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Waarom zou je kiezen tussen zee en bergen als je deze 
twee kan combineren in het hart van een opmerkelijke 
natuurlijke omgeving? Op 2uur rijden van Marseille, ligt 
het meer van Serre-Ponçon, het grootste waterreser-
voir in Frankrijk: 2800 hectare aan de voet van het na-
tionale natuur park van de Ecrins.
Hier kan je alle watersporten uitoefenen vanaf de 10 ha-
vens en openbare pontons. Je baadt in turquoise water 
vanaf de 9 stranden met het ecolabel «Pavillon Bleu» 
(Blauwe vlag)
Serre-Ponçon is ook goed toeven in de bergen. De 
toppen, passen, meren en paden kan je zowel te voet als 
op de mountainbike afstruinen. De stoeltjesliften van 
REALLON en Les Orres maken het nog gemakkelijker 
om te genieten.
Gelabeld als ‘land van kunst en geschiedenis’, is 
Serre-Ponçon een rijke bestemming dat het verleden 
met het heden combineert met altijd het meer van 
Serre-Ponçon als achtergrond.
Veel plezier bij het lezen en de ontdekkingsreis van alle 
vernieuwingen en het actuele nieuws rond Serre Pon-
çon.
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WATERSPORT

Dankzij de verbeterde voorzieningen 
van de SMADESEP, is het mogelijk 
deze zomer ‘s nachts te varen op het 
meer van Serre-Ponçon. Dit was al 
mogelijk bij sommige gelegenheden, 
zoals het vuurwerk op het meer, 

maar nu kunnen we het hele seizoen 
‘s nachts varen! Een nieuwe manier 
om te genieten van de sterrenhemel 
of te varen in het maanlicht... beleef 
het mee!

‘Coup de Coeur’ oftewel een 
idyllisch plekje is het oude 
houten strand ‘Bois Vieux’ 
(Oud Hout) van Rousset. 
Verstopt in het dennenbos, 
langs bosbaadjes, ligt een 
prachtige recreatie plek voor 
alle wateractiviteiten die je 
maar wilt (varen, stand up 
paddling (SUP), wakeboard 
etc...). Voor de allerkleinsten 
is er een drijvend zwembad en 
een baywatch (!), zodat ook zij 
veilig kunnen zwemmen. Door 
de kalmte en séreniteit van het 
strand van ‘Bois Vieux’  waan je 
je in de sfeer van de Provence.

Een ‘foil’ is een drijver die wordt geplaatst onder de 
planken van een kitesurf, wakeboard, of surfplank die 
het mogelijk maakt de plank te laten «zweven» over 
het water. Een unieke en ongelofelijke sensatie waar 
alle ‘riders’ naar op zoek zijn. Het meer Serre-Ponçon 
is de ideale speeltuin voor deze activiteit dankzij het 
relatief rustige wateroppervlak en de gematigde maar 

bijna dagelijkse wind (de drijver maakt het mogelijk om 
te profiteren van de «lage» windsnelheid). Inderdaad, 
de bergen rondom het meer en de thermische 
schommelingen tussen dag en nacht, bevorderen de 
stabiele en regelmatige thermische winden die waaien 
van halverwege de dag tot het einde van de middag.

Nachtvaren

Le foil, de nieuwe 
trend van glijsport op 
het meer van Serre-

Ponçon !
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Nieuw :  
een Wakesurfschool op 
Serre-Ponçon

De Wakesurf is een andere 
trend van het moment op het 
meer. Deze activiteit is fysiek 
veel minder veeleisend dan 
waterskiën of wakeboarden, 
vooral in de rustige 
ochtenden op een spiegelglad 
wateroppervlak. Speciaal 
uitgeruste boten genereren 
een hekgolf aan de achterzijde 
van de motor waar de rijder 
gemakkelijk op kan surfen. 
Doel is dan om zolang mogelijk 
zelfstandig op de golf te surfen. 
‘Sud Escapades’, een water 
basis in Savines-le-Lac biedt 
deze zomer speciale cursussen 
en stages om deze activiteit te 
ontdekken en je vaardigheden 
te perfectioneren. 

 
www.sudescapades.com

Geen vaarbewijs ? 
 Geen zorgen.. 

