Hier spreek ik
mijn krachten aan
NATUUR
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WELDADEN
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RONDTREKKEN

Hier hervind ik
mijn ware natuur

Hier proef ik
van welbehagen

Hier zet ik
de tijd stil

SPORT

ERFGOED

ONTDEKKING
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Hier verleg ik
mijn grenzen
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Hier cultiveer ik
mijn nieuwsgierigheid
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Hier verken ik
de diepten van de aarde

HET REGIONAAL NATUURPARK
VAN DE VERCORS

206 208 ha

waarvan 17.000 geklasseerd
als nationaal Natuurreservaat
(het uitgebreidste in Europees Frankrijk)

139 000 ha bos
2 341 m Grand Veymont
52 000 inwoners
8 natuurlijke regio’s

van Noord naar Zuid: Royans-Isère,
le Piémont Nord, les Quatre-Montagnes,
le Vercors Drômois, Royans-Drôme,
le Trièves, la Gervanne, le Diois

Dit uitzonderlijk erfgoed is sinds 1970
geklasseerd als Regionaal Natuurpark.
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Hier hervind ik
mijn ware natuur
DE FAUNA & FLORA VAN DE VERCORS
72 soorten zoogdieren

waaronder de 6 grote hoefdieren
(hert, steenbok, gems, ree, moeflon, everzwijn).

142 soorten broedvogels
25 soorten reptielen
en amfibieën
1800 plantensoorten

DE VERCORS BIEDT EEN UITZONDERLIJKE
RIJKDOM, ZOWEL INZAKE ZIJN RELIËF
ALS WAT BETREFT DE FAUNA EN FLORA

waaronder 85 beschermde soorten en 75 soorten orchideeën.

De Vercors leunt aan bij de Noordelijke en Zuidelijke Alpen en geniet daarom
van de subtiele invloed van het bergklimaat, het oceaanklimaat
en het mediterraan klimaat. De verscheidenheid en de buitengewone
schoonheid van zijn natuur maken er een unieke ruimte van voor avontuur
die respect afdwingt en borg staat voor een complete onthechting.

ONTMOETINGEN
IN DE VERCORS

Het Natuurreservaat van de Hauts-Plateaux, een unicum in Frankrijk,
is het pronkstuk in een hele reeks prachtige natuurgebieden.

5 dagen / 4 nachten
begeleide trektocht op het ritme
van de ontmoetingen en van
de natuur
Van juni tot juli.

> vercors.fr

4 GIEREN

APOLLO, ZEI JE?

NIET ZO NACHTELIJK...

Heb je er altijd van gedroomd te vliegen?

Je wil de Hauts Plateaux doorkruisen
en de bergkammen van het massief beklimmen?

Je kent natuurlijk het voornaamste
kenmerk van uilen?

Maar weet je ook dat deze natuurgebieden
rijk zijn aan biodiversiteit?

Het zijn nachtdieren, maar niet allemaal!
Wel ja, de Dwerguil is een dagvogel.

Deze kwetsbare milieu's herbergen een overvloed
van dier- en plantensoorten die getuigen
van hun kwaliteit.

Hij is zeldzaam, kleiner dan zijn neven
en nichten. 60 gram, meer weegt hij niet!

Je krijgt de kans je dromen te benaderen door
in aanraking te komen met wie er de besten
zijn op dit gebied: de gieren!
Dit is uitzonderlijk: de vier soorten gieren
die voorkomen in Europa kunnen we waarnemen
in de Vercors. Vale gier, Monniksgier, Aasgier
en Lammergier genieten van de kwaliteit van het
massief, waarin alle omstandigheden die
hun aanwezigheid begunstigen vervuld zijn.

Onder hen is er de Apollovlinder,
een bleekgekleurde dagvlinder van 7 tot 8 cm,
met rode oogvlekken op de vleugels
(die op rode ogen lijken).
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Hij is onopvallend en wordt beschouwd
als een overlevende uit de laatste IJstijd,
en hij leeft in de Vercors.

Voor meer informatie:
Gids van de Vercors,
Gids van de flora,
en Gids van de fauna.
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vanaf

690€

DE EVENEMENTEN
Biobeurs
In juli

Fête du Bleu

Hier proef ik van
welbehagen

Het niet te missen rendez-vous
van de Vercors! Elke zomer
in een andere gemeente trekt
de Vercors een weekend lang
zijn mooiste pak aan voor
een evenement waar lokale
producten, ambachten,
cultuur, animaties en concerten
op het programma staan!

Restaurants, herbergen, boerderijbezoeken en gastentafels
laten je het hele jaar door de geneugten ontdekken
van de authentieke, creatieve, gastronomische of traditionele
keuken,. Kazen en vleeswaren uit de bergen, honing, noten,
pogne (eierbrood), taarten met wilde bosbessen, ravioles,
allemaal genoegens om te ontdekken en met elkaar te delen.

VAKKENNIS EN SMAKEN
VAN HET GEBERGTE
DE VERCORS IS EEN ONVERVALSTE STREEK
EN HAAR GASTRONOMIE IS DAT ZEKER OOK.

EEN BUBBEL DIE JE BESCHERMT
TEGEN DE DRUKTE VAN DE WERELD
Telkens weer nodigt de Vercors je uit in een wereld van vrijheid
om je evenwicht te hervinden. Het hoogteniveau is ideaal om goed te ademen,
de betoverende omgeving om je te ontspannen en de dorpen zetten
je aan tot dromen. Het is de rustpauze waar je naar snakt!

DE BLEU DU VERCORS-SASSENAGE
Deze kaas is een symbool van de streek en staat sinds 1999 geklasseerd als AOP
(Beschermde oorsprongsbenaming). De Bleu du Vercors-Sassenage
is een blauwschimmelkaas van volle melk. Hij is zacht, smeuïg en subtiel
en heeft een smaak die licht geparfumeerd is met hazelnoten.
Hij mag niet ontbreken op een kaasschotel en kan ook genoten worden
in een raclette 'Vercouline'.

DE WALNOTEN VAN GRENOBLE
DE EVENEMENTEN
Jazzfestivals
in de dorpen
van de Vercors

Van maart tot oktober

Ontdek en herontdek heel de wereld van deze unieke vrucht: de Walnoot van Grenoble.
Een natuurlijke, gezonde, lekkere en vooral oorspronkelijke noot die je de deugden en
smaken van de Alpen brengt in een notendop. Breek ze en kraak ze!
De notenoliemolen en de Grand Séchoir zijn lekkere etappes die je niet mag missen!
Een breed gamma traditionele en originele specialiteiten wordt bereid door
ambachtelijke producenten op basis van deze plaatselijke kostbaarheid.

DE RAVIOLES
De Italiaanse houthakkers die in de bossen van de Vercors werkten, moesten
het stellen zonder de ravioli's uit hun land. Ze zouden de vulling op basis
van vlees vervangen hebben door een vulling met kaas en peterselie.
Volgens een legende zou de raviole zo ontstaan zijn!
Zij staat symbool voor de gastronomie van het gebergte van de Vercors
en wordt op uiteenlopende wijzen bereid, van aperitiefhapje tot hoofdgerecht.

DE PRODUCTEN VAN HET MERK PARC
5 landbouwproducten worden onderscheiden
met het Marque Parc Naturel Régional du Vercors:

GASTVRIJE
DORPEN

EEN MOMENT
VAN PUUR GELUK

Elk dorp heeft zijn eigen persoonlijkheid,
maar alle hebben met elkaar de atmosfeer
gemeen van plaatsen waar het hele jaar
door geleefd wordt, waar men ervan
houdt de genoegens, de cultuur
en de verbondenheid met het land te delen.

Om voor je welbehagen te zorgen,
zijn er gespecialiseerde instellingen
met een bijzondere, ontspannende sfeer,
die je uitnodigen om van een uitzonderlijk
moment te genieten.

In harmonie met een rustgevende
omgeving staat een brede waaier
van accommodatie tot je beschikking
en men stelt je een kwalitatieve aanbieding
op jouw maat voor.

EEN HOOGWAARDIGE KEUZE

Fitness, spa, balneotherapie,
hammam, sauna, lichaamsverzorging,
schoonheidssalon: alles om je weer '
als nieuw' te maken, stress
en vermoeidheid te laten verdwijnen.

Ruim bemeten, comfortabele, hoogwaardige accommodatie,
ruimtes die geschikt zijn voor de hele familie...
Hotels, huurwoningen, vakantiecentra, woningkantoren,
chalets en luxe-appartementen, gemeubileerde appartementen,
gastenkamers, hutten, campings...

