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Welkom in de Haute Savoie, het hartje van de Alpen! De vallei 
van Abondance biedt ons een enig mooi bergkader tussen 
het Léman-meer en de bergen van de Chablais. Adem de ge-
zonde lucht van de alpenweiden en geniet van de omgeving 
tijdens de uitstappen richting Zwitserland, de Mont Blanc, het 
kuuroord Evian-les-Bains en het plaatsje Yvoire. Maar ook het 
kleine dorpje Les Lindarets zal u bekoren. Geiten lopen er vrij 
rond door de straatjes. Geniet ook van de karakteristieke gas-
tronomie en proef zeker eens van de wereldberoemde kaas 
‘Abondance’.

DAG 1
We vertrekken ’s morgens via Metz, Straatsburg en Colmar. Onder-

weg voorzien we de nodige stops voor o.a. het middagmaal. Daarna 

reizen we verder over Basel, Bern en Fribourg. Via de pas de Morgins 

komen we zo in de Vallée d’Abondance. Kamerverdeling, avondmaal 

en overnachting in Hotel l’Ensoleillé. Verblijf is voorzien in half pension.

DAG 2
In de voormiddag bezoeken we de adbijkerk en het klooster van 

Abondance. Een landschappelijke route leidt ons in de namiddag naar 

het glasheldere meer van Montriond. Dit prachtige meer, gelegen aan 

imposante rotsen, is het derde grootste meer van de regio Haute-

Savoie na het meer van Genève en dat van Annecy. Daarna maken we 

kennis met het charmante bergdorpje Les Lindarets.

DAG 3
Via de Pas de Morgins naar Monthey en via Martigny en de Col de 

Forclaz naar Chamonix, gelegen aan de voet van de Mont Blanc. In 

Chamonix werden in 1924 de eerste Olympische Winterspelen ge-

houden, en nu worden er nog steeds veel wintersporten beoefend. 

We maken een geleide wandeling door het luxueuze skioord dat er 

gevestigd is. Nadien zorgen we voor vrije tijd. Met diegenen die wil-

len, klimmen we met de tandradbaan naar Montenvers voor een enig 

mooi zicht over de Alpen.

DAG 4
In de voormiddag rijden we naar Genève, dat pas sinds 1815 deel is 

van Zwitserland. Eerst maken we een wandeling langs het meer en 

vervolgens brengen we met een toeristisch treintje een bezoek aan 

de oude bovenstad. Ook een boottocht op het Lac Leman is hier een 

must. Daarna volgt een geleide wandeling doorheen Yvoire en aanslui-

tend vrije tijd. Tenslotte brengen we nog een bezoek aan het kuuroord 

Evian-les-Bains, bekend van het gelijknamige bronwater.

DAG 5
Vandaag maken we een daguitstap naar Gruyères in Zwitserland. In 

de voormiddag brengen we een bezoek aan een kaasmakerij. Daarna 

brengt de bus ons naar het hoger gelegen Gruyères. Een bezoek aan 

het kasteel is een wandeling door acht eeuwen architectuur, geschie-

denis en cultuur. Naast een geleide wandeling krijgt u ook nog vrije 

tijd. In de namiddag staat tenslotte Montreux op het programma. Hier 

kunt u genieten van de tropische vegetatie langs de oeverpromenade. 

Passeer in Montreux ook langs het standbeeld van Freddy Mercury.

DAG 6
Vandaag houden we een vrije dag in onze verblijfplaats. Tijdens deze 

vrije dag is een bezoek aan de plaatselijke markt zeker aan te bevelen. 

U kunt ook met lokaal vervoer op ontdekking in de omgeving. Zo is 

het nabijgelegen Châtel een bezoekje meer dan waard.

DAG 7
Na het ontbijt verlaten we ons hotel. Via Thonon, langs het Lac Le-

man rijden we naar Genève. Via Bourg-en-Bresse en Dole naar Dijon. 

Onderweg voorzien we de gebruikelijke stops. Daarna passeren we 

Dijon, Nancy, Metz en Luxemburg richting België en de verschillende 

afstapplaatsen.

HOTEL L’ENSOLEILLÉ 
half pension
Gelegen in La Chapelle d‘Abondance. Alle kamers zijn bereikbaar met een lift en 
hebben een balkon met uitzicht op de bergen. De eigen badkamer is uitgerust met 
een haardroger, toiletartikelen en bad of douche. ’s Ochtends geniet u van een 
ontbijtbuffet. Het restaurant serveert lokale specialiteiten. U kunt er bovendien 
heerlijk genieten van een binnenzwembad, hammam en bubbelbad.

7 DAGEN   HAUTE SAVOIE

AFREIS: 1 JULI 2018
Prijs per persoon:  € 675,-
Toeslag single: € 165,-
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