
Val Thorens 

   
Val Thorens ligt in de Franse Alpen in de buurt van Albertville. Samen met plaatsen als Les Menuires, 
Courchevel en Meribel vormt het “Les Trois Vallées”, het grootste skigebied van Europa. Val Thorens 
heeft een eigen skigebied en vormt bovendien samen met Les Menuires en Saint Martin het 
skigebied “Vallée des Belleville”. 

Val Thorens ligt op 2300 meter hoogte en is daarmee het hoogstgelegen dorp van Europa. Het dorp 
is tot bloei gekomen tijdens de Olympische Spelen van Albertville in 1992. Nog elk jaar wordt in de 
uitstraling en het voorzieningenniveau van het dorp geïnvesteerd. De weg vanuit het dal (Moutiers) is 
40 km lang. Het dorp is ondanks zijn hoge ligging goed bereikbaar. Toch is het voor iedere 
automobilist verplicht altijd sneeuwkettingen beschikbaar te hebben. 

In de kerk worden wekelijks concerten gegeven.'s Avonds worden belangrijke sportevenementen live 
op grote schermen in het bowlingcentrum geprojecteerd. Elke week wordt een programmaboekje 
uitgegeven door het toeristenbureau met alle activiteiten van die week. 

Voor meer informatie zie:  www.valthorens.com 

 

Het skigebied 

     

Val Thorens is het hoogste skistation van Europa. Vanuit het appartement kom je direct op de pistes 
van het grootste aaneengesloten skigebied van de wereld. Er kan geskied worden tot een hoogte van 
3300 meter, 8 van de toppen zijn boven de 3000 meter. Val Thorens heeft alleen al 140 km piste 
verdeeld over 58 pistes, 7 zwart, 30 rood, 21 blauw en 8 groen. De moderne liften bieden een groot 
comfort. 

http://www.valthorens.com/


Dankzij de hoogte is Val Thorens sneeuwzeker. Per jaar valt circa 10 meter sneeuw. Het seizoen loopt 
van 26 november tot 8 mei. Sneeuwkanonnen zorgen ervoor dat het hele skiseizoen de sneeuw ook 
op kwetsbare plekken, gegarandeerd kan worden. 

De pistes in Val Thorens en omgeving zijn door hun brede karakter en off-piste mogelijkheden ook 
ideaal voor snowboarders. Er is een apart snowpark met onder andere een halfpipe en een 
boardercross. 

Als basis skipas voor een geslaagde vakantie is de pas voor alleen Val Thorens ruim voldoende. 
Passen voor het gebied de “Vallée de Belleville” en de “Trois vallées” kunnen als daguitbreiding op de 
basispas worden gekocht. Met de pas voor de “Vallée de Belleville” kan geskied worden in Val 
Thorens, Les Menuires en Saint Martin. Met een skipas voor de Trois Vallées is het mogelijk om 
buiten de eerder genoemde plaatsen ook te skiën in Meribel, La Tania en Courchevel. Deze pas geeft 
toegang tot het grootste aaneengesloten skigebied van de wereld en bevat 600 km aan piste, 
verdeeld over 305 pistes, 37 zwart, 113 rood, 107 blauw, 48 groen. Alle pistes kunnen zonder 
onderbreking skiënd worden bereikt. Les Menuires is in15 minuten, Meribel in 45 minuten en 
Courchevel in 1 uur 15 minuten te bereiken. 

Val Thorens kent een systeem van electronische skipassen. Dit betekent dat de skipas gewoon in de 
jas kan blijven zitten en dat de pas wordt gescand door een electronische poort. De skipassen kunnen 
vooraf op het internet besteld worden. 

Voor meer informatie zie:  www.valthorens.com 

 

Skiles 

Er zijn volop mogelijkheden voor skilessen zowel voor beginners als voor gevorderden. De grootste 
skischool is de Franse Skischool (ESF). Voor meer informatie kan er gekeken worden op de website 
van ESF,  www.esf-valthorens.com. Voor de kleine kinderen is er speciale opvang op de speelweiden. 
Een van deze speelweiden ligt vlak voor het appartement, in het hoogseizoen is er Nederlandstalige 
begeleiding. 

Voor meer informatie zie: http://www.valthorens.com/nl/ski/skilessen.22.html 

 

Winkels en Horeca 

 
Val Thorens heeft een groot aantal winkels, waaronder 6 supermarkten, welke dagelijks worden 
bevoorraad. Verder zijn er in Val Thorens meer dan 60 bars en restaurants, waaronder een twee 
sterren restaurant. In het hoogseizoen is het aan te raden restaurants vooraf te reserveren. De cafés 
en bars, waaronder twee discotheken, zijn er voor jong en oud. Alles ligt binnen loopafstand. 

http://www.valthorens.com/
http://www.esf-valthorens.com/
http://www.valthorens.com/nl/ski/skilessen.22.html


Klik hier voor een plattegrond van Val Thorens met daarop de verschillende hotels en appartementen 
(voor een goede weergave van de plattegrond is een Flash plugin nodig. Deze kan gratis worden 
gedownload van www.flash.com). 

In het centrum zijn overdekte sportfaciliteiten met onder andere squashbanen en een zwembad met 
sauna en Turks stoombad. Twee keer per week is er een markt met locale producten uit de Savois. 