> De boerenkazen: van koe, geit of schaap, ze worden steeds geproduceerd
volgens ambachtelijke methodes
> Forel en zalmen: hun fijne smaak is gegarandeerd
> Aromatische, geneeskrachtige en parfumplanten: een compleet natuurlijk artsenijboek
> Lam: uitsluitend de lammeren die door de moeder gezoogd werden en die geboren,
gefokt en gemest werden op de schapenhouderij

VEREENVOUDIG JE VAKANTIE

Mannen en vrouwen die werken voor een milieuvriendelijke landbouw
en die lokaal produceren, in boerderijen op menselijke schaal.

Vereenvoudig je vakantie en contacteer de centrales van de Diensten
voor Toerisme om te reserveren of de beschikbaarheid na te gaan.

Met enkele muisklikken vertrouw je de organisatie
van je vakantie toe aan een team van professionals.
Nog meer ideeën et goede plans op
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> Rund- en kalfsvlees: bijzondere aandacht wordt gewijd aan de voeding van de dieren

De verscheidenheid aan producten en specialiteiten van de Vercors
maakt de streek tot een lekkere streek waar het goed tafelen is.

De lijst van producenten
vind je op vercors.fr

vercors.fr
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Hier groei ik op
IN DE VERCORS BELEEF JE HET GEBERGTE
AL VANOP HEEL JONGE LEEFTIJD!
Deel de blijvende momenten van ontdekking
en de spelmomenten met de familie
op plekken voor amusement, recreatie of sport.
Laten we er even aan herinneren dat de Vercors
lange tijd beschouwd werd als een luchtkuuroord.
Het aantal uren zonneschijn en de gezonde lucht
waren altijd al weldoend voor de kinderen.

TIL DE BERGEN OP
14 dagen
in een vakantiecentrum

EVENEMENT:

Complete onderdompeling
in natuur en spel

Filmfestival
voor kids

tijdens de kerstvakantie
vanaf

> vercors.fr

DE GROENE ODYSSEE

MEER DAN EEN LABEL

Gresse-en-Vercors

Het unieke nationale label erkend door het ministerie
van Toerisme voor het onthaal van families.

Iedereen aan boord voor een reis naar het hartje
van het bladerdak: L’Odyssée Verte® Vercors-Trièves,
een parcours van 313 m lang, op een hoogte tussen
2 en 10 m, volledig beveiligd. Beleef ervaringen
die tegelijk speels, zintuiglijk en poëtisch zijn.

Sinds 2006 worden de ervaring en inzet
van Villard-de-Lans / Corrençon-en-Vercors
beloond met dit label. Het garandeert
de kwaliteit om je vakantie te
vergemakkelijken met meer activiteiten,
uitgebreidere dienstverlening, meer
entertainment en aantrekkelijker tarieven...

RENNEN NAAR ALLE KANTEN...
Espaces Sport Orientation

Sassenage, Gresse-en-Vercors

Vassieux-en-Vercors

Laat op je gemak de kleinsten wegglijden
in de wereld van vertellers tijdens een geleide
wandeling in het kasteel van Sassenage
of tijdens avonden in de dorpen.

Welkom in het dorpsleven van weleer, met meer
dan 800 santons van de Provence (kleurrijke figuurtjes
in klei) in een decor met meer dan 30 architectonische
structuren. Klank- en lichtspel.

Ontdekking van de astronomie in Gresse-en-Vercors.

TOY STORY VOOR NOMADEN
OP TOCHT

FILAMBULE

Activiteiten met dieren

Een reusachtige trimaran zweeft door de lucht,
de Parcabout® heeft haar web gesponnen in het bos.

Tochten met pakezels, ideaal om de kinderen
te motiveren en nog praktisch ook als ze even
moe worden!

De Association des Centres d'Enfants
du Vercors (Vereniging van Centra voor
Kinderen van de Vercors – ACEV) is sinds
2001 een netwerk van professionelen van
de kinderopvang op het grondgebied van
de Vercors, zowel van ontdekkingsklassen als van verblijven.
De programma's en activiteiten zijn speciaal bedacht voor
het massief van de Vercors en worden het hele jaar door
aangeboden, tot grote vreugde van je kinderen!

Paarden en pony's staan klaar voor de tocht,
de kleinsten kruipen zonder angst op de spannen
en de koetsen.
Sledehonden zijn ook op het appel, zelfs in de zomer!
En overal op het plateau brengen we leerzame
bezoeken aan de boerderijen.
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HET MUSEUM VAN DE SANTONS

Volg je kompas! Les Espaces Sport Orientation
(ESO) verwachten de toekomstige
ontdekkingsreizigers voor een speelse
ontdekking van oriëntatiesporten.

Een magisch moment! Vanaf 3 jaar.

ACEV

GEMOEDSRUST...

810€

Herbouilly

Van koprol tot rebound in de reusachtige
netten of stilletjes rondwandelend op deze
ideale observatiepost om het bos te bespieden,
vanaf 3 jaar.

MUSEUM VAN DE PREHISTORIE
VAN DE VERCORS

DE MAGIE DER AUTOMATEN

Vassieux-en-Vercors

Een ogenblik vol dromen in het hartje
van een wonderland met meer
dan 300 geanimeerde personages!

Volop in de natuur rond de archeologische vindplaats
van de vuursteenkappers, schetst dit museum
50.000 jaar menselijke aanwezigheid in de Vercors.
Kom ontdekken hoe de Mens de Vercors veroverde
en bekijk de 30 jaar van archeologische opgravingen.
Verken, observeer, betast, experimenteer, de prehistorie
opent zich voor jou. Demonstratie van vuursteenkappen,
quiz, workshops. Het Museum van de Prehistorie
heet je welkom voor een geweldig dagje uit.
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Lans-en-Vercors

Het circus, het krokodillenorkest,
de magische jungle.

Informatie en gegevens op vercors.fr

Hier zet ik de tijd stil
DE VERCORS TE VOET

DE VERCORS,
HET PARADIJS VAN TREKKERS EN LIEFHEBBERS
VAN ONGEREPTE NATUUR
Ontdek meer dan 3000 km bewegwijzerde wandelpaden en trekkersroutes.
Van de frisheid van het kreupelhout tot de zachtheid van een alpenwei,
of klimmend op een steil pad, het gebergte is binnen handbereik!
Zin in een wandeling of behoefte aan stevige inspanning, de Vercors heeft voor elk wat wils.

Hoogte 180 m - 2 341 m
3 000 km bewegwijzerde paden
200 paden met uitleg
6 gidskaarten

UITSTAP MARMOT
Begeleide wandeling per dag
Inlichtingen en inschrijving
bij de Diensten voor Toerisme.
Van15 juni
tot 15 september.

> vercors.fr

••

Voor meer informatie:
een collectie van 6 gidskaarten
is overal in de Vercors
te koop, en omvat meer dan
200 wandelingen met uitleg.

VALLEI VAN DE FAUGE
Villard-de-Lans
Duur: 1u15 - Niveau: gemakkelijk

De Fauge, een oude gletsjervallei,
is vandaag een merkwaardige
plek met zijn ongerepte natuur
en zijn landschappen.

BRONNEN
VAN DE GRESSE &
LE PAS DE LA VILLE
Gresse-en-Vercors

HET BELVEDÈRE
VAN DE RANC

HET PLATEAU
VAN AMBEL

Via de Goulandières,
Presles

Duur: 4u30 - Niveau: middelmatig

Duur: 4u15 - Niveau: moeilijk

Duur: 1u45 - Niveau: gemakkelijk

Aan de voet van de Grand Veymont
en met vertrek uit het hoogstgelegen
dorp van de Vercors, volgen we
de sporen van de Grande Traversée
du Vercors (de Grote Oversteek).
Ontmoetingen met gemzen en
steenbokken zijn zeer waarschijnlijk.

Een uniek uitzichtpunt op
de Gorges de la Bourne, tegenover
het indrukwekkend circus (keteldal)
van Bournillon en de waterval
van Moulin Marquis. Ideaal
voor een wandeling met de familie.
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Landschap in groot formaat
en mozaïek van bossen en
open plekken staan dit keer
op het menu. De bergkammen
van het plateau van Ambel
bieden een panoramisch uitzicht
op de Zuidelijke Alpen.

Z

M

vanaf

15€

DE TRAIL

De Vercors, een uitgelezen terrein voor
het trekken, opent zijn paden voor jouw training
en voor enkele wedstrijden! Deze activiteit
combineert een sportieve inzet, verbondenheid
met de natuur en eenvoud van de materialen.
Ze past dus uitstekend bij het image
van de Vercors en zijn Natuurpark.

