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EVENEMENTEN

EVENEMENTEN

ALLE WINTEREVENEMENTEN:
WWW.LESGETS.COM/AGENDA

Lijst van evenementen (Onder voorbehoud van wijzigingen of 
annuleringen).
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ZATERDAG 17 DECEMBER

Ski Party, openingsweekend
Op je piste... Klaar? Ski! Op deze openingsdag van het resort zijn de vroege 
vogels koning! De eerste gemotiveerde skiërs krijgen een ontbijt aangeboden  
(inschrijvingsgegevens worden aan het begin van het seizoen bekendgemaakt). Na 
een dag met verse sneeuw sluiten we af met een virtuele reis naar de top van de 
hoogste bergen ter wereld, met projecties van het Winter FilmFestival... Een mooi 
begin van het seizoen met veel mooie herinneringen!

17 TOT 24 DECEMBER

De kerstman  
logeert in Les 
Gets
Volgens de lokale mar-
motten komt de Kerstman 
zoals altijd naar Les Gets 
om zijn schoorsteenronde 
voor te bereiden. Ook dit 
jaar heet hij bezoekers 
welkom in zijn wereld 
van slimme en grappen-
makende elfjes! Op het 
programma van deze week: 
rondleidingen met verhaal-
vertellingen, evenementen, 
verrassingen en workshops 
voor heel het gezin.
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14 en 21 januari

Montreux Comedy fait du ski… aux Gets
Tussen 14 en 21 januari komt het 
“Montreux Comedy Festival” naar de 
bergen, voor een te gekke week in Les 
Gets, waarbij alles draait om lachen! 
Een evenement met de beste Franse 
en Engelse stand-up comedians met 
één doel: bezoekers laten genieten 
van unieke entertainmentvoorstel-
lingen. Van lachwekkend tot scherp, 
in het Frans of het Engels: er is voor 
ieder wat wils. De Franstalige en En-
gelstalige stand-up comedyavonden 
vinden plaats in de knusse sfeer van la 
salle de la Colombière en bieden een 
reeks bekende artiesten met Gérémy 
Crédeville en Tom Houghton in de 

hoofdrol... Ideaal om even je lachspie-
ren te gebruiken na een heerlijke dag 
skiën. Een spin-offfestival in de bars 
en restaurants van Les Gets zal je laten 
genieten van intieme en gezellige mo-
menten terwijl je een nieuwe generatie 
komieken ontdekt... In samenwerking 
met het bekende Montreux Comedy 
Festival, dat zich al meer dan dertig 
jaar inzet voor jong talent, belooft 
deze bergversie van het evenement 
een verfrissende en komische erva-
ring te worden voor de wintersporters 
van het skioord. Informatie, program-
ma en reserveringen beschikbaar via  
MontreuxComedyfaitduski.com

EVENEMENTEN
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06, 13, 20 EN 27 FEBRUARI

Red Ski Show
De skileraren van de ESF in Les Gets en alle 

dienstverleners van het skioord nodigen 
vakantiegasten uit voor dit evenement gewijd 

aan de wintersport! In de voorjaarsvakantie 
zijn er wekelijks demonstraties van ski en 

snowboardtechnieken, pistenbullyrijden en 
pistebewaking om kennis te maken met het 

werk op de skipistes. Een afdaling met fakkels 
en vuurwerk sluiten dit evenement af.

Een origineel evenement dat win-
tersport en muziek combineert. 
Concerten midden in het skigebied, 
op de skipistes bij de skioorden van 
Portes du Soleil, waarbij bezoekers op 
de ski’s genieten van muziek. Een fan-
tastische sfeer met uitzicht op adem-

benemende landschappen, Franse en 
internationaal bekende artiesten (zoals 
bij vorige edities met Rag’n Bone Man, 
Selah Sue, Babyshambles, Hyphen 
Hyphen…) voor een te gekke show. 
Het complete programma is te vinden 
op : Rockthepistes.com

12 T/M 18 MAART IN DE PORTES DU SOLEIL
CONCERT LES GETS-MORZINE, 13 MAART.

Rock The Pistes Festival
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AVONDPARCOURS ALTA LUMINA

AVONDPARCOURS 
ALTA LUMINA

Midden in de Franse Alpen kun je in Les Gets de voetsporen volgen 
van een rondreizende muzikant en zijn luchtballon, voor een unieke 

reis door de bergen. 
Heel het jaar door kun je genieten van een betoverende en immersieve wan-
deling van een kilometer met een poëtische vertelling over de geschiedenis 
van	de	streek,	met	licht,	beeld,	scenografie	en	interactiviteit.
Een unieke ervaring waarbij je muziek kan zien en het licht kan horen!

Alta Lumina - 736 route du lac - Informatie en Reserveringen: www.altalumina.com
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SKI - SKIPASSEN

Opening van het skigebied
17 december 2022 tot 10 april 2023.

SKI

ONLINE KASSA

Groepspas (zelfde skigebied, 
1 betalend persoon)

-10 % korting vanaf 4 personen, 
op skipassen van 4 dagen en meer

Dagpas Mont Chéry 22 € 24 €
Zaterdag 32 € 34 €
Weekend 62 € 64 €

– 5 jaar Gratis*

+ 75 jaar*
1 dag: ........................14 €
6 dagen: ....................46 € 
Seizoen: ....................57 €

1 dag: ........................16 €
6 dagen: ....................50 € 
Seizoen: ....................57 €

Mindervaliden 50% korting op het normale tarief

Dagpas P’tite Glisse**

Volwassenen: ............24 €
Kinderen (5-15): ........19 €
Jongeren (16-25): .....22 €
Senioren (65-74): ......22 €

Volwassenen: ............26 €
Kinderen (5-15): ........21 €
Jongeren (16-25): .....24 €
Senioren (65-74): ......24 €

Aanbiedingen Les Gets-Morzine 

* Op vertoon van ID-bewijs.
** Inbegrepen bij de P'tite Glisse pas: toegang tot 12 skiliften en 13 skipistes (6 groene, 6 blauwe, 1 rode). 



10

SKI - SKIPASSEN

VOLWASSENEN KINDEREN (5 -15) JONGEREN (16-25) SENIOREN (65-74)

ONLINE KASSA ONLINE KASSA ONLINE KASSA ONLINE KASSA

1 dag 42 € 46 € 32.50 € 36 € 36 € 40 € 38 € 42 €
5 opeen-

volgende uren
38 € 41 € 29 € 31.50 € 33 € 35 € 34 € 37 €

2 tot 5 dagen 40 €/d 43 €/d 30 €/d 34 €/d 34 €/d 37 €/d 36 €/d 38 €/d

6 dagen 228 € 252 € 174 € 198 € 198 € 216 € 204 € 228 €
6 dagen en meer 38 €/d 42 €/d 29 €/d 33 €/d 33 €/d 36 €/d 34 €/d 38 €/d

Skipassen Les Gets-Morzine 

VOLWASSENEN KINDEREN (5 -15) JONGEREN (16-25) 
SENIOREN (65-74)

ONLINE KASSA ONLINE KASSA ONLINE KASSA

1 dag 58.50 € 62 € 43.90 € 47 € 52.70 € 56 €
5 opeen-

volgende uren
52.70 € 56 € 39.50 € 42 € 47.40 € 50 €

2 dagen 111.70 € 118 € 83.80 € 89 € 100.50 € 106 €
3 dagen 159.10 € 169 € 119.30 € 127 € 143.20 € 152 €
6 dagen 292.50 € 310 € 219.40 € 233 € 263.30 € 279 €

Skipassen Portes du Soleil

Vanaf 1 april 2023, 15 % korting. Tarieven in € incl. btw volgens het geldende btw-tarief. Tarieven onderworpen 
aan de algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden die bij de kassa’s vermeld staan. Bij de skipassen voor de 
skiliften is geen verzekering voor ongevallen inbegrepen. De verzekering kan bij de kassa’s of online worden 
afgesloten, bij het kopen van de skipas.

Koop vooraf je skipas 
online (of laad deze op): 
www.lesgets.ski

BESTE 
PRIJSGARAN-
TIE OP DE 
WEBSITE!  
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SKI - PRAKTISCHE INFORMATIE

Beste prijsgarantie 
op de website!
Om wachtrijen bij de kassa’s te ver-
mijden en gebruik te maken van de 
beste tarieven kun je je skipassen 
kopen of opladen via de website 
www.lesgets.ski
	Koop je skipassen vooraf.
	Maak gebruik van de beste prijsga-

rantie voor de skipassen van Les 
Gets-Morzine en Portes du Soleil.

	Vermijd wachtrijen door je passen 
op te laden (passen van de meeste 
andere skioorden werken ook!) of 
door je skipassen bij aankomst op 
te halen bij de afhaalpunten.

Voor meer informatie:
lesgets.ski/FAQ

Groepskortingen
Ben je een gezin of een groepje van 4 personen of meer? Maak dan 

gebruik van de groepspas: 10% korting op de skipassen Les Gets-Morzine 
en Portes du Soleil voor een verblijf van 4 dagen en meer. Een keer betalen, 
skipassen voor dezelfde tijden en hetzelfde skigebied (Les Gets-Morzine of 
Portes du Soleil) voor alle passen van de groep.

Skipas P’tite Glisse
Deze skipas geeft je toegang tot het skigebied van Les Gets met een 

voordeeltarief om rustig kennis te maken of om betaalbaar te skiën in een 
deel van het skigebied. 12 skiliften en 13 pistes zijn toegankelijk met deze 
speciale skipas.
Online tarieven: ......volwassenen: 24 €, kinderen: 19 €, senioren/tieners: 22 €
www.lesgets.ski
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SKI - PRAKTISCHE INFORMATIE

Youcanski
HET ALL-INCLUSIVE ARRANGEMENT VOOR BEGINNERS!

Youcanski is het eerste all-inclusive ski-arrangement voor volwassenen: maak 
onder begeleiding van een erkende skileraar kennis met de wintersport, samen 
met andere volwassenen. Je maakt gebruik van speciaal aangelegde en veilige 
skipistes voor beginners. Drie arrangementen.
Bij dit weekarrangement inbegrepen: de skipas voor de toegang tot de 
skiliften en skipistes. Groepsles van een halve dag in de ochtend, met een 
erkende skileraar. De huur van skiuitrusting voor beginners, inclusief helm. Dit 
arrangement wordt uitsluitend aangeboden als online voorverkoop (minimaal 
7 dagen voor de aanvang van de lessen reserveren) en afgegeven door de 
Franse skischool (ESF). Contactgegevens ESF pagina 21.

Je hoeft je ski’s niet meer te dragen! Beweeg 
vrijer rond in het skioord. De nieuwe skikluis-
jes van Les Chavannes bieden je een nieuwe 
generatie faciliteiten:
	85 beveiligde kluisjes.
	4 paar ski’s/schoenen/skistokken per 

kluisje
	Droog- en verwarmingssysteem voor 

skischoenen.
	Opening met code of skipas / beveiligde 

toegang. 24 uur per dag
	Nieuw: huur bagagekluizen voor jouw 

bagage om een extra dag te kunnen 
skiën voor vertrek.

Ligging: centrale kassa Les Chavannes, 
aan de voet van de skiliften. 24 uur per dag 
beveiligde toegang. Voor meer informatie:  
lesgets.com/consignes direct bij de kassa’s 
van Les Chavannes of neem contact met 
ons op via info@sagets.fr

Skikluisjes
Les Chavannes

LAAT JE SKIUITRUS-
TING ONDERAAN 
DE PISTES ACHTER!
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Picknickruimtes
In het skigebied kun je gebruik-

maken van 2 picknickruimtes:
	Le Mont-Chéry (70 zitplaatsen): bove-

naan kabelbaan Mont-Chéry, onder het 
restaurant Le Belvédère.

	Les Chavannes (50 zitplaatsen): bij de 
recreatiepistes van Territoire du Grand Cry, 
ter hoogte van de Refuge des Trappeurs. 
Waterkraan en invalidetoilet.

 
 Draag passende kleding voor de activiteit die je kiest en de weers- 

omstandigheden.
 Zorg voor een goede bloedsomloop: trek geen te strakke kleding of schoe-

nen aan.
 Bescherm je neus, oren en wangen door ze met een speciale crème in te 

smeren.
 “Zonder helm loop je meer risico!”. Voor skiën of snowboarden, beginners of 

ervaren skiërs: alle skioorden van de Haute-Savoie adviseren het dragen van 
een helm, voor kinderen en volwassenen (NF EN 1077 norm).

 Met of zonder zon: het licht weerkaatst enorm op de sneeuw. Je hebt dan 
ook heel de dag door een zonnebril nodig (categorie 4).

 In geval van een ongeluk: informeer het personeel van de dichtstbijzijnde 
skilift of eerste hulppost door aan te geven: de naam van de skipiste, het 
pistenummer, het type ongeluk (volwassene, kind...). Blijf bereikbaar voor het 
personeel of blijf bij het ongeval totdat de eerste hulp er is.

 Off-piste: off-piste skiën gebeurt uitsluitend op eigen risico. De sporen buiten 
de pistes zijn geen garantie voor veiligheid.

 Eerste hulp op de skipistes: Les Gets: Tel.: +33 (0)4 50 79 72 22 of 112
 Informatie SAGETS: Tel.: +33 (0)4 50 75 80 99 - E-mail: info@sagets.fr
 Online verkoop: www.lesgets.ski
 Weerbericht en & online sneeuwbericht: www.lesgets.com/meteo-neige
 Météo France: Tel.: 08 92 68 32 50
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SKI - RECREATIEPISTES

Recreatiepistes voor heel het gezin!
Op de hellingen van Les Chavannes en Mont-Chéry vind je speciale 

recreatiepistes met faciliteiten voor elk niveau: ideaal voor gezinnen, met een 
deel gewijd aan beginners en speciale pistes aangelegd voor kinderen. De 
boardercross en het snowpark zijn geschikt voor het proberen van nieuwe 
wintersporten.
“Een fantastisch skioord om te beginnen met skiën!”

ESPACE 
DES MAPPYS GRATIS

FACILITEITEN VOOR BEGINNERS!
Deze recreatiepistes voor beginners 
zijn bereikbaar via het aankomstpunt 
van de kabelbaan Chavannes. 
Ze liggen in een rustige en veilige 
omgeving, buiten het normale skige-
bied. Je vindt er:

	2 lopende banden.
	2 sneeuwkabels.
	4 licht hellende skipistes.
Toegankelijk voor voetgangers: 
familie en vrienden kunnen gebrui-
kers van de beginnerspistes komen 
aanmoedigen.
Let op: er loopt een directe verbin-
ding naar het Territoire du Grand 
Cry, via de gelijknamige sleeplift.
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LE TERRITOIRE 
DU GRAND CRY

Een indianendorp met tipi’s, ac-
tiviteiten en schminkworkshop. 
Territoire du Grand Cry is een 
paradijs voor kinderen en biedt:
	Speciale boardercross pistes.
	Decors en activiteiten rond 

het thema woudlopers, 
indianen en wilde dieren.