De huurboten zonder 
vaarbewijs staan iedereen toe 
om op het meer te kunnen 
varen. Deze boten hebben 
een bescheiden motorkracht 
en zijn te huur tegen meer 
toegankelijke tarieven op 
elke waterbasis rondom 
het meer. Iedereen kan een 
bootje huren voor een tochtje 
voor een paar uur of een 
dag. Maar de gediplomeerde 
kapiteins worden niet 
vergeten! Alle vaarbewijzen 
worden geaccepteerd voor 
de verhuurders van boten van 
80CV tot de meest krachtige 
van 400CV.

www.serreponcon-tourisme.
com

Pootjebadend 
overnachten

De zeilschool Club Nautique 
Alpin (CNA) ligt op een 
bevoorrechte locatie, tussen 
het meer van Serre-Ponçon en 
het ‘plan d’eau’ (recreatieplas) 
van Embrun. Vanaf het strand 
van de camping kan je direct 
het grote meer op om te 
windsurfen of te zeilen, terwijl 
de kleinsten (vanaf 4 jaar) 
ingewijd worden in de zeilsport 
op de recreatieplas. Vanaf 6 jaar 
kunnen ze het stand up paddling 
(SUP) en windsurfen ontdekken 
dankzij speciaal ontworpen 
planken voor kinderen  

www.cna-embrun.com
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WILD WATER

Focus op 
 camping Les Eygas

In Châteauroux-Les-Alpes, op 
slechts een steenworp afstand 
van ‘het gat van de Durance, de 
golf van Rabioux’, zijn Christel 
en Pieter Bekkers sinds 20 
jaar de Nederlandse eigenaars 
van camping Les Eygas. Zij 
verwelkomen de clientèle 
in 4 talen (Frans, Engels, 
Duits en Nederlands) en zijn 
gespecialiseerd in de organisatie 
van Wildwateractiviteiten.

www.alpescamping.fr/www.
Franse-Alpen.nl

Het is moeilijk voor te stellen waar je een betere 
uitvalsbasis vindt voor wildwater liefhebbers dan 
het meer van Serre-Ponçon. Hier heb je rivieren die 
in heel Europa bekend staan om de spectaculaire 
stroomversnellingen. Vanaf de éne kant heb je de Ubaye: 
de enige rivier van de Franse Alpen van 52 kilometer 
lang met 60 natuurlijke stroomversnellingen. Verder 
naar het noorden, een luttele 10 minuten rijden met 
de auto, stroomt de Guil in de Queyras. Een wildwater 
rivier waar alle liefhebbers van raften en kajakken van 

dromen. Deze rivier ademt een vertrouwelijke sfeer 
uit dat wordt versterkt door de natuurlijke omgeving. 
Tussen de twee stroomt de rivier de Durance. Deze is 
toegankelijker en biedt een geleidelijke en gevarieerde 
afvaart. Gevoed door de gletsjers van het bergmassief 
de Ecrins, is de stroming zelfs in hartje zomer nog ruim 
voldoende. Bij het dorpje Châteauroux-Les-Alpes, vind 
je het ‘gat van de Durance’ of de ‘Golf van Rabioux’. 
Deze golf is een hoogtepunt voor Freestyle varen die 
wildwatervaarders van over de hele wereld trekt.

In de Ubaye vind je het bedrijfje 
‘Anaconda rafting’.  Hier hebben 
ze een unieke ‘hydrospeed’ 
ontwikkeld, de ‘Ubayespeed’. Een 
activiteit speciaal gericht op de 
eigenaardigheden van het wilde 
water van de Ubaye. Aan de oever 
van de Durance, bij het bedrijf ‘Bleu 
à Blanc’, kan je een waanzinnige 

afdaling maken op een gigantische 
peddel met 4 tot 8 personen! 
Kom je in het weekend, dan krijg 
je 20% korting! Bij het bedrijf 
L’eau Vive Passion bestaat de 
mogelijkheid met een elektrische 
fiets stroomopwaarts te gaan en de 
terugreis over de rivier per raft!

Ludieke en spannende wildwateractiviteiten !
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VISSEN

‘Geopêche’ is een interactieve kaart toegankelijk op 
computer en smartphone met alle nodige informatie 
over alle rivieren, meren en recreatieplassen (‘plan 
d’eau’). Het bevat alle specifieke trajecten en 
informatie met betrekking tot vislocaties. Met deze 
applicatie ‘géolocalisatie’ kan je zien in welk visgebied 
(op het meer of de rivier) je je bevindt en welke 

vergunningsvoorwaarden bij dat betreffende gebied 
horen. ‘Geopêche’ geeft ook informatie over waar 
je visvergunningen kunt kopen, waar de viswinkels 
zich bevinden, waar je te water kunt gaan, en waar de 
plekken voor mensen met verminderde mobiliteit zich 
bevinden. Een onmisbare tool van de goede visser.
www.map.geopeche.com

Visnieuws overal en altijd

Serre-Ponçon is een geval apart in de wereld als het 
gaat om de visserij. Dat komt doordat het de enige 
plaats in Frankrijk is waar het mogelijk is om het hele 
jaar door te vissen dankzij de bijzondere waterregeling 
van het meer. De fauna is rijk en divers en de forel en 
snoeken maken indruk door hun gewicht en grootte. 
Van medio maart tot begin oktober, kan je ook vissen in 
de rivieren en bergstromingen die gevoed worden door 
het meer. De waterstroom uit het bergdorp REALLON 
is bijzonder geschikt voor vlieg visserij. De visperiode 
in de bergmeren loopt van eind juni tot eind oktober 
en kan mooi gecombineerd worden met prachtige 
bergwandelingen. 