HET GROOTSTE 'TRAIL STATION'
VAN FRANKRIJK IN VILLARD-DE-LANS
De ideale plaats om trekking te beoefenen,
met uitgestrekte plateau's, bospaden, klimpartijen
op de hoogten tot aan de kammen en toppen,
grote verscheidenheid van bodems.... Dat alles
op zorgvuldig aangeduide en onderhouden paden
van het type GR en PR. De Vercors is dus optimaal
voor trekking en Villard maakt de beoefening ervan
optimaal door een station te bouwen dat geheel
toegewijd is aan trekkers van alle niveaus.

TREKKING EVENEMENTEN:
Ultra Trail du Vercors (UTV)
Begin september

Drayes du Vercors In juni
Trail van Tétras Lyre In september
Trail van de Coulmes In juni
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Hier ben ik
in vrijloop

DE VERCORS PER FIETS
1500 km
mountainbikeroutes
30 km afdalingspistes
Villard-de-Lans, Col de l'Arzelier, Autrans,
Méaudre, Col de Rousset

10 bergpassen

EEN COMPLETE GAMMA VAN PARCOURS
VOOR LIEFHEBBERS VAN TWEEWIELERS
De Vercors is een uitzonderlijk gebied voor fietsen onder
al zijn vormen, zowel inzake de verscheidenheid van zijn
landschappen en zijn paden als voor de pracht van zijn wegen.

DE EVENEMENTEN

Het is onmogelijk hier geen route te vinden die past bij
jouw kuitspieren!

Vélo Vert Festival
(Mountainbike) Begin juni
Trans'Vercors
(Mountainbike)

begin september, du Nord au Sud
(label rando d'or FFC) Challenge

Challenge Vercors
(wielersportwedstrijd)
Eind mei

DE VERCORS STELT JE ALLE TERREINEN
PER MOUNTAINBIKE VOOR

DRAAIENDE SPAKEN
IN DE VERCORS!

De geschiedenis van de mountainbike, de Vélo Tout Terrain (VTT) werd in de Vercors
geschreven. Ze begon in 1987 met de organisatie van wereldkampioenschappen
mountainbike, en ze loopt vandaag nog door met het Vélo Vert Festival waarbij
je een nationale spot van de mountainbike beoefenen kan ontdekken.

De Vercors wordt unaniem gekozen voor het
beoefenen van wielertoerisme! Of je nu een
klimmer bent of een gewone fietser, de
rustige wegen van het massief zijn perfect
om deze passie te beoefenen.

Met zijn vijf sites die het label dragen van de Fédération Française de Cyclisme
of Cyclotourisme, en meer dan 1.500 km bewegwijzerde paden, is de Vercors
een schitterend terrein om te mountainbiken.
Van beginnelingen tot de meest ervaren beoefenaars: de verschillende locaties
zijn geschikt voor alle niveaus.

MOUNTAINBIKE AFDALING / ENDURO

MOUNTAINBIKE XC COUNTRY /
ALL MOUNTAIN
Sites met het label 'Fédération Française de Cyclisme':
Autrans > Méaudre (site nr 67)
10 circuits over meer dan 150 km
Villard-de-Lans > Corrençon-en-Vercors
(Site nr 25) 12 circuits over 137 km
Grote Doorkruisingen van de Vercors (site nr 77)
230 km van Noord naar Zuid door de Vercors
Sites met het label
'Fédération Française de Cyclotourisme':
Coulmes in de Vercors: 32 circuits over 220 km
Royans-Vercors Drôme: 29 circuits over 416 km

Voor wie uitsluitend aangetrokken wordt door het plezier
van het negatieve hoogteverschil, gebeurt het ook allemaal
in de Vercors. De meeste stations stellen routes met
een afdalend profiel voor.
De stations van Villard-de-Lans en van de Col de l'Arzelier
zijn voorzien van een speciale ruimte voor de mountainbike
afdaling, met 12 permanente routes met uiteenlopende
moeilijkheidsgraden en 4 enduro parcours
voor Villard de Lans, en 4 tracks met verschillende
moeilijkheidsgraad voor de Col de l'Arzelier. De toegang wordt
in de zomerperiode vergemakkelijkt met gondel of stoeltjeslift.

Voor meer informatie:
Routebeschrijvingen
met technische fiche zijn verkrijgbaar
bij de Diensten voor Toerisme.
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MOUNTAINBIKE
OVERTOCHT
VAN DE VERCORS

Hier vind je een complete gamma routes
met uiteenlopende hoogteverschillen
en adembenemende landschappen.
Geniet van de legendarische uitgekraagde
wegen die zich vastklampen aan de
bergwanden. De Vercors is een
onuitputtelijke bron van routes,
en de bergpassen zijn er ontelbaar.

VOOR WIE ZICH VASTBIJT
IN KLIMPARTIJEN

3 dagen / 3 nachten

Het grondgebied van de Vercors is geschikt voor zachte verplaatsingen en
biedt een netwerk van routes met verschillende moeilijkheidsgraad voor alle
vormen van niet-gemotoriseerd verkeer (Mountainbike/Hybride, elektrische
fiets, Ebike...), ook toegankelijk voor personen met lichamelijke beperking.

De beklimming van de Col de Rousset is voorzien
van een vast chronometreersysteem dat het je toelaat
de duur van je beklimming te meten en je prestaties
te vergelijken met die van andere liefhebbers
(chips verkrijgbaar bij de Dienst voor Tourisme
van La Chapelle-en-Vercors).

Avontuur en onthechting langs de routes
van de GTV. Van 1 mei tot 7 oktober
Van 1 mei tot 7 oktober

> vercors.fr

HIER VERPLAATS IK ME ANDERS

vanaf

225€

ViaVercors gebruikt oude wegen
die heraangelegd werden en die de
dorpen met elkaar verbinden. Zo kan
je in alle veiligheid de landschappen
en het leven van de Vercors ontdekken.

Voor meer informatie: vercors.fr
Technische fiches en routemapjes
zijn verkrijgbaar bij de Diensten voor Toerisme.

P13

Hier leef ik...
zoals ik adem!
DE ROUTES
Ontdek de paden van de GTV te voet,
per mountainbike, te paard, op de rug van een ezel…
En 's winters op sneeuwschoenen,
per hondenslee, op tourski's...

KLEIN PARADIJS VERCORS
5 dagen / 4 nachten

HET MASSIEF VAN DE VERCORS OPENT ZICH
VOOR JOU MET AL ZIJN NUANCES, DANKZIJ
DE GRANDES TRAVERSÉES DU VERCORS (GTV).

Trektocht in alle vrijheid om de uitzonderlijke rijkdom
van de Vercors te verkennen.
Van mei tot september.

> vercors.fr

vanaf

405€

De routes met een eigen markering werden uitgetekend om de mooiste natuurgebieden
van de streek te doorkruisen. Bossen, bergkammen, alpenweiden, de paden lopen
van dorp naar dorp om het beste van de Vercors te ontdekken. Je kan in enkele stappen
genieten van de overgang tussen de Noordelijke Alpen en de Provençaalse Drôme.
Je ontmoet de ongerepte natuur en de bewoners van de Vercors,
je stelt zelf je wandelroute samen of doet via de nieuwe website van GTV een beroep
op de 150 professionals die ten dienste staan van de trekkers:
verstrekkers van accommodatie, beroepslui van het gebergte, sportwinkels,
taxi's, reisbureau's en reisorganisatoren!

DIENSTVERLENING OP MAAT

TREKKINGKAARTEN
GTV te Voet

De Vercors rondreis > 332 km
Een route tussen de piedmonts
en de plateau's rond het massief,
een nieuwe manier om de Vercors
te ontdekken.