Voor meer informatie zie: http://www.valthorens.com/nl/station-en-praktische-informatie/val-
thorens-ontdekken.28.html 

 

Parkeren 

  
Om sneeuw te kunnen ruimen in het dorp en voor de veiligheid van de voetgangers is het parkeren in 
Val Thorens slechts beperkt toegestaan (alleen voor het laden en lossen van bagage). Er is voldoende 
parkeergelegenheid in de parkeergarages en op enkele onoverdekte parkeerterreinen (bij elkaar 
ruim 3500 plaatsen). 

Vooraf reserveren met korting is mogelijk. In het hoogseizoen raden wij aan tijdig te reserveren. 
Garage P0 en P1 liggen gunstig ten opzichte van het appartement 

Voor informatie over en boeking van parkeerplaatsen zie: http://www.valthorens.com/nl/station-en-
praktische-informatie/parkeerplaats.26.html 

 

Appartementengebouw Olympic 

  

http://www.valthorens.com/pdf/plans/station/plan_station-Val_Thorens_ETE2013-HD.pdf
http://www.valthorens.com/nl/station-en-praktische-informatie/val-thorens-ontdekken.28.html
http://www.valthorens.com/nl/station-en-praktische-informatie/val-thorens-ontdekken.28.html
http://www.valthorens.com/nl/station-en-praktische-informatie/parkeerplaats.26.html
http://www.valthorens.com/nl/station-en-praktische-informatie/parkeerplaats.26.html


Het appartementengebouw Olympic ligt aan het einde van het dorp, direct aan de pistes. De naam 
verwijst naar de slalompiste van de Olympische Spelen van 1992. De finish van deze piste ligt direct 
voor het appartementgebouw. Nog wekelijks worden hier wedstrijden georganiseerd. 

Het appartementencomplex is in de helling gebouwd, waardoor de entree op niveau 3 ligt. Van 
daaruit gaat een lift naar het appartement op niveau 7. Op niveau 2 is een verwarmde ruimte met 
boxen voor ski’s en skischoenen. De uitgang op niveau twee ligt direct aan de pistes. 

 

Het appartement 

  
Het appartement is ontstaan door het samenvoegen van een 4 persoons appartement en een 2 
persoons studio. De twee appartementen zijn door een binnendeur direct met elkaar verbonden. 

Het geheel vormt nu een driekamer appartement, van ruim 50 vierkante meter. De indeling bestaat 
uit een woonkamer met een half open keuken, twee slaapkamers, twee badkamers, waarvan één 
met een toilet. Daarnaast is er een apart tweede toilet. 

De in 2012 gerenoveerde keuken beschikt over een kookplaat, koelkast, afwasmachine en een oven. 
In de woonkamer staat een eenpersoons (bank)bed met daaronder een opklapbed en een royale 6 
persoons eettafel. 

In de grootste slaapkamer, de voormalige studio, staat een tweepersoonsbed met een 
boxspringmatras. Deze kamer is in 2014 geheel gerenoveerd en heeft nu een eigen zithoek en een 
kitchenette, met koelkast,kookplaat, koffiezetapparaat en waterkoker en een eigen badkamer met 
een douche en een toilet. Verder beschikt deze ruimte over een wasmachine en een wasdroger. 

In de andere slaapkamer staan twee eenpersoonsbedden. 

De woning heeft twee balkons van elk 4 m2, georiënteerd op het zuiden, met onbelemmerd uitzicht 
op de pistes en de Alpen. 

In het appartement zijn twee tv’s aanwezig. Via de kabel zijn ca. 20 Franstalige zenders te ontvangen. 
Aan beide tv’s is een DVD speler aangesloten. Op de DVD speler kunnen DVD’s en CD’s worden 
afgespeeld. Er zijn zo’n 40 CD’s en DVD’s aanwezig. Verder is er een collectie leesboeken en 
stripverhalen. 

In het appartement mag niet worden gerookt. Huisdieren zijn niet toegestaan 

Het appartement dient bij vertrek door de gebruiker zelf schoongemaakt te worden. Er komt geen 
schoonmaakploeg. Zoals de vorige huurder het appartement achterlaat zal de volgende het 
aantreffen. Het is mogelijk de schoonmaak te laten verzorgen door de beheerder. Dit kan ter plaatse 
met de beheerder worden geregeld.  



De route er naar toe 

Val Thorens ligt ongeveer 1200 kilometer van Utrecht. Er zijn verschillende routes mogelijk. 
 
Via Duitsland: 
Basel, Bern, Lausanne, rondweg om Genève richting Annecy, langs het meer van Annecy via 
Albertville richting Moutiers. Vlak voor Moutiers staat de afslag Val Thorens aangegeven. 
 
Via België, Parijs, Lyon: 
Via Parijs naar Beaune. 24 km voor Lyon, direct na de péage bij Villefranche-sur-Saône de oostelijke 
rondweg richting Chambéry/Grenoble. Via Chambéry en Albertville richting Moutiers. Vlak voor 
Moutiers staat de afslag Val Thorens aangegeven. 
 
Via België, Luxemburg, Dijon: 
Bij Dijon afslag Besançon, A39 via Bourg en Bresse naar Pont d'Ain, daar richting Genève de A40, bij 
afslag 11 de N508 volgen, 25 kilometer binnendoor naar Annecy, langs het meer van Annecy via 
Albertville richting Moutiers. Vlak voor Moutiers staat de afslag Val Thorens aangegeven. 
 
 