4 seizoenen... Duizend hartstochten

Elk jaar is er hetzelfde ritueel voor de gepassioneerde vissers, 
een onmisbaar moment, maar vooral een moment van 
uitwisseling tussen liefhebbers van de natuur. Aan het begin van 
de zomer, rond 4 of 5uur in de ochtend, stijgt een helikopter op 
vanaf de viskwekerij ‘de Oar Rock’ op weg naar de hoogten van 
Serre-Ponçon, tot aan het meer Sainte Marguerite (2230m) 
om hier nieuw broedsel uit te zetten die het bergmeer opnieuw 
zal bevolken.

Uitzet van broedsel in het meer van 
Saint Marguerite op 05 juli
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BERGEN  & FIETSEN

Skistation REALLON opent deze 
zomer een gloednieuw fietspark. 
Twee stoeltjesliften brengen de 
ATB-ers tot de poort van de toegang 
naar de graat van de bergtop ‘Serre 
du Mouton’ boven het meer van 
Serre-Ponçon op een hoogte van 
2150m. Drie downhill tracks en drie 
lange duur tracks zijn beschikbaar 
voor het seizoen 2018. Tracks die 
ook kunnen worden gemaakt op ‘all-
terrain’ steppen..

Merk op dat deze track bijzonder de 
moeite waard is door de uitzonderlijk 
mooie natuur tijdens het lange 
downhill parcours met1300 
hoogteverschil. Vanaf de top van 
het station, daal je uitsluitend af 
over singletracks en kom je via het 
meer van St Apollinaire in de baai 
van ‘Riou Bourdoux’ van het meer 
van Serre Ponçon.

www.reallon-ski.com

Een nieuw Bikepark in Serre-Ponçon in Reallon

Camping La 
vieille ferme, de 
‘sportcamping’

Bert en Ilse Mulder zijn de 
Nederlandse eigenaars van 
Camping La vieille Ferme sinds 
het jaar 2000. Zelf enthousiaste 
triatleten en deelnemers van de 
Embrunman Longue Distance 
triatlon. Ze organiseren drie 
keer per week fietsuitjes op 
verschillende niveaus. In de 
zomer organiseren ze elke 
veertien dagen de klimtijdrit 
naar les Orres ‘Montée les 
Orres’. Deelname is gratis en 
voor iedereen!

www.campingembrun.com

Van de oevers van het meer tot de hoogste toppen van 
het natuurpark des Ecrins, bevinden zich honderden 
kilometers gemarkeerde paden voor alle wandelniveaus 
die het mogelijk maken om de regio te ontdekken. Een 
‘Coup de Coeur’ (hartstochtelijke voorkeur) voor de 
Pic de Morgon. Op een hoogte van 2324m, biedt deze 

top waarschijnlijk het mooiste uitzicht op het meer van 
Serre-Ponçon. Vanaf hier kan je de twee uiteinden van 
het meer zien en strekt het panorama zich uit van de 
hoge gletsjer toppen van het Nationale Natuur Park 
naar de Provençaalse reus de Ventoux. Een absolute 
must !

De ‘Pic de Morgon’ de 
onmisbare top van 
Serre-Ponçon
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Autovrije passen, de 
mooiste routes van 
Serre-Ponçon 100% 

‘fietsproef’

De actie ‘autovrije cols’ laat 
fietsers elk jaar veilig genieten 
van de mooiste wegen 
en beklimmingen van het 
departement de Hautes-Alpes. 
Gedurende een hele ochtend 
zijn de wegen gesloten voor 
het gemotoriseerde verkeer. 
Gastvrijheid ten top met koffie 
bij de start en een drinkpost 
op de col bij de finish. Voor de 
eerste keer dit jaar organiseert 
Serre Ponçon twee autovrije 
cols: één aan het begin van het 
seizoen en één in hartje zomer. 

Klim van REALLON op 10 
juni, Col de Pontis op 17 juni 
en de Montée les Orres op 22 
augustus.