	Een piste met geluidsef-
fecten.

	Speurtochten.
	Tekenwedstrijden.
	Picknickplaatsen.

NIEUW! RECREATIEPISTE LES COWBOYS: 
Ontdek de nieuwe piste Les Cowboys! Gebruik je handen en skis-

tokken om het belletje te laten rinkelen of ga langs de cowboy checkpoints 
terwijl je via de recreatiepiste Les Cowboys door een Far West omgeving 
skiet. 

MINI BOARDER
Ontdek de nieuwe recreatiepiste van het skigebied, langs de blauwe 

Gentiane piste, onder de stoeltjeslift La Croix. De “mini boardercross” bestaat 
uit diverse modules: scherpe bochten, bulten en woops. Deze recreatiepiste is 
geschikt voor beginners en gezinnen, maar ook om kennis te maken met snelheid 
en	wintersport.	Herbeleef	je	beste	skimomenten	op	film.	Skiërs	kunnen	gratis	hun	
persoonlijke video maken op de mini boardercross bij La Croix. Het videopark is 
open voor jong en oud. Steek jouw skipas in de terminal om het videosysteem 
te	starten.	Het	filmt	dan	automatisch	de	skiërs	op	de	piste.	Aan	het	einde	van	het	
parcours kun je jouw afdaling direct terugkijken op een beeldscherm. Je kunt ook 
al	jouw	filmpjes	online	terugvinden	om	ze	te	delen	op	social	media.



16

“PAS DANS LE VIDE” 
BIJ DE TOP VAN DE 

RANFOILLY
Bij het aankomstpunt van stoelt-
jeslift Ranfoilly kunnen skiërs een 
foto maken vanaf een breed plat-
form van 27 m² boven het Lac de 
Joux Plane, met een indrukwek-
kend uitzicht op de bergketen 
van de Mont-Blanc. Het platform 
is uitgerust met een gratis auto-
matisch fotosysteem dat geac-
tiveerd kan worden met jouw 
skipas. Is de foto genomen? De 
foto wordt automatisch verstuurd 
per e-mail.

PICKNICKPLAATS 
BELVÉDÈRE DES 

NAUCHETS, OP DE PISTES
Het skigebied biedt gratis 
een nieuw type comfortabe-
le picknickplaats op de ski-
pistes. De picknickplaats ligt 
op het kruispunt van de rode 
Rhodos piste en de blauwe 
Violette piste. Er zijn USB- en 
stopcontacten om jouw smart-
phone op te laden en er is zelfs 
een Wi-Fi hotspot.  
Pluspunt: via de kabelbaan 
Chavannes hebben voet-
gangers ook toegang tot de 
picknickplaats.

SKI - RECREATIEPISTES
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CHRONOPARK OP DE MONT-CHÉRY 
Test uw vaardigheden op de getimede 

parallelle slalomhelling van Mont-Chéry.
Deze parallelle slalom is voor iedereen gra-
tis toegankelijk op de piste van Les Oursons 
op de Mont-Chéry, bereikbaar vanaf de 
stoeltjeslift Grande Ourse. Skiërs kunnen hun 
grenzen verleggen, alleen of met meerdere, 
tijdens een afdaling met dubbele tijdmeting.
Op uw plaatsen. Klaar voor de start. Skiën!

LES CHAVANNES SNOWPARK
Test de talrijke mogelijkheden in het snowpark van de Chavannes. 

Bereikbaar vanaf de skilift Mouille au Roi. Blijf op de hoogte van het Snowpark 
nieuws op ! snowpark et boardercross Les Gets

BOARDER CROSS
Gelegen op de Chavannes piste, bereikbaar via de Gentianes piste. 

De hele winter geopend voor skiërs en snowboarders (minimaal niveau van 
2e ster vereist).
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SKI - PARCOURSEN

	Gezinnen: Tijdens dit parcours ontdek je op een rustig tempo een deel van 
het skigebied van Les Gets. Het parcours loopt via een aantal blauwe pistes, 
toegankelijk voor jong en oud. Je hebt er vanaf de top van de Rosta een uniek 
uitzicht op de Mont-Blanc. Niveau: alle soorten skiërs die in alle rust willen skiën. 
Beginners die zelfstandig kunnen skiën. Duur 2 tot 3 uur.

	Kennismaking: Geniet van een dag skiën om het skigebied te (her-)ontdekken. 
Ski tussen sparren en alpenweiden langs de bekende plekjes van het skioord. 
Maak gebruik van de mooiste skipistes en laat je verrassen door het schitterende 
decor in de gebieden van Mont-Chéry en Chavannes. Niveau: gevorderde 
skiërs die met vertrouwen rode pistes kunnen skiën. Duur: 4 tot 5 uur (inclusief 
pauze).

	Sportief: Als je van adrenaline en grote hoogteverschillen houdt, is dit parcours 
voor jou gemaakt! Suis van bekende pistes en ontdek de mooiste plekjes van het 
skioord. Bulten, muurtjes en allerlei verschillende uitdagingen: je zult verbaasd 
zijn hoeveel technische skipistes het skigebied van Les Gets te bieden heeft. 
Niveau: expert die op alle soorten terrein kan skiën. Duur: 4 tot 5 uur (inclusief 
pauze).

Vraag bij de kassa’s of bij Les Gets Tourisme naar het overzicht van de parcoursen.

Parcoursen door 
het skigebied

Kies uit drie ski- en snowboardpar-
coursen om het skigebied van Les 
Gets te (her-) ontdekken. Maak gebruik 
van de mooiste skipistes en laat je ver-
rassen door het schitterende decor 
in de gebieden van Mont-Chéry en 
Chavannes:

Geocaching
Ga langs de pistes van het skigebied op zoek 

naar de bekende geocaching doosjes...
lesgets.com/geocaching
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SKI - HANDISKI

	Miva toegankelijke skiliften: Met de volgende skiliften kun je in alle vei-
ligheid gebruikmaken van het skigebied. Stoeltjeslift La Croix, Stoeltjeslift 
Chavannes, Stoeltjeslift Perrières Express, Stoeltjeslift Nauchets Express, 
Stoeltjeslift Grains d’Or Express, Stoeltjeslift Ranfoilly.

	Skipassen voor mindervaliden: Dezelfde tarieven voor de begeleider 
wanneer de mindervalide niet zelfstandig kan skiën. 50% korting op het 
standaardtarief, op vertoon van een invalidenkaart. Hetzelfde tarief voor de 
begeleiding naar gelang het type beperking.

	Parkeerplaatsen: Skioord Les Gets biedt parkeerplaatsen voor minderva-
liden. Beschikbare plaatsen op de volgende parkeerplaatsen: Bovenaan 
kabelbaan Chavannes (toegankelijk via de weg), gratis. Vertrek stoeltjeslift 
Perrières Express, gratis. Parkeergarage van het centrum, betaald.

	Toiletten: Centrale kassa Les Chavannes, Kassa La Turche, Kassa Perrières, 
VVV-kantoor, Picknickruimte Chavannes.

	Informatie: Pistedienst: +33 (0)4 50 79 72 22
 Skiliften: +33 (0)4 50 75 80 99
 www.lesgets.com/handiski

Handiski
Het Les Gets 
skioord biedt de 
beste faciliteiten 
en diensten voor 
mindervalide 
skiërs. Hier vind 
je alle nodige 
informatie voor 
een aangenaam 
en zorgeloos 
verblijf in ons 
skioord.
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SKI - SKILESSEN

Franse Skischool (ESF)
INDIVIDUELE LESSEN ALPINESKIËN, SNOWBOARDEN, 

TELEMARKEN, TOERSKIËN, BIATLON EN LANGLAUFEN 
	1 uur (1 tot 2 pers.): ..............................................................van 51 € tot 72 €
 (zie de voorwaarden van de ESF) 

GROEPSLESSEN ALPINESKIËN
	Weekskipas halve dagen:............................................... Volwassenen: 174 €
  ..............................................................................Kinderen (5-13 jaar): 162 € 
	Speciale aanbieding geldig van 01-01 t/m 04-02 en van 04-03 t/m 
 09-04-2023
 Weekskipas halve dagen (les van 14.30 tot 16.30 uur):
  ........................................................................................ Volwassenen: 138 €
  ..............................................................................Kinderen (5-13 jaar): 131€
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SNOWBOARD
	Groepslessen voor alle niveaus, ‘s ochtends, heel het seizoen door, vanaf 

10 jaar. 
	Groepslessen voor kinderen van 7 t/m 12 jaar: voor beginners en 1e en 2e 

snowboardniveau (uitsluitend tijdens de Franse schoolvakanties). 
	Nieuw: mini cursus voor kinderen van 6 t/m 8 jaar (maximaal 5 deelnemers): 

uitsluitend voor beginners tijdens de Franse schoolvakantie (februari).

CURSUSSEN (beschikbaar vanaf 13 jaar) 
	Tijdens de Franse schoolvakanties. Slalom, competitie, all mountain, free-

ride, snowboard.

SKI PRESTIGE KINDEREN 
	Speciale lessen voor kleine groepjes van 3 tot maximaal 6 kinderen. 

Uitsluitend tijdens de Franse schoolvakanties. 
 Weekskipas halve dagen:.......................................................................347 €

École du Ski Français:
105, route du front de neige

74260 les Gets
Tel. +33 (0)4 50 75 80 03

Online reserveren: 
www.esf-lesgets.com
info@esf-lesgets.com

Skilessen voor kinderen 
onder de 5 jaar: Page 40



22

Skischool 360° International
De erkende skileraren van skischool 360° bie-
den je een reeks lessen op maat, voor alle 

leeftijden, elk niveau en alle type glijsporten. Kennis-
maken, leren skiën of vorderen: deze skischool heet je 
van harte welkom in een bruisende sfeer! De ervaren 
dienstverleners bieden hoogwaardige lessen op maat, 
volgende de eisen van de internationale skischool ESI.

KENNISMAKEN MET DE WINTERSPORT 
Vanaf 4 jaar kunnen kinderen in een groepje van 5 deelnemers per skileraar op 
een speelse en professionele manier kennismaken met skiën. Diverse tijdstip-
pen naar gelang de periode.
	6 x 2u30: .........................................................................................Vanaf 179 €

SKILESSEN IN GROEPEN (voor volwassenen of kinderen)
Schrijf je ongeacht je niveau in bij een groepje van 8 personen, voor lessen van 
6 dagen. Deze lessen zijn toegankelijk voor kinderen en volwassenen. Diverse 
tijdstippen (naar gelang de periode).
	6 x 2u30: .........................................................................................Vanaf 159 €

SKI - SKILESSEN
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GROEPSLESSEN SNOWBOARDEN (voor volwassenen en kinderen)
Zin om een andere wintersport te ontdekken of te vorderen met snowboarden? 
Maak dan gebruik van onze groepjes van maximaal 8 personen, voor lessen 
van 6 dagen. Vanaf 6 jaar. Diverse tijdstippen (naar gelang de periode). 
	6 x 2u30: .........................................................................................Vanaf 159 €
 
PRIVÉLES (voor volwassenen en kinderen)
Voor skiën, snowboarden, telemarken of langlaufen: maak gebruik van lessen 
op maat. Prijzen wisselen naar gelang de data.
Prijzen wisselen naar gelang de data.
	1 uur (1 of 2 pers.): ...........................................................................Vanaf  45€ 

EEN HELE OF HALVE DAG MET EEN GIDS 
Ontdek de mooiste skigebieden van de streek (Portes du Soleil, Grand Mas-
sif...). Voor groepjes van maximaal 10 personen.
	Halve dag: .....................................................................................Vanaf  260 €

OFF-PISTE SKIËN EN TOERSKIËN
Op zoek naar vrijheid? Om je eigen 
sporen te maken buiten de ge-
baande wegen neemt skischool 360° 
in alle veiligheid mee op de mooiste 
parcoursen. Tarieven en tijdstippen 
op aanvraag.

École de Ski 360° International: 
322 route du front de neige

74260 les Gets
Tel. +33 (0)4 50 79 80 31

Reserveren online via:
www.ecoledeski360.com

infolesgets@ecoledeski360.com
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Onafhankelijke instructeurs

JEAN-LUC TAMANINI - ÉVOLUTION 2 
Outdoor specialist. Jean-Luc is skileraar en gids in het hooggebergte. Hij is in 
het wintersportseizoen elke dag beschikbaar om je het schitterende skigebied 
Portes du Soleil te laten zien. Alpineskiën, snowboarden, freeriden: van begin-
ners tot ervaren wintersporters. Het is mogelijk om vanuit je accommodatie te 
vertrekken. Privélessen voor een halve of een hele dag. Beschikbaarheid en 
prijzen op aanvraag. 
	Hele dag: ........................................................................................ vanaf 450 € 
	Halve dag: ...................................................................................... vanaf 270 € 
	Uurtarief: ....................................................................................vanaf 75 € /uur

Jean-Luc Tamanini - Évolution 2: Appartementencomplex le Marcelly - 28 rue du 
Pressenage - (naast Evasion Sports) - Tel. +33 (0)6 80 33 60 26

www.evolution2-lesgets.com

SKI - SKILESSEN
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TIM SCOTT - LGS
	Privélessen voor skiën en snowboarden: ............................... vanaf 90 € / uur 
	Groepslessen skiën voor kinderen: ......................................vanaf 270 € /kind
	Groepslessen skiën voor tieners: ............................................................270 €

Tim Scott - LGS: Reserveren: info@skischool.co.uk

CHRISTOPHE TRICOU - SNOWTRIBE
Ik ben een gids, ski- en snowboardleraar uit Les Gets met meer dan 28 jaar 
ski-ervaring en 10 jaar leservaring. Ik deel graag mijn passie voor wintersport, of 
je nou een beginner bent of op zoek bent naar adrenaline buiten de skipistes.
	Privélessen: ............................................................................... vanaf 65 € / uur
	Hele dag: ........................................................................................ vanaf 400 €

Christophe Tricou - Snowtribe: Tel. +33 (0)6 27 17 89 21
Reserveren: www.thesnowtribe.com - contact@thesnowtribe.com

NICOLAS TRICOU - SKI ACADEMY
Gids en aspirant-gids, skileraar en paraglidinginstructeur. Jarenlange 

ervaring met alle type wintersporten, in Portes du Soleil, het gebied van de 
Mont-Blanc (Vallée Blanche…), Italië, Zwitserland.
	Om niet te missen: cursussen voor jongeren, diverse skilessen.
 6 ochtenden: ............................................................................................250 € 
	Hele dag: ........................................................................................ vanaf 400 €
	Dag freeriden en helikoptervlucht: ............................................... vanaf 255 €
	Privéles:..................................................................................... vanaf 60 € / uur

Nicolas Tricou - Ski Academy: Magasin Blanc Sports, 494 rue du Centre
Tel. +33 (0)6 83 90 22 73

Reserveren online: www.lesgetsaventure.com
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ANDERE ACTIVITEITEN IN DE BERGEN

ANDERE 
ACTIVITEITEN 
IN DE BERGEN

Gidsen
Freeride, Vallée Blanche, toerskiën, heliski, ijsklimmen, extreem skiën. Om niet te 
missen: freeride dag en helikopter vlucht, tocht op de Roc d’Enfer, een mix van 
toerskiën en pisteskiën. Organisatie van seminars (naar gelang de dienstverleners).

