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6 RESORTS, ONE “RÉGION”

The Région Dents du Midi encompasses 6 charming villages nestled high in the Swiss
Alps near the south eastern end of Lake Geneva. Aligned along the spectacular Val
d’Illiez, these villages form the Swiss half of Les Portes du Soleil, the world’s largest
international ski area, offering over 800 square kilometres of natural beauty yearround.
In summer, some 800 km of hiking trails and 1,000 km of mountain bike trails await
outside your front door, with quaint alpine restaurants and sunny terraces at strategic
intervals along the way. In winter, the snowy landscape is a study in stark contrasts,
from the hushed mystery of the frozen backcountry to the invigorating hustle and bustle
of 600 kilometres of state-of-the-art groomed ski slopes. No matter the season, this
is a place of exhilarating peaks and inspiring views, where the border between France
and Switzerland has all but disappeared and your backyard stretches as far as the
eye can see.
In a land with no boundaries the possibilities are infinite; activities, events, sports,
restaurants, thermal baths, a national ice sports centre... At the risk of sounding cliché,
there really IS something for everyone in the Région Dents du Midi!

6 DORPEN VOOR 1 REGIO

De regio Dents du Midi is gelegen in het landschap van het “Haut-Lac chablaisien”, in het Val
d’Illiez, in het hart van het uitgestrekte domein van de Portes du Soleil. De 6 Walliser zomeren wintersportplaatsen vormen hier een uitgestrekte speeltuin waar de natuur zich op zijn
mooist laat zien, dankzij de prachtige kleuren van een unieke flora en een gevarieerde en
actieve fauna.
Welkom in het hart van een adembenemend panorama. Hier heersen kalmte en wellust in harmonie
in een rustgevend decor, zo dichtbij en toch ongrijpbaar. Inspanning is niet nodig voor ontspanning,
in het Val d’Illez gaat dat automatisch. In de zomer kan men het Val d'Illiez op velerlei manieren
ontdekken met o.a. 800 km aan wandelpaden, 1000 km aan mountainbikeroutes of simpelweg
vanaf een terrasje voor de levensgenieters. Men kan dwalen door de beboste valleien of de mysterieuze sparrenbossen. ‘s Winters, op de ski’s kan men genieten van zo’n 600 km glijplezier in het
domein, op allerlei soorten (kleuren) pistes die aan de afdalingen een speels en bucolisch tintje
geven. En ongeacht het seizoen beklimt men de hoge toppen, springt men snel de grens over tussen
Zwitserland en Frankrijk met tegen de achtergrond, de Dents du Midi, de Dents Blanches, de MontBlanc of het Meer van Genève...
De aangeboden activiteiten, de sportfaciliteiten, de evenementen, een ruime keuze aan restaurants, afgewisseld door alpenhutten en eetgelegenheden, die in de grootste gastronomische gidsen
worden genoemd, een thermaal centrum, een nationaal centrum voor ijssporten... Al deze dingen
dragen ertoe bij dat u hier een ware oase van rust vindt, die bevorderlijk is voor ontspanning en
amusement.

CHARM AND AUTHENTICITY…

1050 M

Champéry is one of the oldest tourist destinations in Switzerland. Although
the village has changed considerably since it first began welcoming tourists in the 1850’s, the picturesque main street and the pastoral hamlet of
Barme still have all the authentic charm of yesteryear.

CHAMPÉRY

Quaint, yet resolutely modern, Champéry also houses a multifunctional
sports centre with a wide range of facilities that cater to elite athletes, sports
lovers and families alike. Spoilt for choice, you can spend a sunny afternoon
by the outdoor pool, try your hand at curling, skate circles around your friends
at the ice rink… it’s all here under one roof!
Champéry’s iconic red and white cable car is modern Swiss efficiency incarnate, whisking you away to an altitude of 2,000m in under 5 minutes. From
here, the immense Portes du Soleil sprawls at your feet, promising adventure
in every direction!

CHARME EN AUTHENTICITEIT...

Champéry is één van de oudste toeristische trekpleisters van
Zwitserland. Het dorp combineert charme en authenticiteit met
de eeuwenoude chalets die grenzen aan de pittoreske, levendige
dorpsstraat met winkels en gastronomische locaties. Niet ver daar
vandaan, brengt de rood-witte kabelbaan u in minder dan 5 minuten
naar 2000 m. hoogte en opent voor u de deuren van het gigantisme.
Verken te voet, met de ski’s of met de mountainbike deze zee van
ruimte!
In de zomer openbaart het “plateau de Barme” zich als een plek waar
de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Als een kleine vlakte, aan de ene kant
begrensd door de Dents Blanches en aan de andere kant door de bergkam van Berroi, kon deze groene plek haar traditionele en natuurlijke
uitstraling behouden.
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Adventure in
every direction
Te voet, op de ski’s of
per mountainbike, aan
u de wijde wereld!

Verscholen in het hart van het dorp, ligt het multifunctionele complex Palladium dat een breed scala aan sport- en recreatiefaciliteiten
biedt die geschikt zijn voor zowel de elite als voor de occasionele of
gezinssporter.