GTV per mountainbike
of te paard

De Vercors rondreis > 203 km
Een grandioos circuit dat doorwinterde
mountainbikers en ruiters niet mogen missen.
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Een gestructureerd netwerk verwelkomt
je in de omgeving van de gemerkte paden,
met 150 professionals van het gebergte:
Accommodatie: ze delen met jou een
echt moment van gezelligheid, maar laten
je ook van lokale specialiteiten proeven
Trekkershaltes zonder overnachting:
overal langs je reisweg kan je genieten
van een pauze voor een maaltijd, een snack,
een ontmoeting met een lokale producent...
Sportwinkels: om te kopen, te huren,
of je trekkersmateriaal te herstellen.
Taxi's: om jou en je bagage te vervoeren.
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Professionals van buitenactiviteiten: begeleiders
in de bergen, gidsen, hondenbegeleiders,
paardensportbegeleiders, ezel- en muilezeldrijvers.
Gedurende één of meerder dagen zullen
ze je begeleiden en hun expertise en grondige
kennis van het terrein met je delen.
Reisbureaus: de Vercors ontdekken vanuit
een vast punt of rondtrekkend, zonder je zorgen
te hoeven maken over logistiek, in alle vrijheid
of met begeleiding, dat is wat de reisbureau's
van de Vercors en de professionals gemachtigd
om all-in verblijven te organiseren je voorstellen.

Voor meer informatie:
www.vercors-gtv.com

DE GROTE VERSCHEIDENHEID
VAN DE LANDSCHAPPEN EN VAN HET RELIËF
GEEFT DE MOGELIJKHEID TALLOZE
ACTIVITEITEN TE ONTPLOOIEN
De natuurlijke omgeving die overal sterk aanwezig is, inspireert
nederigheid en respect. Elke activiteit wordt dan een middel
om die omgeving te ontdekken en er helemaal in op te gaan.

Hier verleg ik
mijn grenzen
VRIJE VLUCHT

KLIMMEN
De Vercors is sinds lang bekend voor zijn
kalkstenen kliffen waarvan de namen de
geschiedenis van het gebergte markeren
(Mont Aiguille, Gerbier, Presles...).
Klimmen is dus bijna een tweede natuur
in de Vercors!
Vandaag liggen 150 sites verspreid
over het geheel van de Vercors,
31 daarvan zijn 'leersites'.
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Via corda van St Julien
en St Martin-en-Vercors

De Via corda, tegelijk een
duizelingwekkende wandeling
en een klimpartij, is een panoramisch
parcours dat de grote richels van de
Vercors volgt. Om het verticale milieu
volledig te ontdekken en er helemaal
in op te gaan. Begeleiding
door professionals is vereist.

De Vercors is een natuurlijke citadel, en
dat levert uitzonderlijke locaties om te
zweven en te vliegen. Vanuit de lucht
ontdek je een prachtig en boeiend
massief… Komt daar nog een gevarieerd
klimaat bij dat bijzonder geschikt is om
deze activiteit te beoefenen.
12 locaties voor paragliding goedgekeurd
door de Fédération Française de Vol Libre
liggen verspreid over het hele gebied.

Luchtdopen, initiatiestages, opleidingen
op alle niveau's: onze professionals
begeleiden je en leiden je op.
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Z

M

Le Col
des Limouches

Een van de belangrijkste locaties
van de Vercors. Toegang voor opstijgen
en landen bereikbaar vanaf
de D68 tussen Peyrus en
de Col des Limouches, vanaf Léoncel.
P17

SPELEOLOGIE
SPELEOLOGIE MAAKT DEEL UIT VAN HET HISTORISCH
ERFGOED VAN DE VERCORS MET LOCATIES
VOOR VERKENNING EN VOOR ONTDEKKING.
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De grote verscheidenheid
van de sites en hun
groot aantal

(meer dan 3000 bekende locaties)

maken van de Vercors
een belangrijke
bestemming.

Een menselijk avontuur
Sinds de grote ontdekkers,
via de wetenschappelijke speleologen,
tot de talrijke professionals die
vandaag deze activiteit begeleiden,
was en is speleologie in de Vercors
altijd een waar menselijk avontuur.
Ook vandaag nog duurt dat avontuur
voort: elk jaar worden nog nieuwe
grotten ontdekt!

M

Grotte Roche

Een ondergronds parcours, verdeeld in
verschillende stations, is erin aangelegd.
De Rochegrot blijkt een van
de belangrijkste ondergrondse schakels
te zijn van het massief van de Vercors.
We stellen je voor een leerpad te ontdekken
dat geïllustreerd wordt met één of meer
foto's en één of meer schetsen, doorheen
19 opmerkelijke stations die het traject
markeren.

Hier zet ik me
op de green
VRIJETIJDSBESTEDING : VERCORS,
EEN WERELD VAN CONTRASTEN
De Vercors is vooral een plaats om de natuur te ontmoeten,
maar het is ook een plaats waar geleefd wordt… De dorpen
van de Vercors beschikken over vele faciliteiten en infrastructuur
om de wensen van de kleintjes... en de groten te vervullen!

Een hulpmiddel voor een beter begrip van
onze ondergrondse omgeving dat er naar
wij hopen andere zal oproepen...
Begeleiding door professionals is vereist.

CANYON
DE VERCORS IS NOG WEINIG BEKEND VOOR ZIJN SITES
OM AF TE DALEN IN CANYONS... EN TOCH...

Drie uitzonderlijke locaties
heten je welkom

Het water heeft talrijke kloven en ravijnen uitgegraven met
uiteenlopende moeilijkheidsgraad en op plekken die heel vaak
grandioos zijn.

CORRENÇON-EN-VERCORS

Sommige plekken hebben hun adelbrieven al verdiend (canyon des Écouges,
canyon du Furon), andere zijn nog onbekend (Moules Marinières).

18 holes

Begeleiding door professionals is vereist.
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Le Canyon des Écouges

Waarschijnlijk de beroemdste canyon van de Vercors, met sterke contrasten
in zijn profiel met een zeer veeleisend deel 1 en een deel 2 dat speelser en toegankelijker is.

BALLONVAART

IJSPISTE

De rivier de Drevenne heeft een beperkt stroomgebied dat reactief kan zijn in geval
van onweer: voorzichtigheid is geboden! Deze rivier met een grote biologische rijkdom
wordt ook vaak bezocht door vissers, jagers en grondbezitters, die allen bijdragen
tot haar onderhoud en beheer.

Villard-de-Lans,
Corrençon-en-Vercors

Villard-de-Lans

Ben je er helemaal klaar voor?... vertrek om
grandioze landschappen te ontdekken.
Hoogte krijgen van de Vercors, dat betekent
de zekerheid hebben dat je nooit meer
zin zal hebben om te dalen.

ZWEMMEN

SLACKLINE

Golfzwembaden, glijbanen, plonsbaden,
stranden in openlucht, fitness…

DE 'SLACKLINE', DE DRAAD OP!
Een sport die erin bestaat te lopen over een band die gespannen wordt tussen
twee vaste punten, die bomen kunnen zijn, speciaal daarvoor geplaatste palen
of ankerpunten in de bodem, met vele mogelijkheden tot acrobatie!

Aarzel niet, duik! School- en vlinderslag,
stevig gras en goede lucht… om te rusten.
Hier bevinden de zwembaden zich
in een unieke natuurlijke omgeving.

De allerkleinsten ontdekken schaatsplezier,
avonden met DJ Ice, ijsschool om te leren
schaatsen. Mogelijkheid ijshockeywedstrijden
en gala's met dansen op ijs bij te wonen.

HIMALAYA LOOPBRUGGEN
Monteynard
Stel je een wandeling voor boven het water,
tussen twee heuvels, in een adembenemend
landschap. Dat is mogelijk met de twee Himalaya
loopbruggen die gespannen werden boven
het meer van Monteynard, één van de meest
indrukwekkende plekken van de Dauphiné.

De meest avontuurlijken beoefenen slackline boven een afgrond: meer dan 300 m diep
onder de highline van de site Plateau des Ramées in Lans-en-Vercors.
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Sommigen zeggen dat dit is wat het gebergte
verwachtte; anderen vertellen je over de kwaliteit
van de greens, nog anderen herinneren zich het
magisch moment, in perfecte concentratie en
communicatie met de natuur, om de bal perfect
te raken en de ideale lijn van de fairway te volgen.

LA CHAPELLE-EN-VERCORS
9 holes
Een 'rustiek' parcours op 22 hectare, gelegen
in het hartje van het Regionaal Natuurpark
van de Vercors. De liefhebbers van deze mooie
wilde natuur zullen houden van dit parcours
te midden van een sparrenbos.

GRENOBLE CHARMEIL
18 holes, via 73 - te St Quentin-sur-Isère
Gelegen aan de voet van de Vercors, in het hart
van de vlakte van de vallei van de Isère.
Een bijzonder goed onderhouden parcours, vlak,
bebost, versierd met kleine aangelegde heuvels
en hier en daar vijvers die gevoed worden door
een natuurlijk meer in het midden.