De wandeling 
toegankelijk voor 

iedereen

Guillaume is berggids en 
mountainbike instructeur. 
Gespecialiseerd in de 
begeleiding van mensen met 
een handicap biedt hij een uniek 
concept waarbij een groep of 
een gezin met één of meer 
personen met een handicap 
samen dezelfde activiteit 
te laten uitoefenen, tegen 
hetzelfde tarief. De elektrische 
‘all-terrain’ rolstoelen zijn voor 
mensen met een handicap 
ideaal om de bospaden 
te verkennen terwijl de 
metgezellen hen op elektrisch 
ATB bijstaan. Een unieke 
gelegenheid om de herders 
en hun kuddes op hoogte te 
ontmoeten of om dieren in het 
wild te observeren. Begeleiding 
op maat en op afspraak!
www.randostousterriens.com

De mooiste plekken 
van Serre-Ponçon op 
de fiets met elektrische 
ondersteuning

Met je handen op het stuur, 
zonder al te veel inspanning 
ontdek je al fietsend de 
geneugten van het erfgoed  
van Serre Ponçon. Samen met 
een fietsbegeleider start je 
uit Embrun en fiets je langs 
gemakkelijk toegankelijke 
fietspaden langs Villa Romana 
in Baratier, het kasteel Picomtal 
(XVIe) en het middeleeuwse 
klooster de Boscodon (XIIe) in 
Crots. Een prachtige rit met 
uitzicht over het meer Lac de 
Serre Ponçon
Elke donderdagochtend, €49 

all inclusive
www.serreponcon-tourisme.com
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CULTUUR EN ERFGOED
Denk je aan Serre-Ponçon 
dan denk je aan de valleien en 
dorpen rijk aan vele eeuwen van 
historische verhalen. Land van 
kunst en geschiedenis, bevat het 
grondgebied van Serre-Ponçon een 
rijkdom en schatten die vragen om 

ontdekt te worden. De kathedraal, 
de kerken, de abdij, de kapellen, de 
broodovens, de zonnewijzers en de 
windmolens wedijveren met elkaar 
om de mooiste en uitzonderlijk plek 
van erfgoed.

Het charcuterie 
(vleeswaren) Museum 

in Crots

Het nieuwe Charcuterie 
Museum toont de geschiedenis 
van de migratie van de 
Embrunese slagers naar 
Marseille aan het begin van 
de twintigste eeuw. Op zoek 
naar een betere toekomst 
gingen de slagers naar de 
binnenstad van Marseille en 
breidde hun kennis zich uit op 
grotere schaal in de Provence 
en bracht de bewoners de 
vleesspecialiteiten uit de 
Hautes Alpes.

Het land van kunst en geschiedenis 
Serre-Ponçon ‘Ubaye- Durance’ wordt 
gekenmerkt door zijn geografische 
en historische eenheid. De kwaliteit 
en diversiteit van de landschappen 
tonen de rijkdom van het verleden van 
het grondgebied. Al in de Romeinse 
tijd is Embrun een onontkoombare 
en strategische stad in de Alpen. 
De Kathedraal ‘Notre Dame’ en het 
kasteel van de aartsbisschop van later 

in de Middeleeuwen is één van de 
opmerkelijke getuigenissen van de 
Romaanse Lombardische kunst. Maar 
het is in de twintigste eeuw dat de 
grootste verandering zal optreden: 
de bouw van de stuwdam van Serre-
Ponçon. Savines, een dorp overspoeld 
door het water, wordt herbouwd en 
omgedoopt in Savines-le-Lac en is een 
erfenis van de twintigste eeuw.

Een gebied met het label ‘Land van kunst en geschiedenis’

De eerst trekken van kunst en geschiedenis vind je in 
de vallei van Savines-le-lac. Dit is de tentoonstelling 
die het grote avontuur van de twintigste eeuw in de 
regio vertelt: witte steenkool, de komst van de trekker, 
de ontwikkeling van de ski-resorts, experimenten van 
de huizen met zonnepanelen... en niet te vergeten de 
nieuwe materialen die de architecturale vernieuwingen 

belichamen. De originele scenografie wordt 
gecombineerd met het designmeubilair van de jaren 
60 en het hedendaagse tekstgebruik. Interactieve 
scenografie met modellen op schaal en het meeslepend 
beeldmateriaal zijn een visueel spel voor het hele gezin 

www.serreponcon-tourisme.com

Het centrum van architectuur en erfgoed van de 20e eeuw in Savines-le-Lac
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D e 
o n t d e k k i n g s r e i s 

v a n  d e 
B o s c o d o n

De abdij van Boscodon is 
een hoogtepunt van het 
culturele erfgoed van Serre-
Ponçon. In 2018 heeft de 
vereniging ‘Vrienden van 
de abdij van Boscodon’ een 
museumparcours ontwikkeld 
met als doel de ervaring van de 
bezoeker en de confrontatie 
met het gebouw en haar 
geschiedenis te versterken. 
Door middel van verschillende 
teksten en door drie ruimtes 
gewijd aan specifieke 
thema’s, neemt het parcours 
de bezoeker mee naar de 
ontdekking van de bouwvakkers 
uit de middeleeuwen en de 
geschiedenis van de abdij, van de 
oprichting in de middeleeuwen 
tot de boerenopstand in de 
twintigste eeuw en tot slot 
naar de wedergeboorte van 
de Abdij door oprichting van 
de vereniging ‘vrienden van de 
Abdij van Boscodon’ in de jaren 
70.