A WORLD APART…

1580 M

Protected by a circle of soaring alpine peaks, Champoussin is known
for its exceptional vistas, the most famous of which is a dramatic, front
and centre view of the Dents du Midi. Peaceful and down-to-earth, this is
the perfect place to stop, smell the flowers and get to know the friendly
marmots, goats and other furry locals.

CHAMPOUSSIN

Dotted here and there with wetland areas, Champoussin’s landscape of verdant pastures is gentler than in the neighbouring villages. The south-facing
hillsides seem to catch and collect every last ray of sun, nature is understatedly
opulent and life is entirely unrushed.
Hidden under a thick mantle of pristine snow in winter, the rolling topography
and vast meadows provide the ideal terrain for beginner skiers.

WEG VAN DE WERELD, VERGEET DE TIJD…
Champoussin ligt in het hart van een uitzonderlijke bergkring van
waaruit men de Dents du Midi recht in de ogen kijkt. Een rustige plek
die bruist van authenticiteit waar je de tijd moet nemen om rond te
kuieren en een babbeltje te maken met de marmotten, de geiten en de
koeien... Want in de zomer zijn deze dieren uw naaste buren.
De bergen worden geaccentueerd door het groene gras van de alpenweiden, de talrijke vochtige zones onthullen een overvloedige vegetatie. De
natuur is er overweldigend en de rust van deze omgeving belooft een
bezinning waarbij men de tijd even vergeet.
De natuurlijke topografie van Champoussin, met zijn zachte niveau-overgangen en brede pistes, is ideaal voor beginnende skiërs. Zeer geschikt
voor het progressief leren skiën, het dorp is zuidelijk geöriënteerd en kan
prat gaan op zijn gulle zonneschijn.

Peaceful and
down-to-earth
Een rustige plek,
die bruist van
authenticiteit.

BASE CAMP FOR THE GREAT OUTDOORS…

1670 M

Les Crosets is a bustling hotspot on the Swiss side of the Portes du Soleil
ski area and a hub for direct connections to the other Swiss and French
resorts.

LES CROSETS

Here, you’ll sleep soundly at the very foot of the slopes. As the sun breaks
over the mountaintops, you might even be the first to make your mark on last
night’s fresh fallen snow, but the solitude is as ephemeral as your tracks.
Everybody passes through here at one time or another, from wobbly debutants getting their ski legs in the beginner areas to pint-sized adrenaline
junkies and pro freestylers at the famous Superpark.
In summer, Les Crosets is your jumping-off point for countless biking and
hiking expeditions. All you need do is step outside, choose a trail and the
Portes du Soleil is yours for the taking!

DE PISTES DOORKRUISEN...

Het dorp les Crosets is het centrale punt aan de Zwitserse kant van
het domein van de Portes du Soleil, vanwege de verbindingen met en
de nabijheid van de andere wintersportplaatsen.
Als echte sportieveling doet men voor de deur de ski’s al onder. Stelt u
zich voor: de nacht bracht een dun laagje poedersneeuw, de bezem van
de groomer begint net. Terwijl de dag ontluikt, begeeft u zich naar de
stille en ongerepte vlakten. De pistes wachten alleen op uw spoor, de
afdalingen zijn één en al opwinding en de lichte poedersneeuw stuift op
terwijl u uw bochten maakt. Het Superpark is de ontmoetingsplaats van
geoefende freestylers, maar ook geschikt voor kinderen en beginnende
riders die zich aan heuse rillingen wagen in de zone bestemd voor
beginners.
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The Portes du Soleil is
yours for the taking
Het dorp opent
op grootse manier
het hart van het
mountainbikedomein.

In de zomer opent het dorp op een grootse manier het hart van het mountainbikedomein. Of u heeft de keuze tussen een verfrissend uitje naar een
meer en om uzelf de tijd te gunnen om van het moment te genieten op
een terras van een alpenbar, hoe dan ook, men kan volstaan met ademen,
ervaren en genieten van het moment.

MY OXYGEN…

1400 M

The last Swiss stop on the road to France and the gateway to the Val
d’Abondance, Morgins is a vital link between the Swiss and French
territories of the Portes du Soleil.

MORGINS

In Morgins you notice the elements; the pungent, earthy tang of shady
spruce forests, the oxygen-charged alpine air, the striking orange rocks in
an iron-rich stream. Water is everywhere, from bubbling forest brooks to
cascading waterfalls to the limpid Lac de Morgins.
In summer, Morgins offers some of the region’s most interesting educational
trails. The nearby Vallon de They is home to a herd of imposing Hérens cows,
known for their spectacular combats over rank within the herd. In winter,
you’ll find long, scenic ski runs and the Rando Park, the region’s only official
ski touring training ground.

MIJN ZUURSTOF...