Hier zie ik het leven
in 't wit

NORDIC WALKING

NORDIC RAID
In het Natuurreservaat
van de Hauts Plateaux du Vercors

Laat in de winter je sporen na op de GTV, met sneeuwschoenen
of langlaufski's! Opgelet, er bestaat geen specifieke bewegwijzering,
de duur van je etappes kan variëren afhankelijk
van de weersomstandigheden en de toestand van de sneeuw.
Een kaart kunnen lezen is essentieel.

Eén van de laatste ongerepte gebieden heet je welkom voor nordic
raids in volle autonomie. Bivak of eenvoudige hut voor de nacht,
smetteloze sneeuwvelden overdag... ontdek dit witte paradijs.

Als je niet autonoom bent, neem dan contact met de professionals
van de GTV om een unieke ervaring te beleven!

OPGELET: Nordic walking en nordic raid zijn bedoeld voor ervaren
mensen. Als je niet voldoende zeker bent van jezelf,
laat je dan begeleiden door professionals.

POLAIRE ATMOSFEER:
GRANDIOZE, ADEMBENEMENDE LANDSCHAPPEN

Het reservaat is een beschermde ruimte
en bijgevolg gereglementeerd.

En dan komt de winter, het witte seizoen, wanneer hermelijn en wezel hun sporen achterlaten in de maagdelijke sneeuw.
De winter, het seizoen waarin we onze sneeuwschoenen en stijgvellen bovenhalen om ons te voeden
aan de soevereine natuur gekleed in smetteloos wit.

ONGEWONE OVERSTEEK
VAN DE VERCORS
OP SNEEUWSCHOENEN
7 dagen / 6 nachten
Een vlucht uit de dagelijkse sleur met deze
begeleide trektocht.
Van december tot maart

> vercors.fr

HONDENSLEE

SLEDETOCHT

SNEEUWSCHOENEN

SNOWKITE

De honden zijn onvermoeibaar.
Ze zijn dol op de wilde uitgestrektheid
van de Vercors Grand Nord.
Een onvergetelijk gevoel van zich
één voelen tussen jou, de natuur
en je reisgezellen!

Herleef de sledetochten
van weleer en ontdek de dorpen
van de winterstations en hun
omgeving. En tot slot:
een gezellig tafelgezelschap!

De andere manier om het gebergte
te ontdekken in de winter!
De Vercors op sneeuwschoenen,
dat is een buitengewone reis.
Je hoort enkel de verse sneeuw
kraken onder je stappen... Magisch!

Snowkiten is een glijsport
op windkracht. Je verplaatst
je op ski's of op een snowboard
met behulp van een vlieger
die je voorttrekt, zoals de wind
blaast. Enorme sensatie
op een groot wit tapijt!
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640€

VERCORS LAND VAN KAMPIOENEN
historiek sinds de Olympische
Spelen van 1968!
Carole Montillet, alpien skiën
Ludovic Guillot Diat, freeride
Simon Fourcade, biatlon
Raphaël Poirée, biatlon
Matheo Jacquemoud, toerskiën
Vincent Vittoz, langlaufen
Les Ours (Beren) van Villard-de-Lans,
Magnus liga ijshockey.
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DE VERCORS, EEN ONMETELIJKE RUIMTE
OM TE GLIJDEN!
Ontdek de unieke avontuurlijke ruimtes waar je skiën onder
al zijn vormen kan beoefenen, op alpine en langlaufpistes.
Liefhebbers van bergen en sneeuw, genieters of grote sportievelingen,
de Vercors plooit zich naar alle verlangens.
Onze stations bieden een overvloed aan activiteiten en entertainment
in het hart van de prachtige, ongerepte natuur.Verwondering
en verse sneeuw gegarandeerd!

LANS-EN-VERCORS
Geen wachtrijen meer, promoties
op de skipassen met verkoop online
ALPINE DOMEIN 1 020 m > 1 827 m
24 km de pistes

13 mechanische skiliften

27 pistes

9 sneeuwkanonnen

Een station dicht bij jou en gemakkelijk bereikbaar,
geschikt voor families, met aangepaste tarieven.
Beginnerszones van l’Aigle
en de Montagnes de Lans
1 kindertuin 7 skiliften

2 tapijten

Vrijetijdspark van l'Aigle: familieruimte met een domein
voor beginnersski, sledepistes en een sensatieruimte
met snowpark en ijsklimmen.

DE VERCORS IN DE WINTER

LANGLAUFDOMEIN

Hoogte 1 000 > 2 285 m
16 stations
260 km alpine pistes
1 040 km langlaufpistes
500 km pistes voor sneeuwschoenen

60 km bebakende pistes

48 km pistes voor
sneeuwschoenen

Verdeeld over twee domeinen: domein les Allières
op 1.400 m hoogte en domein Val de Lans, bij het dorp,
op 1.020 m hoogte.

VILLARD-DE-LANS
CORRENÇON-EN-VERCORS

DE EVENEMENTEN

Het meest alpine van de stations van de Vercors

Transverscors

Hier laat ik
me glijden

15 pistes
voor beginners

ALPIN VILLARD / CORRENÇON RUIMTE
1 050 m > 2 285 m

Historische oversteek op ski's
van de Vercors! Begin maart

125 km pistes

Foulée Blanche

De grootste bijeenkomst
voor langlaufen Half-januari

22 mechanische
skiliften

34 pistes

285 sneeuwkanonnen
Het station van Carole Montillet. 2 dorpen…
1 station. 1 speelruimte Freestyle 3 parcours Fat Bike
(mountainbike op sneeuw).
VILLARD VILLAGE:
sledenpark van la Colline des Bains
1 kindertuin

1 beginnerszone 3 sneeuwtapijten

Sledenpark : 7 ingerichte pistes
CORRENÇON VILLAGE HAMEAU DE RIBAMBEL
beginnerszones van de Rambins
1 kindertuin

AUTRANS
Het meest Scandinavische van de stations
ALPINE DOMEIN 1 050 m > 1 650 m

25 ha speelpistes - Slederuimte

Het station-dorp dat je moet beleven

Toegangspoort tot 235 km pistes voor alpine
en langlaufski verbonden met Villard-de-Lans.

ALPINE DOMEIN 1 000 m > 1 600 m

11 mechanische skiliften

18 km pistes

10 mechanische skiliften

18 pistes

1 snowboardcross

19 sneeuwkanonnen

13 pistes

Een station dicht bij jou en gemakkelijk bereikbaar,
geschikt voor families, met aangepaste tarieven.

Buiten de schoolvakanties: 2 skipassen betalen, 1 gratis.

Beginnerszone van de Sure en de Claret

Beginnerszone

4 mechanische
skiliften

7 pistes

LANGLAUFDOMEIN
130 km bebakende pistes

18 sneeuwkanonnen

75 km pistes voor sneeuwschoenen
DE HOOFDSTAD van het langlaufen stelt je pistes
voor die aan het dorp vertrekken voor alle niveau's,
tvan beginners tot ervaren skiërs.

1 sneeuwtapijt

MÉAUDRE

18 km pistes

1 kindertuin

4 skiliften

6 mechanische
skiliften

1 kindertuin

LANGLAUFRUIMTE
VAN DE HAUT VERCORS
Porte de Bois Barbu / Villard-de-Lans
Porte des Hauts Plateaux / Corrençon
Porte d'Herbouilly / Drôme
LANGLAUFDOMEIN 1 150 m > 1 528 m

sledepiste

130 km langlaufpistes geschikt 50 km pistes voor
voor klassieke of skatingtechniek sneeuwschoenen

LANGLAUFDOMEIN
70 km bebakende pistes

speelruimte
voor beginners

Sneeuwschoenen, sledehonden, langlaufpistes
vanuit het dorp. Pistes leiden je door
twee uitzonderlijke langlaufdomeinen.

In Gève is sneeuw gegarandeerd, dankzij de belangrijkste
kunstsneeuwinstallatie voor langlaufen in Frankrijk.
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1 Nordic Park

1 stadium
voor biatlon

Nordic walking

Pistes voor
sledehonden

1 Pistatou
voie blanche

Piste voor sleden

FONT D'URLE - CHAUD CLAPIER
In een 'elders' dat toch vlakbij en beveiligd is:
het familiestation met vele disciplines is
gespecialiseerd in het verwelkomen van beginners
ALPIEN DOMEIN 1 100 m > 1 700 m
16 pistes

9 mechanische skiliften

16 km pistes

1 snowpark

1 snowboardcross.Een van de mooiste plaatsen voor snowkite in
Frankrijk. Beginnerszones, school voor Ski Français en ski jöering.
LANGLAUFDOMEIN
176 km langlaufpistes
geschikt voor klassieke
of skatingtechniek

Toerskiën op de GTV

30 km pistes voor
sneeuwschoenen

45 km GTV Font d’Urle-Col
de Rousset

Een ruimte van contrasten, domeinen met het karakter
van het Grote Noorden.

