in Esprit Montagne 

Fietsen staan veilig in onze skilockerruimte. 

Is het tijd voor een grondige schoonmaak, 

dan kun je de fiets buiten op de parkeerplaats 

schoonmaken met tuinslang en zeem.  

Pass Portes du Soleil 

In het laatste weekend van juni vindt traditiegetrouw het Pass' Portes du Soleil MTB Festival plaats! Meer dan 

3000 mountainbikers staan dan klaar om het mountainbike seizoen af te trappen met een 80km tocht door het 

Portes du Soleil gebied. Er zijn dat weekend 6 pit-stops waar je lokale specialiteiten koopt voor de honger en 

dorst. Verder zijn er veel demo's, kramen en doen grote namen uit de sportwereld met dit evenement mee. 
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Waterfun 

De zomer is onlosmakelijk verbonden met water. Pootje baden, zwemmen en vissen in kraakheldere 

bergmeertjes. Raften op de rivier de Dranse of met een gehuurd jacht langs pittoreske dorpjes aan het Meer 

van Genève. Het avontuur opzoeken in een wildwaterparadijs of juist... ontspannen in een heerlijk 

thermaalbad.  

 Zwemmen 

Meerdere hotels in La Chapelle d'Abondance 

hebben een overdekt zwembad waar je tegen 

betaling gebruik van mag maken. Wat nog veel 

leuker is, is natuurlijk zwemmen in de buitenlucht. 

In ons buurdorp Châtel is een mooi 

openluchtzwembad met zonneweide.  

 

Als je het niet erg vindt om een half uurtje te rijden, 

volg dan de route langs de Dranse rivier, door de 

Gorges, naar het Meer van Geneve. Hier zijn 

enkele zandstrandjes te vinden waar je in alle rust 

heerlijk kunt zwemmen. 

 

Zeilen 

Binnen een half uurtje ben je aan het mondaine 

Meer van Genève. Een prachtig meer met 

pittoreske dorpjes, palmbomen en grote 

landhuizen. Hier kun je een (half) dagje een 

zeilboot huren. Mét schipper indien gewenst. 

 

Thermen van Lavey Les Bains & Val d’Illiez 

In Zwitserland liggen de thermen van Lavey Les 

Bains (voorbij St. Maurice, richting Martigny). Dit 

complex biedt diverse sauna's en stoombaden, 

een buitenzwembad met bubbelbaden, 

stroomversnellingen en ligbedden. Iets dichterbij 

ligt het kleinere thermen van Val d’Illiez. 

 

Aquaparc 

Een half uurtje hiervandaan ligt het Zwitserse 

Aquaparc Les Bouverettes. Binnen heb je tal van 

glijbanen, draaikolken, bubbelbaden en een groot 

golfslagbad. Natuurlijk is er ook een geweldig 

buitengedeelte met strand, zonneweide en 

zwembad dat direct aan het Meer van Genève ligt. 

Raften / Kanoën  

De Dranse is een van de mooiste riviertjes van 

Frankrijk. Met kano of raft vaar je door grillige 

gorges met prachtige bomen, vanuit de bergen 

richting het Meer van Genève. Niet voor niets 

worden op deze rivier de Franse kajak -

kampioenschappen gehouden! 

 

Vanaf € 38 per persoon. Minimum leeftijd 10 jaar. 

 

 

 

 

 

 

Vissen 

Aan de oevers van de glinsterende Dranse en het 

bergmeer Lac de Vonnes is het goed toeven voor 

vissers. Hiervoor heb je een lokale of nationale 

viskaart met stempel nodig. Deze is te koop in 

Châtel, in de tabakwinkel Tabac-Presse Girardoz. 

Bij het VVV van Châtel schrijf je je in voor 

(vlieg)vislessen. 
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Adrenaline 

Parapenten 

De omgeving eens op een heel andere manier 

bekijken? Maak eens een parapentvlucht en glijd 

als een adelaar over onze prachtige vallei! 

• Tandemvlucht: vanaf € 70 

• Acrobatische vlucht: vanaf € 90 

• Extra lange panoramavlucht: vanaf € 100. 

 

 

Fantasticable 

Vlieg met 120 km/uur door de lucht van de ene 

berg naar de andere met de Fantasticable in 

Châtel. Gezekerd met een harnas en een katrol 

aan een enorme staalkabel, glij je naar beneden. 

Het Alpenlandschap van Plaine Dranse heeft er 

nog nooit zo bijzonder uitgezien!  

Prijs: € 36 of € 72 voor een duo-vlucht. 

Openingstijden:  

Dagelijks vanaf het laatste weekend van juni tot 

het laatste weekend van augustus van 10h00 tot 

16h45. Buiten het zomerseizoen geopend tijdens 

sommige weekenden. 

 

Rots- & bergbeklimmen 

De Chablais regio is een waar klimjuweeltje. Voor 

de sportklimmer zijn er tientallen gebieden met 

honderden routes in alle lengtes en 

moeilijkheidsgraden. Ook kan je leuke, moeilijke, 

lange en spannende alpinestijl beklimmingen 

maken op diverse wanden en graden. 

