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Soms tref je ze nog, van die skigebieden die minder
bekend zijn bij het grote publiek, maar misschien daarom
wel heel erg aantrekkelijk blijken te zijn. Flaine, gelegen in
het Grand Massif, is er zo een.
Het Grand Massif ligt in de Haute Savoie op een uurtje rijden
van Genève. Het ligt in dezelfde hoek als Chamonix en
Megève. Eind jaren zestig werd hier onder leiding van de
geoloog Eric Boissonnas en de Zwitserse architect Gérard
Charvez begonnnen met de bouw van een compleet nieuw
skidorp in Bauhaus-stijl. Hun uitgangspunt was om de natuur
niet al te zeer te verstoren en het dorp harmonieus in de
plooien van het omliggende gebergte op te nemen. Daarom is
alles met opzet in beton gebouwd, zodat de gebouwen van
enige afstand niet al te zeer afsteken tegen de bergen van dit
beschutte dal. Of dat gelukt is, mag u zelf beoordelen.
Flaine is in elk geval wel anders. Kunst in de openbare ruimte,
onder meer van Picasso, kom je immers in weinig andere
skidorpen tegen.
Flaine bestaat eigenlijk uit drie
kernen die vlak bij elkaar liggen.
Flaine Hameau ligt op 1800
meter het hoogst. Je komt door
Hameau, dat overigens bestaat
uit louter Scandinavische
chalets, als je met de auto vanaf
Cluses, waar ook een TGV stopt,
Flaine Forum
de snelweg hebt verlaten en
waar de pas begint. Even verderop liggen Flaine Forêt (1700
meter) en de hoofdkern Flaine Forum (1600 meter). Vanuit
Hameau rijden skibussen naar Forêt en Forum waar alle liften
en pistes beginnen. Forêt en Forum zijn autovrij, alhoewel
sommige hotels wel per auto bereikbaar zijn. In andere
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gevallen moet je je bagage uitladen in Forum en kun je met
twee gratis voetgangersliften naar boven, naar Forêt.
Oefenweide
Beginnende skiërs en boarders kunnen naast het centrale plein
in Forum terecht op de oefenweide. Die is voorzien van een
comfortabele stoeltjeslift, van waaruit je de cracks aan het werk
kunt zien op de tegenover het dorp gelegen slalompiste.
Zowel vanuit Forum als Forêt kun je beginnen aan fraaie
skitochten. Aan de voet van het centrale plein van Forum
vertrekt bijvoorbeeld een grote 23-persoonscabinelift, de DMC
(zie hoofdfoto) die je in een keer van 1600 meter naar de top
van de Grand Platières op ruim 2500 meter brengt, bijna het
hoogste punt van het skigebied. Zodra je uit de lift stapt, zie je
aan de overkant de Mont Blanc liggen, tenminste, als het weer
goed is.
Vanaf dit punt kun je direct verschillende blauwe, rode en
zwarte afdalingen maken. Pal naast de gondel loopt de zwarte
Diamant Noir, die helemaal teruggaat naar het dal. Een hele
fraaie is de rode Mephisto Superieur, maar ook de Faust mag
je niet overslaan. Wie het liever wat rustiger aan doet, kan
kiezen voor de blauwe Serpentine, de Cristal of de Zeolite, die
je weer terugbrengen naar Flaine. Ga je nog iets verder door,
dan kom je uit op de inktzwarte Gers-afdaling, die alleen voor
de echte cracks is weggelegd. Via de steilste sleeplift van
Europa kom je uiteindelijk weer boven, al gebiedt de eerlijkheid
te zeggen dat deze loodzware afdaling vaak gesloten is.
Bevroren watervallen
Ook een aanrader is de Cascade. Deze blauwe (maar af en toe
nog best pittige) afdaling is 14 kilometer lang en brengt je vanaf
circa 2400 meter naar circa 800 meter, naar het plaatsje Sixt.
Deze route voert een groot deel over brede, in de bossen
aangelegde pistes. Onderweg hoor je beekjes stromen en kun
je (bevroren) watervallen zien. Het laatste deel van deze
afdaling wordt indien nodig met sneeuwkanonnen
onderhouden.
Je komt uiteindelijk uit in een idyllische dorpje, dat nog echt de
rust van een boerendorp kent en waar drie kleine sleepliftjes
staan. In dit dorp is geen lift richting Flaine. De gratis skibus
brengt je door het dal naar de verderop gelegen, splinternieuwe
achtpersoons gondel, de Grand Massif Express, die je naar het
gebied van Samoëns brengt. Samoëns, dat op 1600 meter ligt,
maakt net als Sixt, Morillion (1100 meter) en Les Carroz (1200
meter), deel uit van het skigebied Grand Massif dat uit in totaal
265 kilometer afdaling en tachtig liften bestaat.