COL DE ROUSSET
Een typisch bergkader voor het grootste
van de kleine familiestations van de Vercors
ALPIEN DOMEIN 1 255 m > 1 700 m

TRÉMINIS

GRESSE EN VERCORS
ALPIEN DOMEIN 1 250 m > 1 751 m
11 km de pistes

1 snowpark

24 pistes

10 mechanische skiliften

Uitrusting: 1 telescoop en een digitaal planetarium.
NORDIC-WALKING DOMEIN
50 km pistes voor
sneeuwschoenen

48 km pistes

Een extra: 1 zetel handiski langlauf.
Ludieke ruimte 'Boarder Tribu'.

CHICHILIANNE

1 big airbag

5 km pistes voor
sneeuwschoenen

Biatlonstadion van Raphaël Poirée.
Een trainingsruimte op maat van de kampioenen
LANGLAUFDOMEIN 1 050 m > 1 150 m
20 km langlaufpistes
geschikt voor klassieke
of skatingtechniek

NORDIC-WALKING DOMEIN
40 km pistes

30 km pistes

VASSIEUX-EN-VERCORS

ALPIEN DOMEIN 1 150 m > 1 550 m
4 mechanische skiliften

snowboardcross

2 km pistes
met gratis toegang

COL DE L’ARZELIER

6 pistes

8 mechanische skiliften

1 teleski school
+ 1 sleeplift

LANGLAUFDOMEIN

LANGLAUFDOMEIN
41 km bebakende pistes

9 km pistes

29 pistes

40 km pistes voor
sneeuwschoenen

20 km pistes voor
sneeuwschoenen vanaf
het dorp Vassieux

Alle niveaus. Spannen met sledehonden.
Schietstand Biatlon. Vanaf Vassieux Sud.
Toegang tot GTV Font d’Urle - Col de Rousset.

LANGLAUFDOMEIN
30 km bebakende pistes

LE GRAND ECHAILLON

SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE

Een gezellige locatie, alle 4 seizoenen beschikbaar

ALPIEN DOMEIN
1 mechanische
skilift

2 pistes

LANGLAUFDOMEIN 1 180 m > 1 450 m

1 ruimte
voor sleden

40 km langlaufpistes
geschikt voor klassieke
of skatingtechniek

Het balkon van de Alpen.

30 km pistes voor
sneeuwschoenen

Sledepistes in het bos.
LANGLAUFDOMEIN
7 km pistes met vrije toegang

LUS-LA-JARJATTE

In een kalme en aangename omgeving.

Skiën in de geklasseerde locatie van de
Vallon de la Jarjatte, ruimte voor bergsporten

LES COULMES
ALPIEN DOMEIN 1 000 m > 1 475 m
6 km pistes

3 mechanische
skiliften

ALPIEN DOMEIN 1 160 m > 1 550 m
6 pistes

6 pistes

6 km pistes

5 mechanische skiliften

Station met ongerepte charme.
LANGLAUFDOMEIN

LANGLAUFDOMEIN
50 km bebakende pistes

22 km langlaufpistes geschikt voor klassieke
of skatingtechniek met vrije toegang

50 km pistes voor
sneeuwschoenen

Voie blanche van 4 km

Ontdek zijn groot domein midden
in het bos van les Coulmes.

7 km pistes voor
sneeuwschoenen

Toerskiën. IJsklimmen. Ski-jöering.
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GA TERUG IN DE TIJD, EEN NALATENSCHAP VOOR VANDAAG
De Vercors heeft de mensen doorheen de eeuwen, al sinds de prehistorie, het toevluchtsoord aangeboden
van zijn plateau's en zijn bossen. Op deze hooglanden gaf een Keltische stam, de Vertacomicoriens, leven aan de eerste dorpen.
Sindsdien hebben religieuzen, edelen, soldaten, boeren, verzetslui, sportievelingen elk om de beurt bladzijden
geschreven van zijn geschiedenis. In sites en musea onthult de Vercors zijn gewaardeerd en goed bewaard erfgoed,
getuigenis van het leven van zijn bewoners door de eeuwen heen.

ESPACE GIONO

MAISON DU PATRIMOINE

Lalley

Villard-de-Lans

Deze intieme gedenkplaats, waar literatuur en schrijven
een fundamentele plaats innemen, roept een gelukkig
Trièves op. Een Trièves waar Jean Giono een riante
(Les Vraies Richesses), rustige (Rondeur des jours)
en bewoonde landelijke wereld bewondert.
Diezelfde landelijke wereld verschijnt daarna als dor
en wraakzuchtig (Les Âmes fortes), het theater
van de duivel (Faust au village) en van de verveling
(Un roi sans divertissement). En waar hij zich een lid
van de gemeenschap voelde, zodat hij kon verklaren:
“Ik kan zeggen dat ik hier thuis ben”.

In het Erfgoedhuis, geïnstalleerd in het volledig
gerestaureerde voormalig Stadhuis, worden de
gebeurtenissen getoond die het leven van het kanton
getekend hebben: het Verzet, de luchtkuuroorden,
de Olympische Spelen, en voordien de aanleg
van wegen, het transport en het toerisme.
Foto's, documenten, voorwerpen uit het dagelijks leven,
ambachtelijke gereedschappen en landbouwmateriaal
van het einde van de 19e tot halfweg de 20e eeuw.

OMWEGEN
IN DE VERCORS
De sleutel tot nieuwe ontdekkingen
Ontdek de natuurlijke wonderen en
erfgoedschatten die de identiteit
van de Vercors vorm geven. Kies één
van de karakteristieke thema's van het gebied,
download een route en reis over wegen
en paden, te voet, per fiets of met de auto.
www.detours-vercors.com

Hier cultiveer ik
mijn nieuwsgierigheid

DE EVENEMENTEN
Festival d'humour
et de création
In november

Festival du Film
de Montagne
(film over bergen)
In december

LE GRAND SÉCHOIR

Fête de l'alpage
(alpenweiden)

Vinay

Midden-augustus

HET VERZET EN DE
WEGEN VAN DE VRIJHEID

DE ABDIJ VAN LÉONCEL

HET KARMELIETENKLOOSTER

HET KASTEEL VAN SASSENAGE

Het land van monniken als erfgoed...

Beauvoir-en-Royans

Ze werd in 1137 gesticht door monniken
van de Cisterciënzer orde die zich aangetrokken
voelden door de locatie van Léoncel - de hoge vallei
van de Vercors op 912 meter hoogte -,
en het duurde tientallen jaren om ze te bouwen.

Het Karmelietenklooster, een uitzonderlijke
site die dateert uit de veertiende eeuw, is perfect
gerestaureerd en verheft zich op de eerste kliffen
van de Vercors.

Dit kasteel, een prachtig voorbeeld van Franse
architectuur, werd in de 17e eeuw gebouwd door
de baron de Sassenage, en is geklasseerd
als historisch monument, een waardevolle getuige
van de geschiedenis van de Dauphiné. Ontdek,
van de salons en de feestzalen, via de privéappartementen tot de dienstvertrekken,
door de magie van de decors en het meubilair,
het dagelijkse leven van de bewoners
van het Kasteel van Sassenage in de Grand siècle
en in de Eeuw van de Verlichting.

De abdijkerk is voornamelijk romaanse architectuur,
maar schetst een discrete overgang naar de gotiek.
De schoonheid van de kalksteen, de soberheid
van een architectuur op het kruispunt
van verschillende invloeden, de lichtinval maken
de waarde en schoonheid uit van deze plaats.

Het is gelegen aan de rand van het middeleeuwse
stadje, tegenover de esplanade die de resten
beschermt van het kasteel van Beauvoir, de bakermat
van de Dauphiné. Het museum vertelt de geschiedenis
van de Dauphins van Frankrijk en de oprichting van de
Dauphiné via een originele, interactieve en bijzonder
visuele opstelling. De etnobotanische tentoonstelling,
een presentatie van het Regionaal Natuurpark van de
Vercors, laat je op ware grootte het belang ontdekken
van de flora in de Vercors en wordt aangevuld met
een middeleeuwse tuin en een collectieboomgaard.
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Geniet ook van de rust in zijn 8 hectare
historische tuinen die plaats bieden
aan merkwaardige eeuwenoude bomen.

