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Val Thorens tilhører
verdens største
sammenhængende
skiområde og
Val D’Isere har nogle
af de mest spektakulære pister og
stolte skitraditioner.
I foråret besøgte vi
begge skiområder
og fik på blot
fire dage en herlig
smagsprøve.

Den olympiske styrtløbsbane i Val D’Isere
er åben for alle.
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VAL THORENS
Val Thorens højde......2.300 m
Højeste pist...............3.230 m
Km pister.............150/600 km
Liftkort 6 dage
(voksen) ........... ca. €220/280

VAL D’ISERE
Val D’Isere højde.......1.850 m
Antal lifte...........................94
Højeste skiløb...........3.450 m
Antal km pister..........300 km
Liftkort 6 dage
(voksen) .................. ca. €250
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or to dage siden
faldt der 40 cm
nysne på bjergtinderne i Val Thorens, og lagde en
god dyne oven på de omkring
halvanden meter sne, der allerede var. Val Thorens ligger i
2.300 meter og er Europas højest beliggende skisportsby, hvilket er lig med masser af sne i
sæsonen fra sidst i november til
begyndelsen af maj.
Resort-byen blev anlagt alene
til at glæde skifolket for 40 år
siden. De ældre lejlighedskomplekser blander sig med flere nye
5-stjernede hoteller og Michelin-restauranter, for byen satser
både på budget-skiturister og på
et nyt og velbeslået klientel. Og
skiområdet er lige så suverænt
som altid.
På vej op i stoleliften lytter
vi til et tip fra vores guide og lokale skilærer. Hun fortæller, at
vi begynder med lidt opvarmning på Boismint, der er omgivet af blå pister. Vi er på solsiden i yderområdet, og der er
masser af plads til store carvingsving på de yderste tyndt befolkede pister. Den nyfaldne sne

giver en tilpas blød overflade, og
der hersker ingen tvivl om, at
franskmændene gør sit yderste
for at præparere pisterne. Alle
tilnærmelser til pukler er glattet ud og leder tanken hen på de
franske betalingsveje.
Vi har ramt den ultimative
opvarmningspiste fra Boismint
til Plan de L’eau. En højdeforskel på 800 meter og en lang
snoet blå piste med herlig afveksling. Smil breder sig fra øre
til øre!

Boulevarder i Val Thorens

Val Thorens byder på et meget varieret terræn. Centralt i
Val Thorens finder man et område med grønne pister til begynderne, og højere oppe i alle
retninger er et væld af blå og
røde pister, mens området har
seks sorte pister.
På solsiden hele dagen
Planen er at følge solen. Om morgenen Boismint, derefter Cime
Caron med panoramaudsigt fra
3.200 meter og Peclet efter fro-

kost, mens vi slutter af med After-ski på Plein Sud.
Fra toppen på Cime Caron er
alt hvidt i hvidt, eller næsten.
Vi er højt over trægrænsen og
kun enkelte sorte klippefremspring danner kontrast til et
landskab klædt i hvidt. I Val
Thorens har man 150 km pister,
og hele 600 km sammenhængende pister i De tre dale, der
strækker sig til skiområderne
Meribel og Courchevel. Selv mindre rutinerede skiløbere kan sag-