www.abbayedeboscodon.eu

De Adelaarsvlucht

Bij het Museum van het Lac de 
Serre-Ponçon ‘Muséoscope’, 
maak je een verbazingwekkende 
zintuiglijke reis door een 
fictieve documentaire van 
8min30 volledig opgenomen 
in de Hautes-Alpes. Dankzij 
de nieuwe filmzaal van het 
museum kan de toeschouwer 
via deze film in 5D in de huid 
van een adelaar kruipen die 
de hele vallei van de Haute-
Durance overvliegt: van het 
dal van de Clarée naar het 
meer van Serre-Ponçon over 
de gletsjers van de Ecrins. Een 
fantastische aanvulling op de 
3D-film die nieuwe sensaties 
toevoegt, zoals een stoel die 
van boven naar beneden en van 
rechts naar links meebeweegt! 
Je voelt de luchtstroom langs 
je wangen alsof je zelf een 
adelaar was! De droom van 
Icare wordt werkelijkheid !  

www.museoscope-du-lac.com

Erfgoed per boot

Wat is een betere manier 
om Serre-Ponçon, zijn 
geschiedenis en zijn 
landschappen te ontdekken dan 
te navigeren over het water? 
Er zijn tal van mogelijkheden 
voor rondleidingen over het 
meer, maar de ultieme erfgoed 
boot op een Riva-type boot is 
van vaste waarde. Tijdens de 
rondvaart vertelt een gids over 
de geheimen van het land van 

kunst en geschiedenis.

Vanaf €30 per persoon
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OMGEVING

... of bijna. Serre Ponçon is de ideale plek om per 
fiets het terrein te verkennen. Vandaar dat er vanaf 
deze zomer aan weerszijden van het meer speciaal 
gereserveerde fietsroutes voor mountainbike of 
hybrides zijn aangelegd. Deze routes verbinden Embrun 
met Savines-le-Lac en het centrum van Chorges met 
de Baai van St Michel. Ontbrekende schakel is de 
verbinding van Chorges naar Savines-le-lac. Niet zo 

gemakkelijk, omdat dit alleen via de nationale weg en 
de brug over het meer kan. Vandaar het idee van een 
bootverhuur bedrijf om een taxi service te lanceren 
voor…..  Fietsers!!! Deze shuttle service over het water 
is speciaal ingericht voor fietsen. Zo kan je vanaf 
Savines-le-Lac de stranden van Chorges veilig per fiets 
bereiken.

Het meer doorkruisen…… per fiets

Langs de 90 km van de oevers 
van het meer, zijn slechts 13 
km geschikt voor ontwikkeling 
voor toerisme. De natuur blijft 
alomtegenwoordig op en rond 
het meer. De kwaliteit van de 
omgeving is te allen tijde een 
prioriteit.
De Durance en de Boscodon, 
zijrivieren van het meer, bieden 
een water dat bijzonder rijk 
aan mineralen en sedimenten 
is en dat de karakteristieke en 
verrassende turquoise kleur 
van het meer van Serre-Ponçon 
maakt.

Eén van de 10 Franse nationale parken, officieel 
opgericht in 1973 nadat het in 1913 al was afgebakend 
door bergbeklimmers, naturalistische verenigingen en 
de Franse Alpenclub. Het is een hooggebergtegebied 
met toppen tot 4102 meter boven de zeespiegel in de 
Barre des Ecrins en de geografische en klimatologische 
grens die de noordelijke en zuidelijke Alpen scheidt. 
Serre-Ponçon is de meest zuidelijke plek van het 
natuurpark. Hier flirt de top met de 3000m hoogte en 
staat de voet van de berg in het water. De wandelaar 
kan daarom van de mediterrane sferen naar de nevelen 
overstappen in een zeer gevarieerde fauna en flora.
In Embrun is de ‘Tour Brune’ de thuisbasis van een 
permanente tentoonstelling over het natuurpark Les 
Ecrins met vanaf het dak van de toren een buitengewoon 
panorama. In de vallei van Réallon is het gehucht 
Gourniers de toegangspoort van het park. Door een 
speciaal uitgezet parcours te lopen krijg je een beter 
begrip van het landschap. In Chateauroux-les-Alpes, 
een gemeente met 40 gehuchten, staat het ‘maison du 
Parc’, een paviljoen waar tijdelijke tentoonstellingen en 
animaties te zien zijn (projecties, conferenties, enz.). 

www.ecrins-parcnational.fr

Het nationaal natuurpark Les Ecrins
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Ontdek het verdronken bos van  
Serre-Ponçon

Aan het noordelijke uiteinde van het meer, ook 
wel de staart van het meer genoemd, ligt een nog 
onbekende plek. Het verdronken bos van Serre 
Ponçon. Met zijn uitzonderlijke verscheidenheid in 
begroeiing, met bomen met luchtwortels zoals de 
mangrove, is het de plek voor een tussenstop voor 
vele soorten trekvogels. Eigenlijk kan je zeggen 
dat dit een ‘mini-Camargue-Serre-Ponçon’ is! Lang 
genegeerd en bedreigd, besloot SMADESEP, het 
Serre-Ponçon ontwikkelingsorgaan, om deze plek te 
ontwikkelen door een ontdekkingsparcours op palen 
boven het water te bouwen om zo dit ongewone 
landschap wandelend te kunnen ontdekken. Deze 
route dient ook als observatiepost voor ervaren 
natuurwetenschappers.