Het massief van de Vercors, een ware natuurlijke
vesting, was de schuilplaats van talrijke
verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog
en vormde een belangrijk centrum van het Verzet
in Frankrijk. Het werd in juli 1944 omsingeld en langs
alle kanten aangevallen door de Duitse troepen
en werd zo een dodelijke val voor vele strijders
en burgers. Verschillende dorpen werden volledig
verwoest en het massief bewaart voor altijd
de sporen van deze tragische gebeurtenissen.
Op je wandelingen te voet of met de auto zal je hier
en daar talrijke gedenkstenen vinden, ware littekens
van het verleden. Op de 'wegen van de vrijheid'
verwelkomen sites je opdat je zou begrijpen
en niet vergeten.

“Een noot, wat zit er binnen in een noot?”
zong Charles Trenet.

De 9 voornaamste historische plekken,
verspreid over het hele Plateau van de Vercors:

Gedenkteken van het Verzet in de Vercors
Museum van het Verzet
Het dorp Malleval-en-Vercors
De Necropolis van St Nizier-du-Moucherotte
en die van Vassieux-en-Vercors
De ruïnes van Valchevrière
Het dorp Vassieux-en-Vercors
De Plaats van de Gefusilleerden
in Chapelle-en-Vercors
De Pas de l’Aiguille
Het Portaal van de grot van Luire
in St Agnan-en-Vercors

De Noot van Grenoble, sinds 1938 bekroond met een
'appellation d’origine contrôlée', heeft een mooie
geschiedenis, die gepresenteerd en opgevoerd
wordt in het Grand Séchoir.
Een verrassende en speelse museumopstelling stelt
de complete ontdekking voor van deze smakelijke
vrucht en schetst de geschiedenis van de mensen die,
gisteren zowel als vandaag, de Noot van Grenoble
haar reputatie geschonken hebben. De tentoonstelling
'Poucette' en de beeldenroute in het park verkennen
de imaginaire wereld, gekoppeld aan de noot,
in het beroemde sprookje voor kinderen
van Hans Christian Andersen.

PRÉHISTOTREK

LE MÉMORIAL DE LA RÉSISTANCE

LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE

Vassieux-en-Vercors

Vassieux-en-Vercors

Het Gedenkteken van het Verzet in de Vercors
dat uitkijkt over de vlakte van Vassieux-en-Vercors
vanop de Col de la Chau, nodigt je uit het fort binnen
te gaan en jezelf onder te dompelen in het dagelijkse
leven van de Maquisards.

Een bezoek aan dit museum, een
onmisbare plaats van de herinnering,
richt zich op drie thema's: 'De Vercors
vóór de Vercors' over de jaren 1918-1942,
'Het maquis van de Vercors', met zijn organisatie,
de gevechten tot aan de tragedie van de zomer van 1944,
'De Vercors na de Vercors', met de heropbouw
van de dorpen, van het dagelijkse leven,
en de opbouw van de herinnering.

Het museumparcours neemt je mee om deze periode
uit de geschiedenis te voelen, te herinneren,
te begrijpen en te bevragen.
Kom en deel een moment van de confrontatie tussen
een gebied en zijn geschiedenis… een gedenkplaats
van de 'wegen van de vrijheid'.

Modern, interactief, opvoedend: het Museum
van het Verzet laat niemand onberoerd, of je nu
gepassioneerd bent door geschiedenis of niet…
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Wandeling door de eeuwen heen,
van de eerste neanderthalers tot de
eerste veehouders.
vanaf

> vercors.fr

Voor meer
informatie:

Gids van het
Verzet en
van de Prehistorie

390€

GROTTE DE CHORANCHE
Deze grot met indrukwekkende afmetingen
is gelegen in het hartje van de Gorges
de la Bourne. Sinds ze voor het eerst verkend
werd in 1871 blijft ze geheimen prijsgeven
over de evolutie van onze planeet.

Hier verken ik
de diepten
van de aarde

Treed binnen in een magisch universum: volg het
uitgestippeld parcours dat door het ritme van je
stappen verlicht wordt, ontdek het schouwspel van
de fistelachtige stalactieten, uniek in Europa, luister
naar het ruisen van haar ondergronds water dat
vaak in verband gebracht wordt met het ontmoeten
van een prehistorische grotbewoner: de Proteus.
Laat je in de reusachtige Zaal van de Kathedraal
meevoeren door een klank- en lichtspel waarin de
opnieuw uitgevonden denkbeeldige ondergrondse
wereld zich voor je opent.

GROTTE LES CUVES
DE SASSENAGE
Na een aangename klim over een beschaduwd pad
met uitzichtpunten op de watervallen van Furon,
kan je dit 4e Wonder van de Dauphiné ontdekken,
geklasseerd als natuurlijk erfgoed. De grot Les
Cuves dankt haar naam aan de twee 'reuzenketels'
uitgehold in de rots.
Ze werden bijna 1,5 miljoen jaar geleden vorm
gegeven door de ondergrondse rivier, de Germe,
en de karstbron van de beroemde Gouffre Berger.
In de Cuves zou de fee Mélusine zich verbergen...
Luister naar haar legende tijdens het klanken lichtspel. Je kan kiezen welke ontdekking
van de grot je het beste past: een wandeling
van ongeveer 1 uur met geologisch commentaar,
of een speels-sportief ondergronds parcours,
als initiatie tot de speleologie.

GA TERUG IN DE GEOLOGISCHE TIJD

GROTTE DE LA DRAYE
BLANCHE

In de Vercors is de schoonheid van de landschappen
overal zichtbaar, zowel boven als onder de grond. Druppel
na druppel heeft het water, dat binnen sijpelde door het
kleinste spleetje in de kalksteen, een magische wereld
gecreëerd die bestaat uit grotten, putten, ondergrondse
rivieren en allerlei kalkafzettingen zoals stalagmieten,
stalactieten, draperieën, fistels… Word ontdekker van deze
fascinerende wereld, voor de duur van een geleid bezoek
aan een ingerichte grot, of hangend aan een touw bij
de raadgevingen van een professionele gids.
Bevaarbaar of als kunstenaar die stenen bewerkt,
het water kan op onverwachte manieren ontdekt worden.

La Chapelle-en-Vercors
Het water en de tijd hebben wonderen gecreëerd
in deze reusachtige plek waar een grote
verscheidenheid kleuren en vormen op je wacht.
Herbeleef wanneer je een tunnel binnengaat de
toevallige ontdekkingen van de grot en van de
unieke en van de spannende paleontologische
vindplaats. Rondleiding van één uur met
commentaar. Ter plaatse is er ook een prehistorisch
park, een voetsporenpad, een picknickruimte.

PREHISTORISCHE
GROT VAN THAÏS

MUSEUM VAN HET WATER
Pont-en-Royans

Met de stroom mee...
Het water in de Vercors is een tovenaar:
het nodigt je uit om met haar mee te stromen,
zijn geheimen te doorgronden rond de talrijke
activiteiten, altijd in een ongerept kader.

Op weg voor een spectaculaire odyssee van het
water, op 4.000 m2: interactieve spelletjes,
geanimeerde maquettes, waterbars, waterwinning
en proeverij, een brug met zicht op de rivieren en
geklasseerde sites van de Maisons Suspendues…
Een festival van enscenering om te begrijpen
hoe belangrijk water is, zijn verscheidenheid,
zijn rol en zijn toekomst…
Een totale onderdompeling in reliëf
om de buitengewone dieren te ontdekken
dankzij de magie van twee films in 3D.

RADERBOOT
St Nazaire-en-Royans
Voor enkele uurtjes of voor een hele dag kan
je de steven met de stroom mee richten
op je natuurlijke verlangens! Aan boord
van de raderboot 'Royans-Vercors' vertrek
je op avontuur in de vallei van de Isère,
met verrekijker en fototoestel. Welke watervogels
bevolken de moerassen, hoe veranderen mossen
in tufsteen onder de verstenende watervallen
van de Sône… daarop volgen allemaal ludieke
antwoorden tijdens deze boottocht tussen
de rode rotsen van St Nazaire-en-Royans.

ESPACE ROYANS & VERCORS
St Nazaire-en-Royans
Kijken, proeven, aanraken, luisteren…
Wek je zintuigen! L'Espace Royans & Vercors
is de toegangspoort om op verkenningstocht te gaan
in de Vercors en “de veelzijdigheid met verbazing
tegemoet te treden”.
Er is een toeristisch onthaal en een permanente
tentoonstellingsruimte om een avontuur met alle
zintuigen te beleven met de hele familie.