Drie stoeltjesliften brengen je
vanuit Samoëns direct weer
terug naar Flaine. Maar je hoeft
natuurlijk niet meteen terug, want
ook in Samoëns, Morillon en Les
Carroz zijn voldoende afdalingen
te maken voor zowel de minder
geoefende skiërs als
De Olivine-afdaling
vergevorderden en
snowboarders. Via snelle stoeltjesliften als de Grand Vans en
de Corbalanche kom je vanuit Flaine Forêt in 'no time' richting
Samoëns. Let wel op dat je skipas voor het hele gebied geldig
is en hou de sluitingstijden van de verbindingsliften in de gaten!
Overigens is in het hele gebied voor meerdaagse skipassen
een magneetkaart ingevoerd, waardoor je geen gehannes hebt
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met passen die je iedere keer tevoorschijn moet halen.
Gemzen
Nogal wat pistes van het Grand Massif liggen beschut in de
bossen en dat geeft het geheel wel een aantrekkelijke
uitstraling. Het is niet zo'n steenwoestijn als bijvoorbeeld in Val
Thorens en Tignes het geval is. Bovendien moet je niet vreemd
opkijken als je van tijd tot tijd gemzen ziet. Hun zwarte
wintervacht steekt goed af tegen de verse sneeuw. Vooral aan
de voet van Balacha-sleepliften hebben we ze begin januari
veel gezien. Verder is het prettig dat de dorpen Morillon en Les
Carroz, de grootste plaats van het Grand Massif, nog een groot
deel van hun authentieke karakter weten te behouden. Tal van
boerenhuizen en stallen aan de voet van de pisten zijn
uitgeroepen tot beschermd dorpsgezicht.
Langlaufen
Behalve skiën en snowboarden (het gebied kent diverse
'funparken' voor boarders) kun je in het Grand Massif ook
langlaufen. Het gebied telt 17 kilometer loipes. Wie meer wil,
moet een half uurtje rijden naar het gebied van Agy waar dertig
kilometer loipes zijn.
Andere activiteiten
Verder telt Flaine een verlichte kunstijsbaan waar met name 's
avonds veel geschaatst wordt, een groot zwembad en een
fitnesscentrum met twee saunaruimtes. Ook kun je er
sneeuwscooters huren om na sluitingstijd van de skiliften lekker
los te gaan en er worden wandeltochten op sneeuwschoenen
georganiseerd. En net als elk ander zichzelf respecterend
skigebied kun je er parapante-vliegen. Verder kun je in de buurt
met de auto een slipcursus op ijs volgen.
Voorts beschikken Flaine Forum en Forêt over winkelgalerijen
waar je beschut tegen de weerselementen kunt shoppen of wat
kunt gebruiken in een van de restaurantjes of bars. Bij
Nederlanders is de Flying Dutchman Bar in Flaine Forêt
populair. Flaine telt drie ski- en snowboardscholen en er zijn
verschillende vormen van kinderopvang.
Hoe er te komen?
Het Grand Massif is per auto, touringcar, trein en vliegtuig te
bereiken. Door de vrij noordelijke ligging kun je al bij Macon de
A40 richting Genève en Chamonix nemen en hoef je niet via
Lyon en Moutiers. Dat scheelt je zo twee uur rijden. Neem
afslag 19 naar Cluses-Centre en ga de N205 op. Bij Cluses ga
je de berg op.
Cluses is ook de halteplaats van de TGV naar Brussel. Er is
een dagelijkse busverbinding van station Cluses naar Flaine.
Op de site van Altibus kun je online reserveren.
Verder kun je vliegen naar Genève, dat op 90 kilometer afstand
ligt, en naar Annecy (80 kilometer). Altibus brengt je dan weer
naar Flaine. Andere wintersportbestemmingen die vanaf
vliegveld Genève aangedaan worden met de bus kun je vinden
op Alpski.com (Engelstalig)
Nico van Dijk
Links:
Flaine.com. De officiële site van Flaine, die ook in het
Nederlands veel informatie geeft over skihuur, liftpassen,
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lessen, het weer en de sneeuwomstandigheden. Cursussen en
liftpassen zijn online te reserveren. Met webcam.
● Skiflaine.com. Alle informatie over skipassen in zeven talen
en een leuke jam-park-animatie.
● Grand-massif.com. Webcams, weerbericht, ski-info en links
naar sites van de afzonderlijke plaatsen van het Grand Massif.
● SkiLesCarroz.com
● Franstalige website van het Office du Tourisme met
informatie over Flaine en lijstje van accommodaties.
● Generale Annuaire France Index met Nederlandstalige
informatie over alle steden en dorpen van Frankrijk. Tik in de
zoekbox links bovenin de plaatsnaam van je keuze in.
stuur door
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Op 3 jan arriveerden wij te Flaine en wilen de sleutels van ons
gehuurde appartement ... (rijsw236)
forumreglement

http://www.planet.nl/planet/show/id=69397/contentid=439638/ (4 of 4)19-10-2007 14:50:44