D e  B l a u w e  V l a g 
s t r a n d e n  

( P a v i l l o n  B l e u )

De criteria van de blauwe vlag stranden staan 
voor het behoud van de natuurlijke omgeving, 
respect voor het milieu, afvalbeheer en 
schoon water. Toekenning van dit label 
getuigt van de wil van de verschillende 
gemeenten om de natuurlijke rijkdommen te 
behouden ondanks een intense toeristische 
ontwikkeling.
De 9 stranden met de blauwe vlag rond 
Serre-Ponçon getuigen van deze wens van 
milieukwaliteit en maken dat Serre Ponçon de 
meest bekroonde ‘blauwe vlag’ bestemming 
van watertoerisme in Frankrijk is.

Certificering ‘schone havens’ 

Certificering voor ‘Schone havens’ is een 
ander voorbeeld van het beleid voor een 
schoon milieu. Deze certificering is bedoeld 
om alle havenactiviteiten aan te moedigen 
die bijdragen aan de verbetering van het 
milieu in de havens. Het is de garantie om 
de watersport en zijn havens te behoeden 
tegen vervuiling met als doel duurzame en 
schone wateractiviteiten te ontwikkelen. 
Serre-Ponçon is, tot op heden, het enige 
gecertificeerde meer van Frankrijk.
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WELLNESS

Herbeleef de 
geschiedenis van 

Frankrijk in de 
kamers van het 

Château de Picomtal

Dit middeleeuwse kasteel 
in Crots, een historisch 
monument uit de 16e 
eeuw, biedt een unieke 
ervaring door zijn kamers 
waarvan de stijl of inrichting 
verschillende hoofdstukken 
uit de geschiedenis 
oproept. Onlangs hebben 
de eigenaars de postume 
getuigenissen van een 
timmerman uit het dorp 
in de latten van de vloer 
gegraveerd. We ontdekken 
een hele periode van het 
leven in deze bergdorpen in 
de late jaren van 1800.

www.picomtal.fr

Ontdek de kamers van 
‘Chambre d’Orel’

Toen Sandrine en Thierry 
besloten hun leven te 
veranderen en zich in de 
Hautes Alpes te vestigen, 
richten zij hun blik op het 
gehucht Les Rencureaux, in St 
André d’Embrun. Badend in de 
zon genieten zij van één van 
de mooiste uitzichten op de 
vallei op het meer van Serre-
Ponçon en het massief van 
de Ecrins. Gelegen op minder 
dan 10 km van het skioord 
Crévoux, werd dit prachtige 
bergchalet gebouwd op basis 
van een milieuvriendelijke 
aanpak: zonneboiler, 
driedubbele beglazing, 
houtstructuur, houtkachel 
naast warmtepompverwarming 
etc. .
De vier ruime en onafhankelijke 
tweepersoonskamers (waarvan 
er één is aangepast voor gasten 
met een handicap) hebben elk 
een verfijnde en originele sfeer 
en laten u subtiel reizen van de 
Alpen naar het zand van Afrika 
of het hart van het eiland. 

www.leschambresdorel.fr

Slaap in een kunstwerk: 
de kubushut

Dit is het nieuwe bewoonbare 
kunstwerk van het Parcours 
des Fees in La Chalp. In het 
midden van een open plek, 
in het hart van het lariksbos, 
in de puinhopen van de 
ruïnes die getuigen van een 
oude schaapskooi. Het is 
in deze kubushut met de 
spiegelreflecterende wanden 
waar de natuur zich in al zijn 
schoonheid toont. Een plek die 
de illusie van onzichtbaarheid 
oproept. Deze ‘onzichtbare’ 
hut is omgetoverd tot een 
waarachtig observatorium van 
de natuur en wilde dieren die 
zich vaak aan het eind van de 
dag of in de vroege ochtend op 
deze open plek wagen. Bij het 
vallen van avond toont zich een 
feeërieke sterrenhemel aan 
de gasten van deze ‘kubushut’. 
Deze hut is volledig gebouwd in 
een ‘anachronistisch’ comfort, 
een waardig ‘bed and breakfast’ 
van charme.