Er zijn ook diverse plekken waar je als beginner 

terecht kan of waar je klimtechnieken kunt 

verbeteren. Alke voorziet je graag van kundig 

advies en regelt eventueel lessen en / of gidsen. 

 

 

 

Via ferrata 

Via ferrata betekent letterlijk “ijzeren weg”. De 

naam verwijst naar een route van stalen treden en 

staalkabels, die aan de bergwand bevestigd zijn. 

Gezekerd aan een staalkabel, klim je trede per 

trede de berg omhoog. Soms kom je ook 

bruggetjes of trappetjes tegen.  

 

Een via ferrata is dus een tussenvorm van 

bergwandelen en klimmen. Je komt op plekken, 

die je al wandelend nooit zou kunnen bereiken. Via 

ferrata’s zijn er in alle soorten en maten. 

  

In de omgeving van Esprit Montagne vind je twee 

routes: de via ferrata de La Chapelle d'Abondance 

en de via ferrata de Thieré in Champéry 

(Zwitserland).  
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Arrangementen 

Valentijnsarrangement 

Waarom je geliefde maar ééns per jaar in de watten leggen? In hotel Esprit Montagne kan het 

elke dag Valentijnsdag zijn: 

• Fles wijn op de kamer 

• met een lokale lekkernij 

• 1 x een romantisch 4-gangen diner bij het haardvuur 

• 1 x ontbijt op bed 

• 45 minuten privégebruik van de sauna 

• extra grote handdoeken op de kamer tijdens uw gehele verblijf 

• gebruik van badjas en slippers tijdens uw gehele verblijf 

 

Het tarief bedraagt 80 euro per persoon, als supplement op uw reeds geboekte verblijf. 

 

Groepsarrangement 

Hotel Esprit Montagne is een uitstekende locatie voor grote groepen. Organiseer je een 

bedrijfsuitje, een familieweekend of ben je zelf tour operator? En wil je het hotel (gedeeltelijk) 

afhuren? We vertellen je graag over onze speciale voorwaarden en mogelijkheden.  

Let op: het hotel is ook buiten de seizoenen geopend voor groepsarrangementen. 
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2 augustus: Saint Laurent 

Dorpsfestival in Châtel, met een 

ochtendmis, processie, muziek 

en lokale lekkernijen 

GEANNULEERD 

 

9 augustus: Concours bûcherons in La 

Chapelle, gevolgd door een ‘arts & 

crafts’ markt en vuurwerk 

 

16 augustus: 43ième Belle Dimanche 

Dit is hét boeren-festival van het 

jaar, hoog in de bergen bij Plaine 

Dranse. Koehandel, muziek & 

gezelligheid 

GEANNULEERD 

 

 

 

 

Agenda 

De VVV’s van la Chapelle, Châtel, Abondance en het Zwitserse Morgins organiseren wekelijks 

een breed scala aan activiteiten. De leukste evenementen hebben we eruit gepikt en staan op 

deze pagina. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij het betreffende VVV. 

13 juni: Trail des crêtes du Chablais 

 Trailrun wedstrijd door de bergen 

rondom de Vallée d’Abondance 

 GEANNULEERD 

 

26, 27 en 28 juni:  

Pass’Portes du Soleil  

Drie dagen mountainbiken in de 

Portes du Soleil met vele 

festiviteiten er omheen 

VERPLAATST : 28, 29 & 30 

AUGUSTUS 

 

3 - 18 juli: Montreux Jazz-festival 

Optredens van diverse grote 

namen uit de Jazz maar ook van 

vele andere soorten muziek 

GEANNULEERD 

 

14 juli:  Vuurwerk op muziek bij Lac de 

Vonnes in Châtel, gevolgd door 

een dansfeest op het kerkplein 

 GEANNULEERD 

 

19 juli:  Vuurwerk in La Chapelle 

d’abondance 
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Tarieven 

Week Seizoen B & B Half pension Bijzonderheden  
 

2 - 6 juni  

 
Extra Laag 

 
€ 40 

 
€ 65 

 
Alleen voor groepen open 

 
6 - 13 juni  

 
Laag 

 
€ 50 

 
€ 75 

 

 
13 - 20 juni  

 
Laag 

 
€ 50 

 
€ 75 

 

 
20 juni – 27 juni  

 
Laag 

 
€ 50 

 
€ 75 

 

 
27 juni - 4 juli  

 
Laag 

 
€ 50 

 
€ 75 

 
  

 
4 - 11 juli  

 
Hoog 

 
€ 60 

 
€ 85 

  
  

 
11 - 18 juli  

 
Hoog 

 
€ 60 

 
€ 85 

  
  

 
18 - 25 juli  

 
Hoog 

 
€ 60 

 
€ 85 

  

 
25 juli - 1 augustus  

 
Hoog 

 
€ 60 

 
€ 85 

 
  

 
1 - 8 augustus  

 
Hoog 

 
€ 60 

 
€ 85 

 

 
8 - 15 augustus  

 
Hoog 

 
€ 60 

 
€ 85 

 

 
15 - 22 augustus  

 
Laag 

 
€ 50 

 
€ 75 

 

 
22 - 29 augustus      

 
Laag 

 
€ 50 

 
€ 75 

  

 
29 augustus -         
5 september  

 
Laag 

 
€ 50 

 
€ 75 

 
  

 
5 - 12 september 

 

 
Laag 

 
€ 50 

 
€ 75 

 

 

De prijs is persoon en is inclusief: sauna, internet en biljart. 