École du SKi Français:
105, route du front de neige

Tel. +33 (0)4 50 75 80 03
www.esf-lesgets.com

Christophe Tricou - Snowtribe:
Tel. +33 (0)6 27 17 89 21

Reserveren: 
www.thesnowtribe.com 

contact@thesnowtribe.com

Jean-Luc Tamanini - Évolution 2:
(Immeuble le Marcelly) - 28 rue du 
Pressenage (naast Evasion Sports)

Tel. +33 (0)6 80 33 60 26
www.evolution2-lesgets.com

Nicolas Tricou - Ski Academy: 
Magasin Blanc Sports, 494 rue du Centre

Tel. +33 (0)6 83 90 22 73
www.lesgetsaventure.com
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Toerskipistes
Het skioord biedt twee aangegeven toerskiparcoursen, ideaal voor skiërs die 
op zoek zijn naar zuivere lucht en lichamelijke inspanning! 
	Bij de Mont-Chéry: Het vertrek van deze piste van 3 kilometer en een 

positief hoogteverschil van 665 meter ligt onderaan de Chamois piste, bij 
het vertrekpunt van de gondellift naar de Mont-Chéry. De aankomst ligt op 
de top van de Mont-Chéry, op 1827 meter hoogte. 

 Meer informatie via: http://link.lesgets.com/montee-du-chery
	Bij de Chavannes : Dit parcours vertrekt vanuit het dorp en loopt via de che-

min de la Mouille Ronde naar het Lac des Écoles. Een aangenaam parcours 
door de bossen met een ongerepte maar ook beschutte omgeving, ver weg 
van het skigebied. Alleen het laatste stuk loopt vlak langs de skipistes, in de 
buurt van de Nauchets. 490 meter hoogteverschil, met een lengte van 3,6 
kilometer. 

Deze parcoursen zijn geschikt voor het klimmen. Het afdalen gebeurt 
uitsluitend op de skipistes, tijdens de openingstijden van het skigebied.
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Toerskitochten
FRANSE SKISCHOOL (ESF) 
Een toegankelijke manier om op een hele andere manier de natuur te ontdek-
ken. Uitsluitend in het laagseizoen. 3 mogelijke opties:
	Kennismakingsarrangement: Niveau 1e tocht, voor gemiddelde skiërs, 

groepstocht. 
 Maandag- en woensdagmiddag: tocht van 3 uur: .....................59 € /persoon
	Verkenningsarrangement: Tocht Col Ratti, voor ervaren skiërs, groepstocht 

op donderdagochtend, halve dag: .............................................86 €/persoon
	Privétocht: Een halve dag van 4 uur voor 1 tot 2 personen: ................224 €
 Een halve dag van 4 uur voor 1 tot 4 personen: ....................................399 €

École du Ski Français: 105, route du front de neige - 74260 les Gets
Tel. +33 (0)4 50 75 80 03

Reserveren online: www.esf-lesgets.com - info@esf-lesgets.com

ANDERE ACTIVITEITEN IN DE BERGEN
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École de Ski 360° International: 322 route du front de neige - 74260 les Gets
Tel. +33 (0)4 50 79 80 31 - Reserveren online: www.ecoledeski360.com

infolesgets@ecoledeski360.com

SKISCHOOL 360° INTERNATIONAL
Onze skileraren leren je skiën of vorderen dankzij nieuwe technieken binnen 
verschillende wintersporten. Laat de skiliften, de overvolle skipistes en de 
drukte even voor wat ze zijn: kom in contact met de natuurelementen en ont-
dek samen met onze skileraren de mooiste bergtoppen. Tarieven en parcours 
op aanvraag.

Jean-Luc Tamanini - Évolution 2: Immeuble le Marcelly - 28 rue du Pressenage
(à coté de Evasion Sports) - Tel. +33 (0)6 80 33 60 26 - www.evolution2-lesgets.com

JEAN-LUC TAMANINI - ÉVOLUTION 2
Gids voor toerskitochten. Buiten de schoolvakanties.
	Halve dag: .............................................................................................. 280 €* 
	Hele dag: ................................................................................................ 450 €* 

Christophe Tricou - Snowtribe:
Tel. +33 (0)6 27 17 89 21

Reserveren: www.thesnowtribe.com
contact@thesnowtribe.com

CHRISTOPHE TRICOU - 
SNOWTRIBE
	Kennismaken en verkennen per 

halve dag: .......................................
 230 €* (1 tot 4 personen)
	Hele dag: ........................................
 vanaf 400 €* (1 tot 4 personen)

Nicolas Tricou - Ski Academy: Maga-
sin Blanc Sports, 494 rue du Centre

Tel. +33 (0)6 83 90 22 73
Reserveren online:

www.lesgetsaventure.com

NICOLAS TRICOU - SKI ACADEMY
	Kennismaken en verkennen per 

halve dag: .......................................
 250 €* (1 tot 4 personen)
	Hele dag: ........................................
 vanaf 400 €* (1 tot 4 personen)
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NICOLAS TRICOU - SKI ACADEMY
	Privéles (1 tot 2 personen): ................
  .............................vanaf 120 € / 2 uur

Nicolas Tricou - Ski Academy: 
Magasin Blanc Sports, 494 rue du Centre

Tel. +33 (0)6 83 90 22 73
www.lesgetsaventure.com

Langlauflessen
FRANSE SKISCHOOL (ESF)
Vraag naar de kaart “Wandel-, sneeuwschoen en langlaufparcoursen” bij Les 
Gets Tourisme of de kassa’s van de skiliften.
Ontdek een andere manier van wintersporten tijdens groepslessen van 3 dagen.  
Uitsluitend tijdens de schoolvakanties. ..............................................Vanaf 41 €

École du Ski Français: 105, route du front de neige - 74260 les Gets
Tel. +33 (0)4 50 75 80 03 - www.esf-lesgets.com - info@esf-lesgets.com

SKISCHOOL 360° INTERNATIONAL
Maak gebruik van langlauflessen op 
maat, voor volwassenen of kinderen. 
Prijzen wisselen naar gelang de data.
	1 uur (1 of 2 pers.): ........... vanaf 45 €

École de Ski 360° International:
322 route du front de neige

74260 les Gets
Tel. +33 (0)4 50 79 80 31
www.ecoledeski360.com

infolesgets@ecoledeski360.com

ANDERE ACTIVITEITEN IN DE BERGEN
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Ontdek het skioord te voet, tijdens een 
sneeuwschoen- of langlauftocht
Les Gets biedt bewegwijzerde parcoursen die door pistebewakers worden 
onderhouden en beveiligd, voor het beoefenen van noordse activiteiten op 
de hellingen van Mont-Chéry en Les Chavannes. 
Toegankelijk via de kabelbanen: Mont-Chéry - Chavannes. De kabelbanen 
brengen je naar een netwerk van bewegwijzerde parcoursen in heel het skige-
bied:
	Op zoek naar het erfgoed van Les Gets.
	Op zoek naar de fauna in de bergen.
	Richting de indrukwekkende uitzichten op de Mont-Blanc... Laat je door ons 

leiden!
Vraag naar de kaart “Wandel-, sneeuwschoen en langlaufparcoursen” bij Les 
Gets Tourisme en de kassa’s van de skiliften.

VOLWASSENEN KINDEREN (5-15) JONGEREN (16-25) SENIOREN (65+)

Heen OF terug 5 € 3.50 € 4,50 €
Heen en terug 8 € 5.50 € 7 €

6 ritten 23 € 23 € 23 €
12 ritten 37 € 37 € 37 €
Seizoen 165€ 121.50 € 148.50 €

TARIEVEN KABELBANEN CHAVANNES EN CHÉRY VOETGANGERS 
& LANGLAUFERS
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Sneeuwschoentochten
SKISCHOOL 360° INTERNATIONAL

Ons team neemt je mee voor de mooiste tochten, waarbij je kunt genieten van 
rust en een ongerepte natuur. Programma-overzicht op aanvraag.
	Tarieven en programma: ......................................Neem contact met ons op!

École de Ski 360° International: 322 route du front de neige - 74260 les Gets
Tel. +33 (0)4 50 79 80 31 - www.ecoledeski360.com

infolesgets@ecoledeski360.com

FRANSE SKISCHOOL (ESF)
	‘s Middags, een tocht van 3 uur: .............................................................. 29 € 
	Arrangement van 3 tochten naar keuze gedurende de week: ............... 78 € 
	Arrangement van 5 tochten: ...................................................................116 € 
	Avondtocht met diner in een alpenchalet, sneeuwschoentocht met medi-

tatie...
Wekelijks programma beschikbaar bij de ESF.

École du Ski Français: 105, route du front de neige - 74260 les Gets
Tel. +33 (0)4 50 75 80 03 - www.esf-lesgets.com - info@esf-lesgets.com

ANDERE ACTIVITEITEN IN DE BERGEN
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DOMINIQUE MAIRE - LES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE
	Dagtocht:.................................................................................................... 28 € 
	Tocht dikhoonschapen/berggeiten met hapjes uit de Savoie:............... 31 € 
	Tocht pottenbakken/schaapskooi, halve dag: ......................................... 31 €
 (skiliften inbegrepen).
	Avondttocht met maaltijd in een alpenchalet: ........................................ 50 € 
	Arrangement 3 tochten, halve dag: ......................................................... 76 €
	Arrangement 5 tochten, halve dag:  ......................................................115 €

Dominique Maire - Les accompagnateurs en montagne: Magasin Berthet Sports
Tel. +33 (0)6 81 05 60 82 - www.lesgets-raquette.com

ÉMILIE FOUROT - MARCHER COURIR ET PRENDRE RACINE 
	Sneeuwschoenwandelen (halve dag, hele dag, overnachten in een berghut),
	Zonsopgang (+ ontbijt) / zonsondergang (+ aperitiefje),
	Escape Game bij nacht:
	 .......................................................................................................... vanaf 27 € 
	Halve dag sneeuwschoenwandelen / Yoga (met Keolan Yoga): ............. 50 €
Wil je iets anders doen? Neem dan gerust contact met ons op!

Emilie fourot -  Marcher Courir et Prendre Racine: Tel. +33 (0)6 78 64 52 01
fourot.emilie@gmail.com

JEAN-LUC TAMANINI - ÉVOLUTION 2 
	Avondtochten met maaltijd (kaasfondue) in een alpenchalet:  ......................
  .......................................................................................................... vanaf 48 €
	Sneeuwschoentochten - Halve dag:............................................... vanaf 27 €

Jean-Luc Tamanini - Évolution 2: Immeuble le Marcelly - 28 rue du Pressenage
(naast Evasion Sports) - Tel. +33 (0)6 80 33 60 26

www.evolution2-lesgets.com
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NICOLAS TRICOU -
LES GETS RAQUETTES 
	Avondttocht met kaasfondue:
  ..................... 50 € /volwassenen
  ........................... 44 € /kinderen 
	Halve dagtocht: kennismaking of 

dikhoornschapen/gemzen:
  ..................... 28 € /volwassenen
  ........................... 25 € /kinderen

Nicolas Tricou - 
Les Gets Raquettes: 
Magasin Blanc Sports, 

494 rue du Centre
Tel. +33 (0)6 83 90 22 73

www.lesgetsaventure.com

Laurent Massonnat - L'instant yourte: Tel. +33 (0)6 01 93 80 89
massonat@yahoo.fr

LAURENT MASSONNAT - L’INSTANT YOURTE
Sneeuwschoentocht in het donker met kaasfondue in een joert. Berggids 
Laurent heet je welkom en neemt je mee voor een fakkeltocht van 45 minuten 
in hartje natuur, gevolgd door een gezellige maaltijd op een originele locatie.
	Tarieven tocht met maaltijd: Aperitief / Fondue met boleten / Wijn /Dessert: 
  ........................................................55 € volwassenen, 25 € kinderen -16 jaar  
(In geval van allergie voor kaas: bij het reserveren aangeven). Groepstarief 
vanaf 8 personen.
Uitrusting: Uitleen van sneeuwschoenen (kleed je warm). Verzamelpunt: par-
keerplaats bij de kabelbaan van Mont Chéry om 18.45 uur (sneeuwuitrusting 
auto verplicht) richting het gehucht “La Sarre” waar de joert ligt (na de maaltijd 
wordt er niet meer gewandeld).

ANDERE ACTIVITEITEN IN DE BERGEN
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Canicross
LA PATTE NORDIC

Een unieke ervaring!
Wij bieden het hele jaar door diverse canicross tochten. We vertrekken voor 
een prachtige tocht van zo’n anderhalf uur door het skigebied van de Mont-Ca-
ly, met een adembenemend uitzicht. Je bent uitgerust met een heupgordel en 
een elastische lijn. Je hond trekt je vooruit en maakt het wandelen daarmee 
gemakkelijker. Deze activiteit is geschikt voor ervaren wandelaars en kinderen 
vanaf 10 jaar (onder begeleiding van een volwassene). Het eerste deel van de 
canicross tocht begint bij daglicht. Onderweg krijg je van ons een hoofdlamp 
om aan het einde van de tocht in het donker te lopen.
	Tarief: ...................................................................30 € /persoon (vanaf 10 jaar)
	Duur: ............................................................................... 1u30 (variabele duur)

La Patte Nordic: www.lapattenordic.fr - Uitsluitend op reservering.
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KINDEREN

KINDEREN

Het dorp Les Gets heeft alles wat je nodig hebt voor een geslaagde 
gezinsvakantie. Op verzoek ontvang je bij de receptie van Les Gets 

Tourisme gratis een welkomstpakket voor gezinnen. Vraag er gerust naar!
Elke week stelt het activiteitenteam een gevarieerd programma voor kinderen 
samen: voorstellingen, concerten, verschillende workshops, avontuurlijke uits-
tapjes... Je vindt de prijzen van alle activiteiten van de week in het programma 
dat je online kunt raadplegen en dat bij alle winkels, HORECA, en bij Les Gets 
Tourisme beschikbaar is. www.lesgets.com/agenda

De gids "wandelpaden, sneeuwschoenen, langlaufen/toerskiën" is op verzoek 
gratis verkrijgbaar bij de receptie van Les Gets Tourisme of online op lesgets.com

Praktische informatie voor gezinnen
BABYMATERIAAL
Informatie over het huren van babys-
pullen op pagina 74.