www.parcours-des-fees.fr
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Het sportcomplex Aqua Viva, geopend in de 
afgelopen zomer, biedt plezier dat aan alle 
verwachtingen kan voldoen. Een 25 meter 
lang sportbad met 6 banen, en een ludiek 
zwembad met jacuzzi, speelruimte met de 
mogelijkheid om activiteiten te beoefenen 

zoals aquafietsen, aquajogging geanimeerd 
door gespecialiseerde sportopleiders. Er is 
een solarium en openlucht waterspeelplaats. 
Vanaf de zomer van 2018 heeft Acqua Viva 
een park met een openluchtrodelbaan.

www.serreponcon-tourisme.com

R é a l l o n  i n  d e 
v o o r h o e d e  v a n 

w e l n e s s

Met de komst van de ‘Lyashi Dôme’,  
«Japanse sauna» in het nieuwe gebouw van 
het Sports Wellness Instituut, is Réallon 
officieel het eerste bergdorp in Frankrijk dat 
deze nieuwe benadering van welzijn biedt. 
Dit is een voorouderlijke techniek die in een 
koepel wordt gereproduceerd met behulp 
van infrarood. De voordelen zijn talrijk, 
waaronder een detox-effect, beter herstel 
van de inspanning en aanzienlijke winst in 
slaapkwaliteit.

Facebook : Sport Wellness Institute

Het goede ontspanningsplan: Het 
aperitiefbootje

Het einde van de dag op Serre-Ponçon is 
altijd bijzonder. Het Oost-West-profiel van 
het meer biedt uitzonderlijke kleuren van licht 
en uitzicht op de ondergaande zon. Het is de 
perfecte tijd om te ontspannen met vrienden 
en te genieten van de lokale producten in 
een originele omgeving ... Op het water !!! 
De manieren zijn talrijk, bijvoorbeeld op een 
peddel, door de boot getrokken naar een 
natuurlijke en afgelegen baai. Met een zacht 
briesje in de rug peddel je terug naar de kust 
en het lijkt alsof het meer naar beneden 
afdaalt! Een nog feestelijkere versie is het 
aperitiefbootje met muziek, geschikt voor een 
vriendengroep van maximaal 12 personen. 

www.serreponcon-tourisme.com

Nieuwe look van het Aquacentrum van Serre-Ponçon 
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DE EVENEMENTEN

Trad’In Festival :  
van 05 tot 07 juli

Alweer het 9de Wereld Muziek festival en dat 
belooft wederom veel drukte rondom het 
water van Embrun. Niet minder dan 4.000 
festivalgangers worden dit jaar verwacht om 
te genieten van drie avonden van concerten 
georganiseerd rond drie hoofdacts: Massilia 
Sound System, de Ogres van Barback en voor de 
rock fans, Chris Slade, de voormalige drummer 
van de groep AC / DC. Tijdens zijn tijd in Embrun, 
zal de muzikant nummers van AC / DC en andere 
klassiekers uit zijn carrière met David Gilmour, 
Jimmy Page, Tom Jones en Manfred Mann 
vertolken

www.tradinfestival.com

OutdoorMix Festival :  
18 tot 21 mei 

Alweer de 6e editie van dit onmisbare evenement 
voor enthousiaste outdoor beoefenaars. Op het 
programma staan vier dagen lang extreme sportshows 
en openluchtconcerten met het meer van Serre-
Ponçon als achtergrond.
400 sporters en 7000 festivalgangers en meer dan 
20.000 bezoekers komen op dit evenement waar 
buitensporten centraal staan (klimmen, paragliding, 
slackline, kajak, longboard, skateboarden, yoga, VTT 
...) en dat op uitzonderlijke plekken rondom het meer 
van Serre Ponçon.
Nieuw in 2018: testdorp in kitezweven en 
windsurfzweven, en een competitie in kitezweven en 
freestyle kitesurf-competitie.

www.outdoormixfestival.com
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Parcours des Fée 
(het sprookjes parcours): juli-

augustus
 
De 9e editie van het sprookjes parcours langs 
bijna twintig originele kunstwerken die door 
internationale kunstenaars ter plekke zijn 
gemaakt belooft weer een lust voor het oog 
te worden. Je loopt langs het gemakkelijke 
pad dat naar de waterval de Razis leidt in het 
dal van La Chalp bij Crevoux. Dit pad leidt 
ook langs de twee kunstzinnige en feeërieke 
slaaphutjes die je kunt reserveren. Bijna 
15.000 bezoekers liepen dit artistieke pad in 
2017.

parcours-des-fees.fr

EmbrunMan :  15 augustus
 
Deze XXL triatlon, beschouwd als een van 
de zwaarste ter wereld, wordt opnieuw door 
Embrun gelanceerd voor de 35e editie. De 
1.500 deelnemers, van 28 verschillende 
nationaliteiten, nemen deel aan een 3,8 km 
lange duik, gevolgd door een fietstocht van 
188 km rond het meer van Serre-Ponçon 
tot aan de beroemde Izoard-pas, op een 
hoogte van 2.360 meter en eindigt met een 
marathon, 42.195km. Het record van de race 
wordt gehouden door een Fransman, Hervé 
Faure, deelnemer in 2013 met een eindtijd 
van 09uur-24minuten-08seconden. Dat is 
ongeveer de tijd die het kost om vanuit Parijs 
naar Miami te vliegen. 