St Nazaire-en-Royans
Word avonturier van de prehistorie en vertrek in het
voetspoor van de laatste grote jagers… Deze
ondergrondse wandeling, op je eigen ritme, biedt de
kinderen zowel als de volwassenen verschillende
animaties (workshop van de P’tits Cro-Magnons,
documentaires,…).

NATUURLIJKE SITE
VAN DE GROTTE DE LA LUIRE
St Agnan-en-Vercors
Kom en beleef, bij het licht van je lantaarn, of als
klank- en lichtspel, deze uitnodiging om terug te
gaan in de tijd in een grot van reusachtige
afmetingen, rijk aan talrijke menselijke avonturen
(houtskool van kolenbranders, opstandige
verzetslieden, gefascineerde onderzoekers). Een
moment om de ontmoeting tussen mens en natuur
begrijpelijk te maken. Rondleiding van ongeveer één
uur met commentaar.
Workshop kaarsenmaken.

P28

P29

Hier slinger ik

door canyons en bergpassen
Door de beperkingen van zijn reliëf die het plateau van de rest van de wereld scheidden, is de
Vercors lang afgezonderd gebleven en heeft ze zich pas echt voor de buitenwereld geopend
in de loop van de 19e eeuw. Aanzienlijke inspanningen waren nodig om de streek te ontsluiten
want de moeilijkheden om toegang te krijgen waren talrijk. Om de wegen aan te leggen was
wilskracht nodig, vaak met het pikhouweel, op weerbarstig terrein. Ze zijn beroemd over de hele
wereld, ze hebben karakter en hun tracé is indrukwekkend. Ze volgen de zijkant van kliffen met
spectaculaire uitgehouwen uitkragingen, de haarspeldbochten slingeren door de wilde bossen
en kronkelen zich dan naar de diepte van de kloven...
De wegen van de Vercors zijn een uitnodiging om te reizen.

LES GORGES
DE LA BOURNE

DE ROUTE VAN HET
OOSTELIJK BALKON

LE COL
DE ROUSSET

DE ROUTE
VAN COMBE LAVAL

LES GORGES
DU NAN

LA ROUTE
DES ÉCOUGES

Van Villard-de-Lans
tot Pont-en-Royans

Van Prélenfrey naar Chichilianne

Van Chamaloc naar
St Agnan-en-Vercors

Van St Jean-en-Royans
naar Vassieux

Van Cognin-les-Gorges
naar Rencurel

D531 - 24 km - Geopend in 1872

Ten zuiden van Grenoble loopt de route
van het Balcon Est langs de voet van de
kliffen van het Massief van de Vercors.

D518 - 24 km - Geopend in 1872

D76 - 32 km - Geopend in 1898

D22 - Geopend in 1894

Van Balme-de-Rencurel
naar St Gervais

In St Jean-en-Royans kies je de
richting van de Col de la Machine.
Beroemd voor zijn tracé dat
uitgehouwen is in de klif slingert de
route van Combe Laval zich door een
grandioos keteldal, een gigantische
insnijding van 4 km diep die het land
van Royannais domineert. De tunnels
die de rots doorboren zijn talloos, net
als de steile wanden, de
uitzichtpunten en de
duizelingwekkende belvédères. Dat
van Gaudissart vraagt natuurlijk dat
we even halt houden. Onder de grond,
door de lucht, deze weg is een echte
uitdaging!

We vertrekken uit het centrum
van het dorp Cognin-les-Gorges.
Na enkele kilometers rijden we op
een prachtige cornicheweg waarbij
de tunnels gegraven in de rotsen
elkaar opvolgen.

Bij het buitenrijden van Villard-deLans kronkelt de weg zich na enkele
kilometers om de prachtige kliffen met
uitzicht op de wateren van de Bourne
met wanden tot 600 m hoog... Bij de
'Goule Noire' houden we een eerste
keer halt. We ontdekken er het
opnieuw opwellen van de wateren van
het Plateau. Verderop verandert het
terrein en passeren we door het groen
om dan opnieuw dicht bij de rotsen te
komen, met wanden van enkele
honderden meter hoog. Aan de
overkant ontdekken we de waterval
van Bournillon, waar het water van
300 m hoogte stort, en de kliffen van
Presles, het rijk van de klimmers.
Emoties verzekerd…

D8 - 48 km

Ze leidt je van la Fontaine Ardente
(aardgasbron) naar de Mont Aiguille,
twee van de zeven Wonderen van de
Dauphiné. In een landschap met een
stimulerend en veelkleurig reliëf
kronkelt de route zachtjes verder. Je
rijdt door mooie dorpen met een rijk
erfgoed, Prélenfrey, Col de l’Arzelier,
Château-Bernard, Gresse-en-Vercors,
Chichilianne…
Het is een route van de
verscheidenheid waar je lorken en
appelbomen ontmoet, daken met
geschaalde pannen, fonteinen met
helder water en kuddes met hun herder…
Een feest voor de ogen!

De route slingert van Die naar het
dorp Chamaloc door een omgeving die
nog Provençaals aandoet, doordrenkt
met de parfums van lavendel. Vanaf
Chamaloc begint de aaneenschakeling
van bochten: deze route met
indrukwekkende haarspeldbochten
toont een vrij unieke verscheidenheid
aan landschappen en kleuren, houdt
je ogen dus goed open!
De aankomst op de bergpas is al even
uitzonderlijk met een panoramisch
uitzicht over de vallei van de Diois en
de uitlopers van de Drôme. Via een
tunnel kan je de bergkam passeren om
bij het skistation aan te komen, en met
enkele bochten dalen we af naar het
gehucht Rousset.
Adembenemend!
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Het duurde 50 jaar om hem
te bouwen, een werk
voor koorddansers...

De plek is gewoonweg grandioos.
Dit zijn de Gorges du Nan, met in
de achtergrond de vallei van de Isère.
We komen aan in het geïsoleerde
dorpje Malleval-en-Vercors.
Terugkeer naar Rencurel door
de Col de Pra-l’Étang en la Fontaine
de Pétouze over te steken.

D35 - 21 km - Geopend in 1883

De beklimming van de bergpas
gebeurt door het aaneenrijgen
van de bochten tot aan het dorp
Rencurel. Dan rijden we tussen
de groene alpenweiden naar de Col
de Romeyère. Wie bergpas zegt,
zegt uitzichtpunt… We rijden verder
door de verlaten vallei van Écouges.
Bij Pont Chabert doorkruisen we
via een indrukwekkende tunnel,
met houwelen gegraven, een woeste
bergengte. Hij mondt uit op de leegte,
hangend boven een reusachtige
waterval, en dan duiken we de vallei
van de Isère in door ons te laten
meevoeren op een duizelingwekkende
route over de corniche...
Hartige sensaties !
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vercors.fr
info@vercors.fr

PER AUTO

PER TREIN

PER TAXI

PER VLIEGTUIG

Marseille : 3u
Nice : 5u
Paris : 6u
Bruxelles : 8u

Marseille / Valence : 1u
Paris / Valence : 2u
Paris / Grenoble : 3u
Bruxelles / Valence : 4u
Nantes / Valence : 5u15

Vercors Taxi: 04 75 02 12 66
Les Taxis du Vercors :
+33 (0)4 76 95 11 88
Royans Vercors Taxi :
+33 (0)4 75 05 59 28
Autrans Taxi : +33 (0)4 76 95 31 31
Lans Taxi : +33 (0)4 76 95 41 45
Taxi Bouzac: +33 (0)4 76 81 30 81

Aéroport de Grenoble Saint-Geoirs
op 58 km
www.grenoble-airport.com
Tél : +33 (0)4 76 65 48 48

www.voyages-sncf.com

Aéroport Lyon Saint-Exupéry
op 110 km
www.lyonaeroports.com
Tél : +33 (0)826 800 826

Brochure gezamenlijk uitgegeven door: le Parc Naturel Régional du Vercors, Vercors Tourisme, la Communauté de Communes du Massif du Vercors,
la Communauté de Communes du Trièves, la Communauté de Communes du Vercors, la Communauté de Communes de la Bourne à l’Isère, la Communauté
de Communes du Pays du Royans, la Communauté de Communes Chambaran-Vinay-Vercors, la Commune de Sassenage.
In samenwerking met: le Conseil Général de la Drôme, Isère Tourisme.
Gesteund en mede gefinancierd door:
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Hier vind ik mijn
oriëntatiepunten