VERSCHOONGELEGENHEID
Een speciaal ingerichte ruimte is 

beschikbaar in de kelder van Les Gets 
Tourisme. Deze ruimte is uitgerust met 
een	verschoontafel,	flessenwarmers,	een	
magnetron en een bank. De sleutel is 
verkrijgbaar bij de receptie van de VVV.
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SPEELRUIMTES
	Wildkids. 2-6 jaar
 In een westernsfeer kunnen 

cowboys en indianen veilig 
samenleven. Deze gratis, per-
manent toegankelijke en volle-
dig omheinde speeltuin bes-
taat uit talrijke schuimmodules 
waarop kinderen zich kunnen 
uitleven. Het ligt aan de voet 
van de Chavannes kabelbaan. Er 
recht tegenover zijn openbare 
toiletten met een commode 
beschikbaar.

	La Bankids. 2-6 jaar
 Recreatiefaciliteiten voor jonge 

kinderen van 2 t/m 6 jaar. Deze 
mini-ijsbank uit het Hoge Noor-
den bevindt zich onder aan 
de pistes, tussen het portaal 
van het gemeentehuis en de 
speeltuin van de EFS. Dankzij 
de diverse modules en speel-
toestellen kunnen kinderen als 
kleine Eskimo's spelen op de 
ijsbank: iglo, sneeuwballenmuur, 
mascotteberen, ijsgrot... Gratis 
en onbeperkte toegang (naar 
gelang de sneeuwval).

	Speelterein van het centrum. 4-10 
jaar

 Op een honderdtal meter van de 
draaimolen met de houten paarden, 
naast het gedenkteken. Sanitaire 
voorzieningen (verschonen en water) 
bevinden zich in het Maison des Gets.

	Speelterein bij het Lac des Écoles.
 5 jaar en ouder
 Bij het Lac des Ecoles recreatieter-

rein. Te voet toegankelijk via het 
wandelpad Vieux-Chêne (rechts van 
de Vieux-Chene sleeplift tegenover 
Hotel La Marmotte), met een gratis 
pendelbus (lijn B) of met het treintje. 
Je kunt gebruikmaken van de toiletten 
van Restaurant du Lac. De groteren 
vinden	hier	een	aantal	fitnessmodules	
om in conditie te blijven!

	Sleepistes: pagina 41.
	Recreatiepistes, picknickplaats: pagina 14 tot 17.
 Skikluisjes, picknickruimtes, een paar handige tips: pagina 12 en 13.
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Opvangcentra
LES FRIPOUILLES 
Laat je kinderen met een 

gerust hart achter bij onze kinderleids-
ters. Geniet in alle rust van je vakantie. 
Opvangcentrum Les Fripouilles heet 
kinderen welkom van 6 maanden tot 4 
jaar, bij het Maison des Gets. Dagelijks, 
behalve op zaterdag, van 18-12-22 t/m 
10-04-23. Het ervaren team staat voor 
je klaar. Kinderen doen hier mee met 
activiteiten binnen (tekenen, verven, 
waterspelletjes, luisteren naar sprook-
jes...) en maken kennis met sneeuw in 
het tuintje. Bij Les Fripouilles spelen 
kinderen op eigen tempo, want ook zij 
hebben vakantie...

À la carte 
	Korte, halve dag (9.00 tot 12.00 uur of 14.00 tot 17.00 uur): .................. 27 €
	Lange halve dag (9.00 tot 14.00 uur of 12.30 tot 17.00 uur): ................. 45 €
 (Kinderen die om 12.30 uur aankomen, hebben al geluncht. Ontvangst 

tussen 12.15 en 12.30 uur)
	Opvang tussen de middag (12.30 tot 14.00 uur): ................................... 18 €
	Dagopvang (9.00 tot 17.00 uur): .............................................................. 58 € 
	Maaltijd: .........................................................................................................7 €
Arrangementen
	6 x Korte halve dag: ................................................................................146 €
	6 x Lange halve dag: ...............................................................................243 €
	6 x 1 dag: ..................................................................................................313 €

Let op: de maaltijden (7 €) zijn niet bij deze tarieven inbegrepen.

Les Fripouilles: Tel. +33 (0)4 50 79 84 84 - Informatie: www.lesgets.com/garderie
garderie@lesgets.com - Reserveren wordt aangeraden.

KINDEREN



39Info Guide WINTER 2022-2023 

École du Ski Français: 105, route du front de neige - 74260 les Gets
Tel. +33 (0)4 50 75 80 03

Reserveren online: www.esf-lesgets.com
info@esf-lesgets.com

OPVANGCENTRUM 
CLUB LES PETITS MONTAGNYS 

 Voor kinderen van 3 t/m 12 jaar.
Deze activiteitenclub van de Franse Skischool is heel 
het seizoen door open van zondag t/m vrijdag, voor 
kinderen van 3 t/m 12 jaar. Voor een dag of halve 
dag, met of zonder maaltijd (lunch in een restaurant 
vlakbij) biedt een team van ervaren animatieleiders 

binnen- en buitenactiviteiten voor kinderen van 3 t/m 12 jaar, naar gelang 
het weer: sneeuwspelletjes, sleeën, wandelen, gezelschapsspelletjes, lezen, 
video’s, enz.

	Voor kinderen van 3 t/m 5 jaar.
 Arrangementen van de opvangcentra kunnen worden gecombineerd met 

de Club Piou-Piou, de sneeuwtuin van de ESF.  

	Voor kinderen van 5 t/m 12 jaar.
 Arrangementen van de opvangcentra kunnen worden gecombineerd met 

de groepslessen voor elk niveau van de ESF. 

	Kinderen vanaf 4 jaar die geen lessen nemen bij de ESF kunnen ook 
naar de kinderclub.

 Wacht niet langer en geniet volop van je vakantie door gebruik te maken 
van onze “all-inclusive” diensten, mét of zonder maaltijd. Bied je kinde-
ren de mogelijkheid om in groepjes diverse activiteiten te ontdekken als: 
sneeuwschoenwandelen, sneeuwpoppen maken, wandelen, schminken, 
tekenen, zingen... Verschillende arrangementen mogelijk. 

	Weekarrangementen van: .......................................................148 € tot 488 €
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	CLUB PIOU-PIOU
 Voor kinderen van -5 jaar  / ESF. 

Van zondag t/m vrijdag. Om ti-
jdens speelse activiteiten kennis 
te maken met glijsport, begeleid 
door ervaren skileraren. 

	PIOU-PIOU 
 Voor peuters van 3 jaar die nog 

nooit hebben geskied. Onder be-
geleiding van skileraren en anima-
tieleiders kunnen kinderen vanaf 3 
jaar kennismaken met glijsporten, 
op speciale en veilige pistes. De 
helft van de tijd is gewijd aan skiles 
en andere helft aan spelletjes en 
diverse activiteiten.

	GAROLOU
 Voor kinderen van 4 jaar die nog 

nooit hebben geskied of die de 
Piou-Piou activiteiten al gedaan 
hebben. Vanaf 4 jaar: kennismaken 
met skiën, onder begeleiding van 
skileraren die ze leren skiën en er-
varen wat glijsporten inhoudt, in 
een veilige omgeving met speciaal 
aangepaste uitrusting (sneeuwka-
bel, speelfaciliteiten).

	TARIEVEN (HEEL HET SEIZOEN) 
- Weekarrangement halve dagen:
  ...........................................178 € 
- Weekarrangement hele dagen:
  ...........................................281 € 

De kinderen kunnen mee-eten met 
de lunch. Er wordt gegeten bij een 
restaurant in de buurt.

École du Ski Français: 105, route du 
front de neige - 74260 les Gets

Tel. +33 (0)4 50 75 80 03
www.esf-lesgets.com
info@esf-lesgets.com

Speciale aanbieding
Van 01/01 t/m 04/02 en van 

04/03 t/m 09/04/23 : (lessen van 
14.30 tot 16.30 uur). Weekarran-

gement halve dagen : 143 €

Skilessen voor kinderen van -5 jaar

KINDEREN
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ÉCOLE DE SKI 360° INTERNATIONAL
Beginnersgroep. Bekijk p. 23.

École de Ski 360° International: 
322 route du front de neige

74260 les Gets
Tel. +33 (0)4 50 79 80 31
www.ecoledeski360.com

Sleepistes
In het skioord kun je gebruikmaken van 5 veilige en goed onderhouden 

sleepistes:
	Boule de Gomme: Voor kinderen van 2-6 jaar. Op het sneeuwplein naast de 

sleeplift van Boule de Gomme.
	Vieux Chêne: Voor kinderen van 2-6 jaar. Naast de sleepiste Vieux Chêne.
	Chavannes: Voor kinderen van 4-6 jaar. Bovenaan de gondellift Chavannes.
	Perrières: Voor kinderen vanaf 6 jaar. Vlak bij skilift Perrières Express. 
	Lac des Écoles: Voor kinderen van 4-6 jaar. Naast het Lac des Écoles.

Wij adviseren je 
om de kinderen 
uit te rusten met 
een helm voor 

het sleeën en het 
is strikt verboden 
om te sleeën op 
andere plekken 
in het skigebied, 

zowel overdag als 
‘s avonds.
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Introductie
sledehonden

LA PATTE NORDIC
Fantastisch voor kinderen!
Na een kennismaking met de honden 
maken kinderen een comfortabele rit met 
de hondenslee, getrokken door husky’s.
Deze activiteit is geschikt voor kinderen 
van 5 t/m 10 jaar
	Duur: 20 minuten (variabele duur)
	Tarief:.................................... 40 € / kind

Draaimolen met houten paarden
Deze oude draaimolen uit 1871 is zover bekend het oudste exem-

plaar van Frankrijk. De draaimolen is een van de belangrijkste stukken uit het 
Museum van Mechanische Muziek in Les Gets. De draaimolen is compleet 
gerestaureerd om heel het jaar op het plein van Maison des Gets te kunnen 
staan. Jong en oud kunnen genieten van de handgemaakte houten dieren, 
de gondels en panelen gemaakt door P.M. Coppier (een kermisschilder uit 
Annecy), tijdens een rondje op de muziek van het kermisorgel.

La Patte Nordic: 
www.lapattenordic.fr

Uitsluitend op basis van reservering.

Le manège de chevaux de bois : Place de la Maison des Gets - Dagelijks van 10.30 
tot 12.30 uur en van 15.30 tot 19.30 uur en ‘s avonds bij evenementen. 

Informatie: +33 (0)4 50 79 85 75

	1 ritje: ......................................... 2 €
	6 ritjes: .....................................10 € 

	24 ritjes*: ..................................30 € 
	Weekpas*: ...............................15 €

* Bij de kaartjes voor 24 ritjes en de weekpas is 1 gratis entreebewijs voor volwassenen 
voor het museum inbegrepen. 

KINDEREN
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Mountain E-Park: Tel. +33 (0)4 69 96 70 90 - contact@mountainepark.com
Online of ter plaatse reserveren: www.mountainepark.com

Elektrische sneeuwscooters op het 
Mountain E-Park

Kinderen kunnen nieuw glijplezier ontdekken en elektrische sneeuwscooters 
leren besturen, aangepast aan hun leeftijd, op een gesloten en afgebakend cir-
cuit. Deze "0-emissie" activiteit, gewijd aan kinderen, is een speelse innovatie 
met respect voor natuur en milieu. 3 sneeuwscooters 5-9 jaar (max. 1,30 m) en 
3 sneeuwscooters 10-14 jaar (max. 1,60 m). Gelegen tussen het Lac des Ecoles 
en de blauwe piste "Gentiane", onder de stoeltjeslift "Chavannes Express", is 
het park buiten de schoolvakanties 3 dagen per week geopend (donderdag, 
vrijdag en zondag) en tijdens schoolvakanties 6 dagen op 7; gesloten op za-
terdag (behalve zaterdag 24/12 en zaterdag 31/12 en gesloten op 25/12 en 
01/01/23). Openingstijden: 10.00 tot 17.00 uur.
	20 min introductieles vanaf 5 jaar: ............................................................ 25 € 
	1 uur les vanaf 6 jaar: ................................................................................. 70 € 
Lessen mogelijk met skischoenen of snowboots, ander materiaal en uitrusting 
voorzien.
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SPORTRECREATIE

SPORT
& RECREATIE

Sledetocht
LA PATTE NORDIC
Eskimo tocht
Nieuw seizoen 2022-2023. Beleef een bijzondere Eskimo tocht! Maak een 
canicross tocht samen met twee hondensleden. Eenmaal aangekomen bij de 
top	van	de	Mont-Caly	profiteer	je	van	een	fantastisch	uitzicht	over	de	Mont-
Blanc en skioord Les Gets. Hier stap je, uitgerust met een hoofdlamp, op de 
hondenslee en beleef je een onvergetelijk avontuur! Je maakt een unieke sle-
dehondentocht van zo’n 30 minuten in het donker. Totale duur van de activiteit: 
rond 1u30-2u00. Deze activiteit is geschikt voor ervaren volwassen wandelaars.
	Tarief: ...............................................................................vanaf 110 € /persoon

La Patte Nordic: www.lapattenordic.fr - Uitsluitend op reservering.
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Bike Experience - Moniteurs guides VTT:
Receptie: LoisiBike, 51 Rue du Centre, 74260 Les Gets - Tel. +33 (0)6 95 86 14 14

contact@bikeexperience.fr - ! bikeexperience.fr - Het hele jaar geopend.