De prijs is exclusief toeristenbelasting (2% van de kamerprijs per persoon per nacht, ex BTW, en voor 

personen van 18 jaar en ouder). 
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Winter in Esprit Montagne 

In hotel Esprit Montagne beleef je nog de authentieke bergcultuur, zomer én winter. Fysieke inspanning 

in de buitenlucht en geestelijke ontspanning vormen de ideale combinatie voor een heerlijke wintersport 

in de Franse Alpen.  

Het hotel is een perfecte uitvalsbasis voor wintersportliefhebbers. Skiën, snowboarden, wandelen en 

langlaufen in het wereldberoemde skigebied Les Portes du Soleil. Sleeën met huskyhonden in het 

lieflijke Vallée d' Abondance, alles is hier mogelijk. 

 

Uitstekend voor beginners 

Er is ook een apart beginnersgebied in La 

Chapelle: Crêt-Beni. Hier vinden de lessen 

voor beginners plaats. Een gratis shuttlebus 

rijdt o.a. vanaf het hotel heen en weer naar 

Crêt-Beni.  

 

Skipassen service 

Na een lange reis vanuit Nederland is niets 

zo fijn als je neervlijen in een lekkere bank 

met een drankje erbij. Maar de skipassen en 

skilessen moeten eerst nog geregeld worden. 

“Zucht.” 

Geen nood! Bij aankomst nemen wij uw 

wensen door met betrekking tot skipassen en 

lessen. Wij zorgen ervoor dat de ski- en 

lespassen de volgende ochtend bij het ontbijt 

voor u klaar liggen. 

 

Ook ontvangt u bij aankomst een speciale 

kortingsbon voor de huur van skimateriaal. 

Kortom: een vlot begin van uw vakantie! 

 

Ook voor niet-skiërs 

Naast de 650 km aan pistes, biedt de vallei 

van La Chapelle daarnaast maar liefst 35 km 

aan langlaufloipes en diverse schitterende 

sneeuwwandeltochten in de directe 

omgeving. Tijd voor een once-in-a-lifetime 

ervaring? Maak een hondensledetocht door 

de vallei of geniet van grote hoogte van het 

winterwonderland tijdens een parapentvlucht.  

 

Grenzeloos skiën 

La Chapelle d Abondance is een uitstekende 

uitvalsbasis voor allerlei wintersporten. In de 

eerste plaats staat het bekend als één van de 

14 resorts van het bekende Les Portes du 

Soleil skigebied, met maar liefst 650 km 

Franse en Zwitserse pistes. Zowel voor de 

ervaren skiër/snowboarder, als voor de 

beginner zijn er legio mogelijkheden.  

Ervaringen delen 

We geven je graag advies over mooie 

skiroutes en waar je de goede restaurantjes op 

de piste vindt. Mocht de tijd het toelaten, dan 

nemen we je heel graag zelf mee op 

ontdekkingstocht. 
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Tarieven winter 2020-2021 

Week Seizoen Half pension Bijzonderheden  
 
19 – 26 december  

 
Hoog 

 
€ 99 

 
Toeslag kerstdiner incl. drankjes € 40 

 
26 december – 2 januari  

 
Hoog 

 
€ 99 

 
Toeslag oudjaarsdiner incl. drankjes € 70 

 
2 – 9 januari  

 
Laag 

 
€ 80 

  

 
9 – 16 januari  

 
Midden 

 
€ 90 

  

 
16 – 23 januari  

 
Midden 

 
€ 90 

 

 
23 – 30 januari  

 
Midden 

 
€ 90 

  

 
30 januari – 6 februari  

 
Midden 

 
€ 90 

  

 
6 – 13 februari  

 
Hoog 

 
€ 99 

 

 
13 – 20 februari  

 
Hoog 

 
€ 99 

 

 
20 – 27 februari 

 
Hoog  

 
€ 99 

 

 
27 februari – 6 maart  

 
Hoog 

 
€ 99 

 

 
6 – 13 maart  

 
Midden 

 
€ 90 

 

 
13 – 20 maart  

 
Midden 

 
€ 90 

 
  

 
20 – 27 maart  

 
Laag 

 
€ 80 

  

 
27 maart – 5 april 

 
Laag 

 
€ 80 

 
Alleen voor groepen open 

 

De prijs is persoon en is inclusief: halfpension, sauna, internet en biljart. 

De prijs is exclusief toeristenbelasting (2% van de kamerprijs per persoon per nacht, ex BTW, en voor 

personen van 18 jaar en ouder). 

 