www.embrunman.com

La Frappadingue : 
van 24 juli tot 2 augustus 

 

Embrun zal deze zomer de PACA-etappe 
van het nationale circuit van Frappadingue 
organiseren. Het is voor de eerste keer dat 
deze hindernisrace (12km) met de nadruk op 
plezier en teamgeest bij het buitenspelen in 
Embrun wordt georganiseerd. Embrun is de 
perfecte locatie voor een meer gevarieerd 
parcours door de middeleeuwse binnenstad 
met een prachtig uitzicht op de rots van 
Embrun, het nationale natuurpark Les Ecrins 
en het grootste stuwmeer van Frankrijk Serre-
Ponçon. Nieuw dit jaar zijn de Frappadingue 
Ladies (5km) en de Frappadingue Sprint(2km)

www.frappadingue.fr
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850 BEDRIJVEN MET  
5.000 ACTIEVE 
WERKNEMERS, 

GOED VOOR  
210 MILJOEN EURO 

AAN OMZET

37,4% IS VAN DE 
ZOMERSE BE-

ZOEKERS AAN DE 
HAUTES-ALPES

10% VAN DE JAARLI-
JKSE TOERISTENIN-
KOMSTEN VAN DE 

HAUTES-ALPES

1100 AANLEGRINGEN

3 TANKSTATIONS

10 OPENBARE HAVENS 
EN STEIGERS

3 PRIVÉ STEIGERS

90 KM OEVER VAN HET 
MEER

9 STRANDEN MET 
HET LABEL VOOR 

EEN SCHOON 
MILIEU ‘BLAUWE 

VLAG’ 

66.977 BEDDEN 
OFTEWEL 17% VAN 
DE BEDDEN IN DE 
HAUTES-ALPES
+ 6% TOERISTEN-
BEZOEK EN 
941.491 (+ 4,1%) 
OVERNACHTIN-
GEN IN ZOMER 
2017

De dam,  
een heel verhaal

De overstromingen van 
1843 en 1856 en later 
de zomerwatertekorten, 
voornamelijk die van 1895, 
liggen aan de oorsprong van 
de eerste projecten van de 
dam op de Durance. Twee 
hele dorpen werden vóór 
1959 met de grond gelijk 
gemaakt waarna het water 
zachtjes de vallei binnendringt. 
Tegenwoordig maakt het meer 
deel uit van het landschap, zijn 
de dorpsverhuizingen vergeten 
en is het meer een belangrijke 
toeristische troef van het 
gebied geworden.
Zijnde het grootste 
waterreservoir van 
Frankrijk, is het de 
referentie voor meervoudig 
gebruik van waterbeheer 
(energieproductie, de 
“watertoren” van de 
Provence met 200 miljoen 
m3 bestemd voor landbouw, 
d r i n k w a t e r v o o r z i e n i n g , 
plaatsen van watersport en 
toeristische activiteiten, en 
hoogwaterbeheer ...).

Begin van het ontwikkelingswerk: 1955
Start van wateropstuwing: 16 november 1959
Voltooiing van de werken: 1961
Gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsproductie: 
700 gwh
1,2 miljard kubieke meter water (vgl 320.000 
Olympische zwembaden)
Een gebied van 2800 hectare (vgl 1555 
voetbalvelden)
20 km lang en 3 km breed op het maximale 
niveau

DE
CIJFERS
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Dichtstbijzijnde luchthavens

Marseille, 2 uur rijden van Serre-Ponçon
Grenoble, 2u40 rijden van Serre-Ponçon
Turijn (Italië), 2u20 rijden van Serre-Ponçon

TOEGANG EN  
SITUATIE

Over de weg

Vanuit Grenoble via de Route Nationale 85 (Route Napoléon) naar Gap en 
vervolgens RN 94 naar Embrun.

Vanuit Marseille via de snelweg A51 naar La Saulce, vervolgens richting Tallard 
en Embrun via de nationale wegen RN85 en RN94.

Met de trein

Dichtstbijzijnde TGV-stations: Valence, 
Marseille en Oulx (Italië)
SNCF-treinstations in Chorges en Embrun, 
rechtstreekse treinen vanuit Parijs en Marseille
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#crazyserreponcon @serreponcon 

Drukwerk en media contact 
Thomas Loos : +33 (0)4 92 43 77 43 
                           +33 (0)6 15 78 79 44 
medias@serreponcon-tourisme.com
www.serreponcon-tourisme.com

het is ool winter  
#reallon #crevoux