E-MTB op sneeuw
Een nieuwe manier om van de sneeuw te genieten!
Voor nog meer plezier deze winter, ontdek mountainbiken op de sneeuw! Of 
je nu een beginner, een ervaren rijder of een expert bent, deze nieuwe disci-
pline zal een moment van puur geluk zijn om te delen met familie en vrienden. 
Onder begeleiding van gediplomeerde instructeurs/gidsen rijdt u op speciaal 
geprepareerde sneeuwroutes, op een LoisiBike elektrische mountainbike of 
Fat-Bike,	die	zowel	efficiënt	als	comfortabel	is.	Profiteer	van	de	Bike	Experience	
expertise	om	uw	fiets	onder	controle	te	houden,	uw	uitstapje	in	alle	veiligheid	
te beleven en u uitsluitend te concentreren op het plezier van een mooie dag 
in de bergen! Activiteit overdag of 's avonds met de mogelijkheid om een 
fondue of een steengrill in een Alpenrestaurant te boeken! Nieuw in Les Gets.
Deze activiteit is toegankelijk voor iedereen vanaf 8 jaar. Wij staan tot uw 
beschikking via onze website, onze sociale netwerken, per mail of telefoon. 
Tot	ziens	op	de	fiets!
	Introductieles van 2 uur:
  .................................. vanaf 69 €	/	per	pesoon	(instructeur	&	elektrische	fiets)
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Alpes équitation: Informatie en reserveringen : +33 (0)6 32 61 41 98
cl.perot@orange.fr

Skijøring Les Gets
Ontdek skijøring: een activiteit waarbij skiërs worden voortgetrokken 

door een paard. Geniet samen met onze paarden van een unieke winters-
portervaring. Deze 4000-jaar oude Scandinavische activiteit nodigt je uit voor 
een verrassende tocht op het hoeventempo van onze paarden. De activiteit is 
geschikt voor mensen die al een beetje kunnen skiën.
Tarieven:
	Half uur: ...................................................................................................... 39 €
	Kennismaking van 1 uur: ........................................................................... 60 €
	1 uur voor gevorderden: ........................................................................... 85 €

SPORTRECREATIE
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IJsbaan: Tel. +33 (0)6 82 93 41 93

IJsbaan
De ijsbaan in het dorpscentrum is elke 

dag open. Tijdens de schoolvakanties van 10.00 
tot 12.00 uur, van 14.00 tot 19.00 uur en van 
20.00 tot 22.00 uur. Buiten de schoolvakantie van 
10.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur, 
naar gelang het weer. Verhuur van sleeën voor 
kleine kinderen.Tarieven: 1 toegangskaartje, 
inclusief de huur van schaatsen. 
	Volwassenen: .......................................... 7 € 
	Kinderen -16 jaar: ..............................6,50 €
Let op: minimumleeftijd / vanaf schoenmaat 26 
/ geen steps.

Jean-Luc Tamanini - Evolution 2: Immeuble le Marcelly - 28 rue du Pressenage
(naast Evasion Sports) - Tel. +33 (0)6 80 33 60 26 - www.evolution2-lesgets.com

Yooner
Afdaling met de yooner, 

overdag of ‘s avonds. Gemakkelijk 
van de piste glijden voor een ver-
rassende ervaring, met een paar 
tips voor vertrek. De yooner is een 
zitje op 20 cm van de grond. Deze 
lichtgewicht en wendbare slee heeft 
een schaats, om net als bij het skiën 
te kunnen carven. Tocht met instruc-
teur.  
	Tarief: .......................................30 €
 (exclusief skilift).  
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Paragliding
Droom je van een 

vlucht boven de skipistes? 
De tweezits paraglider is 
een fantastische manier om 
in alle veiligheid met een er-
kende instructeur te paragli-
den. Het opstijgen is gemak-
kelijk, vanaf een glooiende 
helling, met uitzicht op de 
Mont-Blanc en het Aravis-
gebergte.  Ontdek zittend 
en zonder hoogtevrees of 
drukte op een hele andere 
manier de omgeving van Les 
Gets, vanuit de lucht. 

Luchtdopen vanaf:
	Volwassenen: ................90 €
	Kinderen (-12 jaar): .......80 €

Air Libre: Magasin Neige et Bonbon - Immeuble les Rhodos
Tel. +33 (0)6 07 99 26 82 - www.airlibre.fr - Luchtdopen.

Pascal Baud: 28 rue du Pressenage - Tel. +33 (0)6 08 46 82 23
pascal.baud74@orange.fr

Nicolas et Christophe Tricou - Ski Academy: Magasin Blanc Sports, 
494 rue du Centre - Tel. +33 (0)6 83 90 22 73 of +33 (0)6 10 12 37 79

www.lesgetsaventure.com

SPORTRECREATIE
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Panoramische vluchten en
parachutespringen vanuit een helikopter
Blugeon Hélicoptères is een familiebedrijf opgericht door Christian Blugeon 
(ridder in het Legioen van Eer), met 32.000 vlieguren en 38 jaar ervaring. Zoek 
het hogerop en ontdek het indrukwekkende landschap tijdens een panora-
mische helikoptervlucht boven Portes du Soleil, de Clablais of een schitterende 
tocht in het massief van de Mont-Blanc. Voor een unieke vakantieherinnering 
en een fantastische ervaring kun je vanuit onze basis in Morzine een para-
chutesprong maken met uitzicht op de Mont-Blanc (tandemsprong).

Blugeon Hélicoptères: 1531 route des Nants - 74110 Morzine
Tel. +33 (0)4 50 75 99 15 - www.blugeon-helicopteres.com

Bowling: Rue du Centre - Tel. +33 (0)4 50 79 87 77 - ! pg/Bowling-LesGets

Bowlingbaan
Bowlingbaan, biljarttafels, elke dag open van 16.00 tot 02.00 uur. Bij 

slecht weer open vanaf 14.00 uur. Reserveren wordt aangeraden.
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Fitness en Pilates 
SPORT EN WELLNESS 

Energym heet je heel het jaar door welkom voor fitness-, pilates-, en 
danslessen voor elk niveau. Muriel is een erkende sportlerares, opgeleid voor 
Pilates en Garuda. Ze biedt lessen voor spiertraining, cardio of ontspanning. 
Mogelijkheid tot privélessen en coaching.
Tarieven:
	1	uur	fitness	(vanaf	15	jaar): ......................................................................... 10 €
	Pilatesles: ..................................................................................................... 14 €
Korting bij meerdere lessen.

Energym: Salle de la colombiere - Muriel : +33 (0)6 12 42 83 75 - ! lesgetsenergym

Sport’N Chéry: 2249, Route des Grandes Alpes - 74260 Les Gets
Tel. +33 (0)4 50 49 01 50 - sport@groupethibon.com - www.sportnchery.com
7 dagen per week open in het hoogseizoen, toegang via Sources du Chéry.

Sportzaal
Sport N'Chéry
Zin om je uit te leven? Kom dan 
lekker naar de sportzaal. Hier 
kun je elke dag of elke week 
komen sporten! Je vindt er di-
verse apparaten: roeimachines, 
crosstrainers, loopbanden, 
Swiss ball... Tarieven per sessie, 
per week of per maand. Haal 
het beste uit je sportsessie en 
kies voor een wellnessmoment! 
Ontdek onze arrangementen 
Sport & Spa.

SPORTRECREATIE
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Sportcentrum Les Gets
Fitlife

Adeline	en	Flora	heten	je	welkom	in	hun	fitnessruimte	midden	in	Les	Gets.	
Vrije	toegang	tot	de	fitnessruimte	en	diverse	groepslessen	binnen	of	buiten.	
Hier vind je wat je zoekt om in vorm te blijven. Maak ook gebruik van advies 
op maat door personal coaches. Adeline (een voormalig skiester op topniveau) 
en Flora helpen je graag je doelen bereiken.
	Tarieven: ............................................................................................ vanaf 13 €

Fitlife : 396 rue du centre - Tél. +33 (0)4 50 04 18 14 - www.fit-life.fr - info@fit-life.fr
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10 tot 20 uur / woens-

dag en zaterdag: 9 tot 12 uur en 17 tot 20 uur / zondag: 9 tot 12 uur.
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WELLNESS IN DE BERGEN

WELLNESS
IN DE BERGEN

Les Sources du Chéry
NATUURLIJKE WELLNESS ERVARING. VANAF 11 JAAR

De Sources du Chéry bieden een "natuurlijk welzijn" concept, met unieke en 
authentieke ervaringen in een "mountain chic" sfeer:
	Een SPA waar water en hout in harmonie zijn met stoombaden, sauna's, een 

bron met koud water, een groot zwembad met hydromassage stralen, waterval 
en ondergedompelde banken, een zwembad met aquabikes, bubbelbaden, 
zintuiglijke douche, Himalaya roze zout lounge...

	Een ruimte voor behandelingen en massages in een warme sfeer in individuele 
salons of in duo's. Ons team van professionals biedt massages en lichaams- en 
gezichtsbehandelingen, waarvan de protocollen door ons zijn ontworpen met 
Valambrun, Exertier of Colin Maillard om de jongsten in verrukking te brengen.

	Een winkel met onze 100% natuurlijke cosmeticalijnen Valambrun en Saly-Sa-
vons, Exertier en Colin Maillard.

Les Sources du Chéry: Tel. +33 (0)4 50 49 01 50 - www.sourcesduchery.com
info@sourcesduchery.com - @lessourcesduchery
Data en tijden raad te plegen op onze website.
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Wellnesscentrum - Séréni-Cîmes
Een wellness concept in de knusse sfeer van een traditionele bergchalet.
	Wereldmassages... van ver over de bergtoppen: Indische ayurvedische 

massage, Vietnamese Tam Quat, Polynesische massage...
	Thalgo rituelen uit 5 zeeën: Grote Oceaan, Indische Oceaan, Arctica...
	Gezichtsbehandelingen op maat
	Individuele of duo massages voor jong en oud...

Le Spa Séréni-Cîmes - Hôtel La Marmotte: Tel. +33 (0)4 50 79 86 09
www.spa-serenicimes.com - spa@hotel-marmotte.com - ! SpaSereniCimes

Elke dag open van 9:30u tot 19:30u
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Spa Kinabalu by Alpine Residences
BEHANDELINGEN & MASSAGES
In appartementencomplex Kinabalu ligt een heerlijke haven van rust met 
diverse wellnessbehandelingen. Stap deze betoverende wereld binnen en 
verwen jezelf met een unieke wellnesservaring. Ons behandelteam maakt 
het een bijzonder moment dankzij de producten van het merk Gemology, op 
basis van sporenelementen uit edelstenen en half edelstenen. Ontdek alleen 
of samen het brede aanbod van gezichtsbehandelingen, massages, minerale 
lichaamswellness en schoonheidsrituelen. Toegankelijk voor publiek, uitsluitend 
op basis van reservering.

Spa Kinabalu: Appartementencomplex Kinabalu - 2441 route des Grandes Alpes, 
74260 Les Gets - Tel. +33 (0)9 75 12 54 96 - info@sapana-spa.com

WELLNESS IN DE BERGEN
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Rêves de bien-être - Clair Moment
Exclusieve en natuurlijke gezichtsbehandelingen voor een stralende en 
jonge huid (Pure Altitude, Phytomer en VIE Collection). Behandelingen en 
lichaamsmassages van over de hele wereld om op comfortabele wijze heerlijk 
te onthaasten:

	Californische massages
	Behandelingen Phytomer
	Behandelingen Pure Altitude
	Scrubbehandelingen, 

lichaamspakkingen
	Nagelstudio OPI en 

Magnétic 
	Duocabine voor massage
Om compleet te ontkoppelen, 
kun je kiezen uit een aantal 
arrangementen (2 tot 5 uur 
behandelingen):
	Cocooning in de bergen
	Nieuw: Behandelingen op 

maat en op aanvraag. Waxen 
of laserontharing.

Clair Moment: 
174 route du Front de Neige. 

Tussen agentschappen 
vastgoedkantoren 

Immo’Select en Olivier. 
Tél. +33 (0)4 50 75 84 44
www.clairmoment.com

Het hele jaar geopend en in het 
winterseizoen van maandag tot 
en met zaterdag van 9.00 tot 

19.30 uur non-stop.
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Happyogi
Sandrine van de stichting Happyogi Yoga en Ayurveda 
biedt yogalessen voor elk publiek: particulieren, bedrijven, 
evenementen, massages en traditionele ayurvedische 
behandelingen. Yoga: lessen, workshops, cursussen, 
yoga- en natuurweekenden, introductiereizen Massages, 
behandelingen en tips voor ayurveda, opleidingen.
	Privéles yoga 1 uur: ............................................60 €
	Groepslessen yoga 1 uur: ..................................15 €

	Lichaamsmassage 1u15: ..........................................................................75 €
	Ayurvedische Saundarya gezichtsmassage 50 min: ................................50 €
	Voetmassage met Kansu schaaltjes 50 min: ...........................................50 €

Sandrine Marsillaud Ganault: Tel. +33 (0)6 87 99 04 24 - sganault@hotmail.com
www.happyogi.fr - ! sganault -  sandrine_happyogi

Barbara Porret: Tel. +33 (0)6 99 75 66 52 - www.keolan.com
barbara@keolan.com - ! keolanyoga

Keolan Yoga
Ontdek yoga of vorder om je gezond en 

gelukkig te voelen! Yogalessen voor alle levensfases: 
prenataal, postnataal, kinderen, volwassenen en senioren. 
Verwen jezelf met een unieke Ayurvedic Yoga Massage, 
een mix van een traditionele Indische massage en yoga-
technieken. Deze herstellende methode is gebaseerd op 
een massage met handen, duimen en voeten, in combi-
natie met diverse yoga posities. Speciaal voor gezinnen: 

ontdek ook massage met kleding aan en een leuke oefening voor thuis!
	Groepsles yoga 1 uur: ..............................................................................15 €
	Privéles yoga op maat: .............................................................................50 €
	Sneeuwwandeling & yoga: .....................50 € - Kinderen vanaf 12 jaar: 35 €
	Massage ouders/kinderen samen: ...........................................................10 €
	Ayurvedic yoga massage: introductie 30 min: ........................................35 €
	Complete massage 1u30: ........................................................................90 €

WELLNESS IN DE BERGEN
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M Yog’Art
Marion van M Yog'Art biedt groeps- of privé 
yogalessen aangepast aan alle niveaus.
Marion van M Yog'Art biedt groeps- of privé yogalessen  
aangepast aan alle niveaus. Wat je flexibiliteit en 
wensen ook zijn, Marion begeleidt je door middel 
van ademhaling, meditatie en houdingen, en creërt 
zo een moment voor jezelf op je mat. Van Hatha Yoga 

tot Vinyasa tot Yin, kom en maak contact met je lichaam en geest door middel 
van oefeningen gewijd aan je welzijn. Materialen op aanvraag, lessen in het 
Frans, Engels en Spaans.
	Groepsles 1u (Fitlife): ................................................................................15 €
	Groepsles 1u15 (Spa Kinabalu by Alpine Résidences): ..........................22 € 
	1 uur privéles (op aanvraag): ....................................................................50 €

Marion Allain: Tel. +33 (0)6 71 49 71 23 - marion.allain35@gmail.com 
 MYogArtwithMarion - ! myogart_marion

Shiatsu
LUISTER NAAR JE INNERLIJK
Shiatsu is een manuele druktherapie 
voor een diepe rust en krachtige 
ontspanning van spieren en geest. 
Het onderhoudt de vitaliteit en sti-
muleert het afweersysteem door en-
ergie door heel het lichaam te laten 
stromen.

	Vast tarief voor 1 uur: ................70 € / volwassenen en 50 € / kinderen -15 jaar

Stéphanie Chapotot: Erkende therapeute van de Shiatsu school in Parijs
515, route du Front de Neige - 74260 Les Gets. Reserveer je sessie via: 

Tel. +33 (0)6 28 13 25 47 - stephanie.chapotot@outlook.fr
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Ô’soi
Haar spa
Geniet van ontspanning en wellness 
voor je haar. In deze salon word je 
omringt door zachte muziek, in een 
ontspannen sfeer. Essentiële oliën 
hebben een actieve werking op het 
haar. Ze hebben een rustgevend 
en verkwikkend effect op lichaam 
en geest. De haarbehandelingen 

zorgen voor een moment van rust en welzijn. Natuurlijke producten van het 
merk ROVERHAIR.

Ô’soi: 83, Rue du Centre - 74260 - Les Gets - Tel. +33 (0)4 50 37 28 30
www.osoi-lesgets.com - Heel het jaar open.

Hel’Style
Haarverzorging
lichttherapie
Om heerlijk bij te tanken biedt 
Hél’Style haarverzorging op maat 
bij een wasbak met lichttherapie 
en een Shiatsu massage. Pluspunt:  
wij luisteren graag naar wat je 
wilt, om je een schoonheidsbe-
handeling op maat te bieden met 

Morpho-contouring. Kapsalon met een beleid van duurzame ontwikkeling. 
Behandelingen met producten van Kérastase.

Hel’Style: 662 rue du Centre - 74260 Les Gets - Tel. +33 (0)4 50 79 06 29

WELLNESS IN DE BERGEN
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CULTURELE ACTIVITEITEN

Art’n Chéry: 2249 route des Grandes Alpes - 74260 Les Gets
www.artnchery.com - artnchery@gmail.com

CULTURELE
ACTIVITEITEN

Kunstgalerij en concept store
Art’N Chéry

Art’N Chéry is meer dan een kunstgalerij: het is een unieke plek van be-
zienswaardigheden. Met dit jaar een verdubbelde oppervlakte bieden we je 
200 m² aan kunst! Laat je verrassen door kunstenaars uit de streek: kunstschil-
ders, beeldhouwers, fotografen en beeldende kunstenaars. Een mooie manier 
om je wellnessmoment bij de Spa Les Sources du Chéry mee af te sluiten.
Dus, steek de patio over! We zitten aan de overkant! Geniet van je bezoek!
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CULTURELE ACTIVITEITEN

Bibliotheek
STADSBIBLIOTHEEK “LIRE AUX GETS”

De bibliotheek biedt boeken en documenten voor alle leeftijden. Je vindt er 
een	grote	verscheidenheid	aan	boeken:	romans,	biografieën,	strips,	kinder-
verhalen en -albums, kranten enz. Bij twijfel kan Francine, een gepassioneerd 
bibliothecaresse, je adviseren bij jouw keuze. Raadpleging ter plaatse is gra-
tis. Bij jouw inschrijving krijg je een "lezerskaart", die volledig GRATIS is en 
waarmee je boeken kunt lenen en toegang hebt tot het hele netwerk van de 
bibliotheek van Haut-Chablais. Online middelen: log met de lezerskaart in op 
www.bibliotheques.hautchablais.fr om toegang te krijgen tot gratis online 
digitale middelen (bioscoop, zelfstudie, digitale boeken en online pers) en 
raadpleeg ook de online catalogus, beheer jouw uitleningen, reserveringen, 
deel jouw favorieten enz.

La bibliothèque municipale «Lire aux Gets»: Tel. +33 (0)4 50 79 78 28 
www.bibliotheques.hautchablais.fr  - bibliotheque@lesgets-mairie.fr

! Bibliothèque-Lire-aux-Gets - Informatie ter plekke. (locatie "Salle de la Colom-
bière") - Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 15:00u-18:30 uur. 

Woensdag: 9:00u-12:00u en 15:00u-18:30u. Zaterdag: 10:00u-12:00u.
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Zwervende boeken
Deze vier kleine straatbibliotheken

zijn gebaseerd op ruilen en delen. Iedereen 
kan hier gratis boeken neerleggen en lenen, 
zodat iedereen toegang heeft tot cultuur. Zij 
bevinden zich in de gehuchten Lassare, La 
Turche, Les Perrières en in het oude dorp 
en zijn 24/7 toegankelijk. Dit mooie ini-
tiatief van de vereniging "Les amis de la 
bibliothèque des Gets" draagt zo bij aan 
de gratis circulatie van boeken, zodat ze 
door anderen kunnen worden gelezen en 
gedeeld. Heb je een boek gelezen, vond 
je het helemaal te gek en heb je zin om er 
anderen mee blij te maken? Zet het dan in 
een straatbibliotheek en neem zelf een an-
dere boek!

Bioscoop
Elke	dag	een	andere	film.

Spelletjescafé in het dorpscentrum
JEUX TRINQUE

In dit café met thema kun je kiezen uit diverse gezelschapsspelletjes, maar 
ook	biljart,	tafelvoetbal,	flipperkast	en	digitaal	darten.	Een	gezellig	café	voor	
alle leeftijden waar je samen met je gezin of vrienden spelletjes kunt doen 
onder het genot van een hapje en een drankje. Ik speel, jij speelt, wij spelen... 
Iedereen geniet! Er kan dagelijks worden gespeeld van 15.00 tot 23.00 uur.

Jeux Trinque: 99, rue du Vieux Village - 74260 Les Gets - Tel. +33 (0)4 50 75 80 55
Elke dag van 15.00 tot 23.00 uur.

Cinéma: 683, rue du Centre
Tel. +33 (0)4 50 79 72 00
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STREEK EN ERFGOED

STREEK
EN ERFGOED

Museum van mechanische muziek
NIEUWE BEZOEKERSROUTES
Het museum verdubbelde zijn tentoonstellings-

ruimte in 2013 en in juli 2021 werd een nieuwe ruimte met "L'Es-
calier Montmartre" geopend. De decors worden steeds aangepast en dit 
jaar zijn er nieuwe stukken te zien. Kom en (her)ontdek de zalen van het 
Mechanisch Muziekmuseum met :
Gebouw A:
	De muziekkamer, de zaal met speeldozen, de concertzaal, Guinguette en 

Cabaret, traditionele kermisorgels 
Gebouw B:
	Kermis	en	orgels	van	draaimolens,	bioscoopzaal	en	orgel	voor	stomme	films,	
de	bioscoop	en	zijn	orgel	om	stomme	films	te	begeleiden,	zaal	met	auto-
maten en muzikaal speelgoed, l’Atelier: in een voormalige kelder is een oude 
werkplaats voor de restauratie van muziekinstrumenten nagebouwd.

In de Galerie Impériale die de twee gebouwen met elkaar verbindt: 
	De Espace Savoie, een pedagogische ruimte, een tijdelijke tentoonstel-

ling en een nagebouwde straat bieden een collectie straatorgels, van de 
oorsprong tot nu (3 eeuwen orgelgeschiedenis).

	Nieuw: « Escalier Montmartre » met werken die verband houden met 
mechanische muziek en de Butte.
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Er staan 900 voorwerpen in het decor van hun tijdperk:
	Klokkenspelen, hangklokken en speeldozen, levende panelen en automaten, 

straat- dans- en draaimolenorgels, traporgels en orchestrions, pianola’s, Fo-
nografen, grammofoons en jukeboxen, snaarinstrumenten: violen, harp, 
banjo, automaten en levende taferelen.

Rondleidingen: (gebouw A) laatste rondleiding om 18.00 uur (op afspraak 
voor groepen, met mogelijkheid tot een rondleiding ‘s ochtends) of vrij be-
zoek (gebouw B).
Tarieven:
	Volwassenen: ..Gebouw A: rondleiding 10 € - Gebouw A: vrij bezoek 7€
	Kinderen : ......... Gebouw A: rondleiding 6 € - Gebouw A: vrij bezoek 4€
	Gekoppelde kaartjes voor de 2 gebouwen: ................Volwassenen: 14 €
  ..............................................................................................Kinderen: 9 €
	Gezinstarief:.......................................... 38 € (geldig in heel het museum)
Groepstarieven en arrangementen.
Gratis toegang tot de winkel.

TIJDELIJKE TENTOONSTELLING 
Gratis toegang. Persoonlijkheden en mechanische muziek. Galerie Imperiale.

Orgel
Een voor Europa uniek mechanisch muziekinstrument dat op de lijst van histo-
rische	monumenten	staat.	Voor	dit	automatische	filharmonisch	orgel	van	1000	
pijpen	(13	klanken,	waaronder	violen,	fluiten	en	stemgeluid…)	met	een	klok-
kenspel en metallofoon was 4 jaar aan restauratiewerkzaamheden nodig. Ont-
dek het orgel tijdens de concerten van de orgeldinsdagen, in het zomerseizoen.

Orgel: In de kerk van Les Gets. Tel. +33 (0)4 50 79 85 75

Musée de la Musique Mécanique: Tel. +33 (0)4 50 79 85 75
www.musicmecalesgets.org - Dagelijks geopend van 14:15u tot 19:00u. Van 02/01 

tot 30/04 gesloten op zaterdag. Gesloten op 25-1-22, 01-01-23 en 01-05-23. 
Groepen alleen op afspraak.
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Pottenbakkerij
Anouk en Nathalie bieden in hun werkplaats praktische en decoratieve 

voorwerpen « made in Les Gets ». Elke vrijdagmiddag gratis rondleiding door 
het atelier (reserveren verplicht). De winkel is open van maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur, openingstijden kunnen naar 
gelang de actuele ontwikkelingen gewijzigd worden, vraag er gerust naar!
Leerling pottenbakkers: Elke maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
bieden wij pottenbakkerslessen voor volwassenen en kinderen. Je krijgt de 
volgende vrijdag je creatie gebakken en geglazuurd terug.
	Prijs: ................................................... 50 € (materiaal en bakken inbegrepen).
Jonger dan 12 jaar: Deze activiteit vindt plaats in tweetallen: ouder/kind.

Poterie artisanale & Bergerie de Lassarre: 1373, route de Lassarre
Tel. +33 (0)6 26 92 60 62 of +33 (0)6 82 58 28 40 - www.poterie-des-gets.fr

STREEK EN ERFGOED
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KENNISMAKEN MET HERENS KOEIEN OP DE 
BOERDERIJ VAN CAROLINE

Verkoop van boerenproducten ter plaatse, 
van 16.00 tot 19.00 uur (op zondag 

gesloten). Wij staan op donderdagochtend op de 
markt in Les Gets. Reserveer voor de lunch een kaas-
fondue bij de alpenchalet La Mouille Ronde (vanaf 
minimaal 10 personen). Geen creditcardbetalingen 
mogelijk. Er wordt geen Engels gesproken.  

La ferme de Caroline: 
2111 rte des Chavannes - Les Folliets

Tel. +33 (0)7 71 25 24 21
www.lafermedecaroline.net

Rondleidingen en 
proeverijen

LA CHÈVRERIE DES FÉLIRES
Geitenboerderij La Chèvrerie 

des Félires ligt in de heuvels van Les 
Gets, niet ver van de bekende Mont- 
Caly, en heeft een schitterend uitzicht. 
Hier ben je welkom voor een kennisma-
king met de kudde melkgeiten en de 
productie van diverse boerenkazen. Vrij 
bezoek met toegang tot het winkeltje 
om de verschillende boerenproducten 
te proeven.

La Chèvrerie des Félires: 2047 route du Mont Caly - 74260 Les Gets
Tel. +33 (0)6 74 94 03 35 of +33 (0)6 48 22 54 32 - www.chevrerie-felires.com
bonjour@chevrerie-felires.com - Toegang vanuit de parkeerplaats Les Places.
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Bij deze kaascoöperatie 
w o rd t  k a a s  v a n  m e l k 

gemaakt. Het wordt een fruitière 
genoemd, omdat het “fruit” van de 
melk wordt geoogst. Er wordt met 
korte ketens gewerkt: de melk komt 
dan ook van de verschillende boeren 
uit Verchaix, Les Gets en Avonnex. 
We maken abondance, tomme, 
raclette en saveur des Gets kazen, 
die we ter plaatse verkopen. Elke 
woensdag en donderdag op 
afspraak om 10.00 uur is er een 

gratis rondleiding met een kijkje in 
de kaasmakerij. Op dit familiebedrijf 
van 3 generaties heten Monique en 
haar dochter Caroline je welkom op 
een authentieke plek met een 
k a a s m a k e r i j ,  re s t a u r a n t  e n 
kaaswinkel. Drie mogelijkheden om 
een bijzondere bezienswaardigheid 
van skioord Les Gets te ontdekken. 
Rondleidingen op bas is  van 
reservering. Het aantal plaatsen is 
beperkt en afhankelijk van de 
geldende coronamaatregelen.

STREEK EN ERFGOED

FRUITIÈRE DES PERRIÈRES - KAASMAKERIJ

Fruitière des Perrières: 137 route des Perrières - Familiebedrijf sinds 1950.
Tel. +33 (0)4 50 79 70 04 - www.fruitiere-lesgets.com
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ECO-TOERISME

ECO-TOERISME
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HET MILIEU: EEN PRIORITEIT IN DE BERGEN
Het skioord zet zich in voor het milieu! Les Gets is 
bewust van de rijkdommen en de kwetsbaarheid 
van de natuur. Daarom houdt het skioord zich aan 
een milieubeleid. Samen beschermen we de ber-
gen, doe mee!

	Werp je afval in de vuilnisbakken.
	Rookvrij skigebied en gebied zonder peuken op de grond.
	Gebruik gratis zakasbakken (beschikbaar bij de kassa’s en bij Les Gets Tourisme).
	Gebruik slechts één plattegrond tijdens jouw verblijf.
	Respecteer de afgebakende gebieden om de wilde fauna te beschermen. Laat bij 

aankomst in Les Gets de auto staan en reis te voet, met het toeristische treintje of de 
bus.

HET MILIEUBELEID VAN HET SKIOORD
De Franse skigebieden worden keihard geconfronteerd met klimaatverandering. Daarom 
zetten zij zich in om de bergen te beschermen met concrete maatregelen op het gebied 
van broeikaseffect, waterbeheer, beschermen van de biodiversiteit en behoud van het 
landschap.	Met	ecologische	inventarissen	(flora,	fauna,	landschap)	krijgt	het	observatie-
centrum voor biodiversiteit in Portes du Soleil een beter beeld van het gebied. Zo kunnen 
de juiste beslissingen worden genomen om zoveel mogelijk de impact op de natuur te 
beperken. Skioord Les Gets werkt ook al vele jaren aan het behoud van de watergebieden 
in de streek. Er worden verschillende projecten ontwikkeld om de korhoen te bescher-
men, dé legendarische vogel uit de Alpen: het plaatsen van faciliteiten om kabels van 
skiliften zichtbaar te maken, afbakening van hun overwinterplaatsen, snoeien om plekken 
te creeëren waar de vogels zich kunnen voortplanten. Al onze pistenbully’s hebben een 
systeem dat het sneeuwdek meet, om de productie van kunstsneeuw te optimaliseren. 
Het opslaan van water in bekkens om natuurlijke waterafname over een breder tijdsbestek 
te kunnen verspreiden, investeren in recente, minder energievretende sneeuwkanonnen, 
pistenbullyrijders en skiliftenbeheerders trainen voor milieuvriendelijk gebruik van de fa-
ciliteiten, systematisch opnieuw planten van groen met aangepast zaaizaad... Het zijn 
allemaal voorbeelden van projecten die worden ingevoerd om de bergen te beschermen.

Bekijk het eco-beleid van alle dienstverleners in het skioord via
https://www.lesgets.com/decouvrir-la-station/ecotourisme/nos-eco-actions/

Info Guide WINTER 2022-2023 
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ROUTE

ROUTE
Met de auto
Snelweg A40 - Afslag 18 in Cluses.

Carpoolen
Denk bij milieubescherming ook aan
carpoolen. 
 www.covoiturage.fr
 www.tribu-covoiturage.com
 www.easycovoiturage.com
 www.skivoiturage.com
 www.tictactrip.eu

Trein
HSL in Cluses op 22km. Tel, reserverin-
gen en informatie: 3635. 
www.voyages-sncf.com
(HSL ook vanuit Genève) 

Vliegtuig
Luchthaven van Genève op 55 km. 

Bus
Transfer vanuit Cluses, Thonon-les-bains. 
 Jacquet Autocars / ligne Cluses :
 +33 (0)4 50 98 22 01
 SAT / ligne Thonon-les-Bains : 
 +33 (0)4 50 71 85 55
Transfer vanuit Genève
 Swisstours :
 https://www.swisstours-transfert.ch

Helikopter
 Blugeon hélicoptères
 +33 (0)4 50 75 99 15
 info@blugeon-helicopteres.com

Taxis 
 Abcisse Taxis +33 (0)6 74 49 19 39 
 abcissetaxis@orange.fr
	Alp Genovese Taxi
 +33 (0)6 08 64 67 23
 +33 (0)6 07 28 57 11
 contact@genovesetaxi.com
 Taxi A. Blaser +33 (0)6 72 73 69 18 
 www.taxiblaser.com
 Taxi Gallay +33 (0)6 07 80 48 13
 +33 (0)4 50 75 70 88 
 Taxi Toto +33 (0)6 09 44 66 52
 +33 (0)6 77 66 05 57
 www.taxitoto.com

Personenvervoer
 Abcisse Taxis +33 (0)6 74 49 19 39
 abcissetaxis@orange.fr

 Alp Genovese Taxi
 +33 (0)6 08 64 67 23
 +33 (0)6 07 28 57 11
 contact@genovesetaxi.com
 Alpimotion +33 (0)6 38 46 04 08
 www.alpimotion.com
 Alpybus +33 (0)4 85 80 00 39
 info@alpybus.com
 Ski Transfers +33 (0)4 50 04 49 76
 +33 (0)6 28 47 10 89 
 info@skitransfers.com
 Taxi A. Blaser +33 (0)6 72 73 69 18 
 www.taxiblaser.com
 Taxi Gallay +33 (0)6 07 80 48 13
 +33 (0)4 50 75 70 88 
 Taxi Toto +33 (0)6 09 44 66 52
 +33 (0)6 77 66 05 57
 www.taxitoto.com
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VERKEER EN VERVOER IN HET DORP 

VERKEER
Les Gets Bus
Van 16-12-22 t/m 01-04-23. GRATIS.
Pendeldienst tussen de skidorpen. 
5 buslijnen tussen het dorp en de 
gehuchten. Eerste bus om 07.50 uur,  
einde dienstregeling rond 18.44 uur, 
behalve in schoolperiodes: 19.44 
uur. Tijdstippen beschikbaar op  
www.lesgets.com en bij Les Gets 
Tourisme. 
Waar is de bus? Met de smartphone 
App PYSAE kun je het traject van 

de pendelbussen 
volgen. Download 
de App Pysae of 
scan de QR-code!
www.pysae.com

Pendelbus ’s avonds
NIEUWE DIENSTREGELING

Van 17-12-22 t/m 
30-03-23. GRATIS.
1 nachtbus. Van 
20.00 tot midder-
nacht.

Toeristisch treintje
Van 18-12-22 t/m 10-04-23. GRATIS.
Elke 15 minuten maximaal. Van 
9:00u tot 13:30u en van 14:30u tot 
de sluiting van de pistes. Dageli-

jks (behalve zaterdag). Er rijden 1 
of 2 treintjes tussen de Chavannes 
kabelbaan en de Mont-Chéry 
kabelbaan. Rijdt niet bij zware 
sneeuwval.

Balad'Aulps Bus
Regionale bus, de verbinding tussen 
de dorpen van de vallei in het  
seizoen. 2 lijnen passeren het dorp 
(ongeveer elke 45 minuten).
 Lijn 1: Les Gets, Morzine, 
 Essert-Romand, St-Jean-d’Aulps, 
 Le Biot, Le Jotty.
 Lijn 2: Les Gets, Morzine, Mon-

triond, St-Jean-d’Aulps, Le Biot.
Tarief: 1,50 € / pers.
Tijdstippen beschikbaar bij Les Gets 
Tourisme en op www.lesgets.com

Parkeergarage
Elke dag open, 24 uur per dag. 
Parkeergarage met 280 plaatsen, 
midden in het skioord. Toegang 
naast de gondellift Chavannes.
Betaalde overdekte parkeerplaatsen. 
Laat je auto op de parkeerplaats en 
gebruik de gratis pendelbussen of 
het toeristische treintje. 
https://resa-lesgets.com
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SERVICES UTILES
Praktische diensten

Les Gets Tourisme
Située à la Maison des Gets.
In het Maison des Gets.
Tél. +33 (0)4 50 74 74 74
Email : lesgets@lesgets.com
Hiver Winter :
de 8h30 à 18h30 non stop.
Intersaison Tussenseizoen* :
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
*  En intersaison : fermé dimanches et jours 

fériés. Consultez le site www.lesgets.com 
pour connaître les horaires d’ouverture 
exacts en intersaison. Gesloten op zon- 
en feestdagen. Bezoek www.lesgets.com  
voor de exacte openingstijden in het 
laagseizoen.

Mairie Gemeentehuis
Située à la Maison des Gets. In het Maison des Gets.
Bureaux ouverts tous les jours, sauf le week-end et jours fériés, de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 18h. Kantoor dagelijks open, behalve tijdens weekenden 
en op feestdagen, van 8.30 tot 12.30 en 14.00 tot 18.00.
Tél. +33 (0)4 50 74 74 65 - Email : accueil@lesgets-mairie.fr

Point de rencontre Verzamelpunt
Sous le porche de la Maison des Gets. Onder het portaal van  
Maison des Gets.

Maison des Gets
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URGENCES EERSTE HULP 

	Appel d’urgence Européen Europees noodnummer Tél. 112
	Urgences médicales Medische noodgevallen Tél. 15
	Pompiers Brandweer Tél. 18
	Gendarmerie Politie Tél. 17
	Centre anti-poison Antigifcentrum +33 (0)4 72 11 69 11

Médical Medisch

HÔPITAUX ZIEKENHUIZEN

	Hôpitaux du Léman (Thonon) +33 (0)4 50 83 20 00
	Centre Hospitalier Alpes Léman (Contamine sur Arve) +33 (0)4 50 82 20 00

SANTÉ GEZONDHEIDSZORG

	Médecins Huisartsen +33 (0)4 50 75 80 70
	Dentistes Tandartsen +33 (0)4 50 75 17 20
	Dispensaire Consultatiebureau +33 (0)4 50 79 81 21
 Permanences au dispensaire de 8h30 à 9h, et de 12h à 12h30 sauf dimanches 

et jours fériés. Diensten van het consultatiebureau 8.30 tot 9.00 en van 12.00 tot 
12.30, behalve op zon- en feestdagen.

	Infirmière Verpleegkundige Armelle Coppel +33 (0)4 50 79 09 71
	Infirmière Verpleegkundige Françoise Marullaz +33 (0)4 50 79 87 70
	Kinésithérapeute Fysiotherapeut Cabinet du Pied de l'Adroit
 +33 (0)4 50 79 71 74
	Ostéopathe Osteopaat Louis Pinna +33 (0)6 95 11 06 63
	Shiatsu Stéphanie Chapotot  +33 (0)6 28 13 25 47

OPTICIEN OPTICIEN

	Panoramic vision +33 (0)4 50 86 30 13

PHARMACIE APOTHEEK

	Pharmacie de garde 39 15 (0,34€/min.)
	Pharmacie des Gets +33 (0)4 50 75 81 28

VÉTÉRINAIRE DIERENARTS

	À Montriond « La Garenne » +33 (0)4 50 75 94 74
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Police municipale Gemeentepolitie
Mobile patrouille : +33 (0)6 76 45 69 63
PM@lesgets-mairie.fr
129, rue du Vieux Village.
7j / 7 de 8h à 19h. En dehors de ces horaires contactez la gendarmerie en 
composant le 17.
7/7 van 8u tot 19u. Neem buiten deze tijden contact op met het politiebureau 
door 17 te bellen.

Banques, distributeurs de billets
Banken en geldautomaten
	CIC Lyonnaise de Banque +33 (0)4 50 14 00 19
	Banque Populaire des Alpes +33 (0)4 50 79 59 60 
	Crédit Agricole des Savoie +33 (0)4 50 19 40 53 

Marché Markt
Marché aux Gets, parking du Marais, tous les jeudis, de 8h à 12h. Markt in Les 
Gets, Parking du Marais, op donderdag van 8:00u tot 12:00u.

SERVICES UTILES PRAKTISCHE DIENSTEN
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Info déchets Afval
Déchetterie : route des Lanches (accès réservé aux dé-
tenteurs de la carte CCHC). Points d’apport volontaires : 
scannez ce code et trouvez les points d’apport volontaires 
près de chez vous. 

Stortplaats: Route des Lanches (toegankelijk voor kaarthouders). Afval 

verzamelpunten: scan deze code en vind een vuilcontainer in de buurt.

Radio Les Gets CHÉRIE LES GETS 101.5 
Tous les jours de 7h30 à 10h et de 16h30 à 19h. 
Dagelijks van 7.30 tot 10.00 en van 16.30 tot 19.00.

www.cherielesgets.fr

Points internet Wifi Hot spot
L’accès	au	wifi	gratuit	est	disponible	dans	certains	hotspots	
Gratis Wi-Fi bij een aantal hotspots: 

	Les Gets Tourisme Les Gets Tourisme

	Caisse centrale Centrale kassa

	TC Mont Chéry Mont Chéry kabelbaan

Location	de	boitier	wifi	de	poche	auprès	de	Les	Gets	Réservation	dans	les	 
locaux de Les Gets Tourisme. 
Huur van een wifi dongel bij Les Gets Réservation in het gebouw van Les Gets 

Tourisme.

+33 (0)4 50 75 80 51

Météo Weerbericht
Tél. 32 50.
Informations par répondeur, prévisions sur le département. Le bulletin Météo 
France	est	affiché	chaque	matin	à	Les	Gets	Tourisme. 
Informatie via voicemail, vooruitzichten in het departement. Het weerbericht 

van Météo France elke dag beschikbaar bij Les Gets Tourisme.
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INFOS PRATIQUES PRAKTISCHE INFORMATIE

INFOS PRATIQUES
Praktische informatie

COMMANDE DE COURSES EN LIGNE ONLINE BOODSCHAPPEN DOEN

 Sherpa alimentation www.sherpa.net +33 (0)4 50 79 75 18

LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE MAALTIJDBEZORGING

 Tartif www.tartif.com +33 (0)6 19 64 63 93

LOCATION DE LINGE HUUR VAN LINNENGOED

 Alpes conciergerie +33 (0)6 60 84 01 99
 Alp Property Services SAS +33 (0)6 83 38 04 40
 Groom Services +33 (0)6 76 75 93 89

LOCATION LITS BÉBÉ, CHAISES HAUTES  
HUUR VAN BABYBEDJES EN KINDERSTOELEN

 Alp Property Services SAS +33 (0)6 83 38 04 40
 Groom Services +33 (0)6 76 75 93 89
 Névada Sports +33 (0)4 50 79 71 84
 Philippe Sports +33 (0)4 50 79 75 84

LOCATION DE POUSSETTES, PORTE BÉBÉ  
HUUR VAN KINDERWAGENS, BABYDRAGERS

 Alp Property Services SAS +33 (0)6 83 38 04 40
 Désiré Sports +33 (0)4 50 79 72 90
 Groom Services +33 (0)6 76 75 93 89
 Intersport +33 (0)4 50 75 86 42
 Jordan’s Sports +33 (0)4 50 92 37 20
 Névada Sports +33 (0)4 50 79 71 84
 Philippe Sports +33 (0)4 50 79 75 84 (enkele en dubbele kinderwagens)
 Ski fun shop +33 (0)4 50 75 80 36 (babydragers)
 Vermont +33 (0)4 50 75 82 07
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ANNUAIRE TELEFOONLIJST

ANNUAIRE
Telefoonlijst

Artisans Vaklieden
AMÉNAGEMENTS, ENTRETIEN D’ESPACES VERTS  

TUINAANLEG EN ONDERHOUD

 Anthonioz Paysage +33 (0)6 84 05 69 65

ARTISAN FROMAGER KAASMAKER

 La Fruitière +33 (0)4 50 79 70 04

ARTISAN POTIER POTTENBAKKER

 Bonhomme Anouk +33 (0)6 82 58 28 40

CHARPENTE, MENUISERIE TIMMERBEDRIJVEN

 Anthonioz Cédric +33 (0)6 79 87 42 26
 Bastard Charpente +33 (0)4 50 04 49 05

ENTREPRISE DE NETTOYAGE SCHOONMAAKBEDRIJF

 Alp Property Services SAS +33 (0)6 83 38 04 40
 Alpes conciergerie +33 (0)6 60 84 01 99
 Groom Services +33 (0)6 76 75 93 89

GESTION DE RÉSIDENCES SECONDAIRES BEHEER VAKANTIEHUISJES

 Agence Immo’Select +33 (0)4 50 79 10 86
 Alp Property Services SAS +33 (0)6 83 38 04 40
 Alpes conciergerie +33 (0)6 60 84 01 99

MAÇONNERIE METSELWERK

 Delavay Philippe +33 (0)4 50 75 97 52
 SARL Trombert +33 (0)4 50 79 75 19

Agriculteurs producteurs fermiers
Boerderij producenten
 La Ferme de Caroline +33 (0)6 36 50 11 05
 Chèvrerie des Félires +33 (0)6 74 94 03 35 ou +33 (0)6 48 22 54 32
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ANNUAIRE TELEFOONLIJST

DÉNEIGEMENT SNEEUWRUIMEN

 Anthonioz Cédric +33 (0)6 79 87 42 26
 SARL Trombert +33 (0)4 50 79 75 19

PEINTRE SCHILDER

 Tournier Michel +33 (0)4 50 79 83 47

PLOMBIER, CHAUFFAGE, SANITAIRE  
LOODGIETER, VERWARMING, SANITAIR

 Pernollet Romain 
 +33 (0)6 28 54 28 32

Commerces Winkels
BOUCHERIE TRAITEUR SLAGER

 Boucherie Bataller +33 (0)4 50 79 72 76
 Boucherie Rossin +33 (0)4 50 79 72 80

BOULANGERIES BAKKERS

 Boulangerie du Vieux Village +33 (0)4 50 79 71 18
 L’Epi Gétois +33 (0)4 50 74 68 64

CADEAUX DÉCORATION GESCHENKEN DECORATIE

 Arpin +33 (0)4 50 80 13 55
 Un Amour de Noël +33 (0)4 50 75 83 73
 Tentations +33 (0)4 50 79 71 01
 Tête de radis +33 (0)4 50 79 51 70

CLÉ MINUTE SLEUTELMAKER

 Sherpa Alimentation +33 (0)4 50 79 75 18

COIFFEUR BARBIER, SPA DU CHEVEU, ESTHÉTIQUE, BIEN-ÊTRE 
KAPPER, BARBIER, HAAR SPA, SCHOONHEIDSSALON, WELLNESS

 Hel’Style +33 (0)4 50 79 06 29
 Institut Clair Moment +33 (0)4 50 75 84 44
 Massage bien-être et sportif +33 (0)6 50 65 15 05
 Ô’Bel. Diagnostic de peau / cosmétique +33 (0)6 87 20 60 72
 Ô’Soi +33 (0)4 50 37 28 30

CONFISERIE SNOEPWINKEL

 Neige et Bonbon +33 (0)6 07 99 26 82



77Info Guide HIVER 2022-2023  

CONSTRUCTION CHALET / PROMOTEUR BOUWBEDRIJF CHALETS

 Grosset Janin Frères +33 (0)4 50 79 79 93

ELECTROMÉNAGER, LOCATION TV WITGOED TV VERHUUR

 Alp Property Services SAS +33 (0)6 83 38 04 40

FROMAGERIE KAASWINKEL

 La Fruitière +33 (0)4 50 79 70 04

GARAGE, STATION ESSENCE GARAGE, TANKSTATION

 Garage de la Colombière +33 (0)4 50 79 75 64

JOURNAUX, TABAC, CADEAUX, LIBRAIRIE, BUREAU DE CHANGE, JEUX 
KRANTEN, TABAK, CADEAUS, BOEKEN, WISSELKANTOOR, LOTTO 

 1989 +33 (0)4 50 79 71 68

LAVOMATIC WASSERETTE

 Laverie du vieux village +33 (0)4 50 75 80 55
 Laverie place du Marché +33 (0)6 71 88 84 07

POTERIE POTTENBAKKERIJ

 Bonhomme Anouk +33 (0)6 82 58 28 40

PRÊT À PORTER KLEDING

 Contat Sports +33 (0)4 50 79 74 12
 Delavay Sports +33 (0)4 50 79 74 57
 La Suite +33 (0)4 50 80 46 91
 Michaud Sports +33 (0)4 50 79 85 60
 Nivalis +33 (0)4 50 80 13 55
 Skilove +33 (0)4 50 79 73 37
 The Hub - Quiksilver +33 (0)4 50 80 13 55 ou +33 (0)6 67 58 33 27
 Vermont +33 (0)4 50 75 82 07

PRODUITS RÉGIONAUX STREEKPRODUCTEN

 La Cave Gétoise +33 (0)4 50 79 74 80
 Le Refuge de Marie-Louise +33 (0)4 50 79 11 26
 Le Traineau +33 (0)6 86 90 07 51

SUPERMARCHÉS SUPERMARKTEN

 Carrefour Montagne +33 (0)4 50 79 71 42
 Sherpa Alimentation +33 (0)4 50 79 75 18
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Communication, comptabilité, immobilier
Communicatie, boekhouding, makelaars

AGENCES DE COMMUNICATION, PUBLICITÉ, ÉDITIONS 
COMMUNICATIEBUREAUS, RECLAME, UITGEVERIJ

 Idea com +33 (0)4 50 85 75 02
 Mojocom. John Monnet +33 (0)4 50 74 07 31

AGENCES IMMOBILIÈRES DE TRANSACTION MAKELAARSKANTOREN

 ACM Immobilier +33 (0)4 50 75 89 26
 Agence Anthonioz +33 (0)4 50 79 80 09
 Agence Backstage +33 (0)6 89 23 12 64
 Agences Nicolas Thibon Immobilier +33 (0)4 50 74 56 00
 Agence Immo’Select +33 (0)4 50 79 10 86
 Agence La Centrale +33 (0)4 50 79 65 80
 Agence Olivier +33 (0)4 50 75 86 28
 Alpine Lodges +33 (0)4 50 79 31 82

AGENCE PROMOTION IMMOBILIÈRE VASTGOED PROMOTIE

 Alps Living +33 (0)6 30 14 13 17

ASSURANCES VERZEKERINGEN

 Agence Axa +33 (0)4 50 79 15 34

EXPERTS COMPTABLES BOEKHOUDERS

 Fidegex-In Extenso. Société d’Expertise Comptable
 +33 (0)4 50 79 84 88
 SAREG. Société d’Expertise Comptable Commissaire aux Comptes
 +33 (0)4 50 79 78 60

PHOTOGRAPHE FOTOGRAAF

 Gio Fleming Photography +33 (0)6 78 97 11 80

ANNUAIRE TELEFOONLIJST
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Magasins de sport Sportwinkel
 Berthet Sports Location +33 (0)4 50 79 73 55 www.berthet-sports.com
 Bike Expérience +33 (0)6 64 15 74 59 www.bikeexperience.fr
	Blanc Sports +33 (0)4 50 79 75 35
 Contat Sports +33 (0)4 50 79 74 12 www.contatsports.com
 Delavay Sports +33 (0)4 50 79 74 57 www.delavaysports.com
 Désiré Sports +33 (0)4 50 79 72 90 www.desire-sport.com
 Evasion Sports +33 (0)4 50 79 70 90 www.evasion-sports.fr
 Grenier à Skis +33 (0)4 50 79 78 04 www.legrenieraskis.fr
 Harfang des Neiges +33 (0)4 50 75 81 89 www.lharfang-ski.com
 Intersport +33 (0)4 50 75 86 42 www.intersport-lesgets.com
 Jordan’s Sports +33 (0)4 50 92 37 20 www.jordans-sports.com
 L’Atelier +33 (0)6 81 40 24 85 www.latelier-lesgets.com
 Loisibike +33 (0)7 49 37 88 25 http://loisibike.fr
 Michaud Sports 1 +33 (0)4 50 79 85 60 www.skisetlesgets.com
 Michaud Sports 2 +33 (0)4 50 75 81 19 www.skisetlesgets.com
 Névada Sports +33 (0)4 50 79 71 84 www.nevada-lesgets.com
 Norco Store Les Gets +33 (0)6 08 53 33 59 www.bike4park.com
 Perrières Sport +33 (0)4 50 79 06 91 www.psps.fr
 Philippe Sports +33 (0)4 50 79 75 84 www.philippesportssarl.com
 Planète Glisse skimium.com +33 (0)4 50 79 85 95 www.planeteglisse.com

 Purexpérience +33 (0)6 86 30 25 63 
 www.purexperience.fr
 Ride it +33 (0)4 50 75 78 06
 Ski Fun Shop skimium.com
 +33 (0)4 50 75 80 36
 www.skifunshop.com
 Skilove +33 (0)4 50 79 73 37
 www.skilove.fr
 Ski Service +33 (0)4 50 79 80 43
 www.vermont-ski.fr
	Tetras Sports +33 (0)4 50 79 70 71 
 www.tetrasports.com
 The Hub - Quiksilver
 +33 (0)4 50 80 13 55
 ou +33 (0)6 67 58 33 27
 www.thehublesgets.com
 Vermont +33 (0)4 50 75 82 07
 www.vermont-ski.fr
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Gastronomie Uit eten
RESTAURANTS

 Alpine Tavern +33 (0)4 50 38 77 43
 L’Anka +33 (0)9 61 26 28 23
 L’As des Neiges +33 (0)4 50 80 62 53
 Le Baaji +33 (0)4 50 49 25 92
 La Becanerie +33 (0)4 56 35 67 49
 Le Bellevue +33 (0)4 50 75 80 95
 La Biskatcha +33 (0)4 50 84 55 35
 La Bokka** +33 (0)4 80 16 12 60 
 Le Boomerang +33 (0)6 46 51 82 05 
 La Brasserie du Centre +33 (0)4 50 79 87 08
 Le Christiana +33 (0)4 50 75 82 44
 Le Comptoir +33 (0)4 50 80 62 53
 Les Copeaux +33 (0)4 50 79 78 50
 La Crêperie des Gets +33 (0)4 50 37 50 84
 Les Durs à cuire +33 (0)9 52 72 69 16
 La Fruitière +33 (0)4 50 79 89 22
 La Grande Lanière +33 (0)4 50 79 74 46
 Home Burgers +33 (0)4 50 83 39 59
 Au Malakoff +33 (0)4 50 79 97 15
 L'Outa +33 (0)4 50 38 24 20
 Les Petits Sablés +33 (0)6 88 84 63 13
 La Piscine 1971 +33 (0)4 50 75 80 00
 La Piste Noire +33 (0)4 50 84 55 20
 La Pivotte +33 (0)4 50 84 55 20
 Pub Irlandais +33 (0)4 50 75 86 02
 La R’mize +33 (0)4 50 79 75 57
 Le Rendez-Vous +33 (0)4 50 04 02 37
 Le Super Gets +33 (0)4 50 75 31 52
 Le Tyrol +33 (0)4 50 79 70 55
 Velvette +33 (0)4 50 79 93 58
 Le Vina Annapurna +33 (0)4 50 86 31 12
 Le Wild Beets Kitchen +33 (0)7 82 72 56 45
 Sush’Ski +33 (0)9 82 36 68 31

PIZZAS ET PLATS À EMPORTER PIZZA EN OF AFHAAL

 Les Gets Pizza +33 (0)6 09 84 05 47
 Pizzalino +33 (0)4 50 74 74 10
 Tartif +33 (0)6 19 64 63 93

ANNUAIRE TELEFOONLIJST
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RESTAURANTS D’ALTITUDE BERGRESTAURANTS

 Le Bacchus (TK Vieux Chêne) +33 (0)4 50 75 80 50
 Le Belvédère (Mont Chéry) +33 (0)4 50 83 31 34
 Chalet d’alpage +33 (0)9 88 77 42 26
 Chalet du Golf +33 (0)4 50 04 62 36
 Le Chasse-Montagne* (Chavannes) +33 (0)4 50 75 55 51
 Les Chevrelles (Mont Caly) +33 (0)4 50 79 85 40
 La Croix Blanche (Chavannes) +33 (0)4 50 75 80 66
 La Grignotte (Chavannes) +33 (0)4 50 75 73 70
 Les Lhottys (Chavannes) +33 (0)9 87 88 38 76
 La Païka (Piste du TK Turche) +33 (0)4 50 92 85 22
 La Petite Ourse (Nabor) +33 (0)6 07 39 63 45
 Le QG (Gibannaz) +33 (0)4 50 79 86 65
 Le Restaurant du Lac* +33 (0)4 50 79 84 74
 La Rosset Taz (Rosta) +33 (0)6 03 69 85 04
 Le Vaffieu (Pleney) +33 (0)4 50 79 09 43
 Le Wetzet (Ranfolly) +33 (0)6 87 93 10 32
 Le Yéti (Chavannes) +33 (0)4 50 79 72 92
* Ouvert le soir. ‘s Avonds geopend. 

RESTAURATION FASTFOOD

 Fond Wich +33 (0)6 14 61 28 66
 Perrières Snack +33 (0)4 50 79 06 91

BARS CAFÉS

 L’Aprèski +33 (0)4 50 75 80 95
 Barbylone +33 (0)9 54 62 92 81
 La Beca Craft and Draft +33 (0)4 56 35 67 49
 Black Bear +33 (0)4 50 75 40 81
 Le Boomerang +33 (0)6 46 51 82 05 
 Bowling +33 (0)4 50 79 87 77
 Jeux Trinque +33 (0)4 50 75 80 55
 Skilove +33 (0)4 50 79 73 37

BARS À VINS WIJNBAR

 Bar 1989 +33 (0)4 50 79 71 68
 Le Bacchus +33 (0)4 50 75 80 50

DISCOTHÈQUE DISCOTHEEK

 L’Igloo +33 (0)4 50 75 85 00



ALBERTVILLE - ANNECY - ANNEMASSE 
CHAMBÉRY - CLUSES - VOIRON

GRENOBLE - THONON-LES-BAINS

www.jeanlain.com

AUTONOMIE (WLTP) :
Jusqu’à 531 KM en 
cycle mixte

ÉMISSIONS DE CO2 :
0 G/KM 

Gamme ENYAQ iV : consommation en cycle mixte (kWh/km) min - max : WLTP : 14,6- 21,6. Rejets de CO2 (g/km) : WLTP : 0 (en phase de roulage). Jusqu’à 531 kilomètres d’autonomie (norme WLTP), 
selon version et équipements. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure 
d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. 

# RECHARGE LIFE*

SUV 100% ÉLECTRIQUE

ENYAQ iV
NOUVEAU ŠKODA

A 0 g CO2/km

G

F

E

D

C

B

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer



Les Gets Tourisme
89 route du Front de Neige - 74260 Les Gets - France - lesgets@lesgets.com

Tél. +33 (0)4 50 74 74 74

Alpine Lodges, Berty Pics, Bike Expérience, Blugeon hélicoptères, Chèvrerie des Félires, Clair Moment, Corentin Croisonnier, David Machet, 
École de ski 360° International, École du Ski Français, Fitlife, Foto Presse Balzerek, Fruitière des Perrières, Happyogi, Hel'Style, Jérémy Calvo -  
La Patte Nordic - Keolan Yoga, Keno Derleyn photographie, Laura Bureau, Les Gets Tourisme, Les Sources du Chéry, Manon Guenot, Matthieu 
Vitré - Portes du Soleil, M Yog’Art, Marion Co Photography, Mel Carle, Mountain E-Park, Musée de la Musique Mécanique, Ô Soi, Sagets, Spa 

Kinabalu, Séréni-Cîmes, Shutterstock.com, Stéphanie Chapotot, Valentin Ducrettet, Yann Clu - Montreux Comedy.

Ce document n’est pas contractuel mais déclaratif et n’engage pas la responsabilité de Les Gets Tourisme. Les informations de ce document sont 
susceptibles de modifications en cours de saison. Dit document is niet bindend maar informatief. Les Gets Tourisme kan niet aansprakelijk worden 

gesteld. De informatie in dit document kan in de loop van het seizoen worden gewijzigd.