Als grensdorp met de Abondance-vallei, fungeert Morgins als verbinding tussen de Zwitserse en Franse gebieden van de Portes du Soleil.
In Morgins, fluistert het ruisende water in de oren van de bezoekers, kleurt
een ijzerhoudende waterbron de stenen van de Vièze in geweldige en intrigerende rode-oker tinten, terwijl de watervallen “Fontaines Blanches” uit
de aarde opwellen op 1.700 m hoogte. Dan is daar het meer van Morgins
omrand door sparrenbossen en weilanden, een romantische plek waar het
goed toeven is. Een ideale plek om te dagdromen en om zich geestelijk te
ontspannen.
Naast deze idyllische hoekjes belooft De They-vallei een authentieke ontmoeting met één van de mooiste runderrassen van de Alpen: de koeien van
het Hérens-ras. Ze keren in de zomer terug naar de alpenweiden en met hun
indrukwekkende postuur en vechtlust gaan ze de strijd met elkaar aan om
de hiërarchie binnen de kudde te bepalen.

Long, scenic ski runs
and the region's only
ski touring park
Een ideaal vertrekpunt
voor een mooie en lange
dag skiën.

Morgins, is ook een uitgebreid netwerk van educatieve- en wandelroutes,
een uitgebreid park om naar hartelust skitochten met alpinski’s te maken
(toerskiën met vellen onder de ski’s) of een uitstekend vertrekpunt voor een
mooie en lange dag skiën.

A LIVING MONUMENT…

770 M

TROISTORRENTS

At the gateway to the Val d’Illiez, Troistorrents covers a sprawling territory and includes several small hamlets. At the centre of all this, the
magnificent Church of St. Mary Magdalene sits imposingly on a rocky
promontory; a testimony to the rich architectural heritage found here in
the largest of the valley’s villages.
Just below the church, the Tine River gorge is home to a meticulously executed replica of an ancient mill built in 1401. Next door, a chalet dated 1846
houses an antique store and art gallery. The Propéraz communal oven, built
in 1663, was used several times a year to bake large batches of bread for
local inhabitants and passing guests.
Best of all is the intriguingly-named Devil's Bridge, spanning the precipitous Vièze River gorge. According to local legend, the previous bridge was
constantly crumbling and in desperate need of repair. One fine day, a mysterious stranger appeared and offered to rebuild the bridge with no more than
a vague promise of payment. Upon completion, the stranger named his price;
the mortal soul of the first passer-by who should happen to set foot on the
new bridge…

GETUIGE VAN HET VERLEDEN...

Troistorrents, het dorp dat de toegang tot het Val d’Illiez markeert,
bestaat uit verschillende gehuchten, verspreid over een gebied van
37 km². Het dorp, dat gedomineerd wordt door de prachtige MarieMadeleine-kerk, is rijk aan erfgoederen.
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Testimony to a rich
architectural heritage
Een dorp, rijk aan
erfgoederen.

De molens, onder de brug over de Gorges de la Tine, dateren uit 1401 en
verwelkomen het publiek in een uitzonderlijk natuurlijk kader. Op enkele
meters afstand nestelt zich een chalet uit 1846 dat een zeer sfeervolle
kunstgalerie herbergt, waar talrijke tentoonstellingen, antieke meubelen
en rustieke voorwerpen te zien zijn. De alledaagse oven van Propéraz, die
werd gebouwd in 1663, presenteert zich als een gebouw dat een kostbaar
overblijfsel vormt uit een tijd waarin verschillende dorpswijken hun eigen
broodoven hadden. Er wordt nog steeds meerdere keren per jaar gebakken, met als doel de bewoners van Troistorrents en eventuele bezoekers
ervan te laten genieten. En dan is er de Pont du Diable, toegankelijk via
een wandeling door de Gorges de la Vièze. De legende vertelt dat in het
verleden deze brug voortdurend instortte en dat daarom de duivel aan de
burgemeester voorstelde om een stevige brug te bouwen in ruil voor de
ziel van de eerste wandelaar die hem zou betreden...

SPRUNG FROM THE EARTH…

950 M

Located in the heart of the valley that bears its name, the village of Val
d'Illiez has been a place of gathering and exchange from time immemorial. On one side of the road, the church’s soaring bell tower stands guard
under the protective shadow of the Dents du Midi. On the other side, two
ancient granaries are proof of the importance of farming and commerce
in the community.

VAL-D’ILLIEZ

As traffic through the valley sped up over time, the tiny village might simply
have faded into history, had it not been for a providential event in 1946.
After an earthquake shook the valley, locals noticed that water had begun
to seep up through a fault in the earth not far from their village. Not only
that, but the snow melted faster here; Val d’Illiez had witnessed the birth of
a hot spring! Since then, the spring has become an extensive thermal bath
complex with warm pools, a spa area and a river of naturally heated mineral-rich water set in a lush oasis of gracefully landscaped gardens.
After a long day on the slopes or spent hiking the mountains, Val d’Illiez is
a haven to come home to!

IN DE SCHOOT VAN DE AARDE...

Val-d’Illiez ligt in het hart van de vallei met dezelfde naam. Het
centraal gelegen dorpsplein, omringd door kleine winkeltjes, vormt
een plaats voor ontmoetingen en uitwisselingen. Tegenover dit plein
steekt de klokkentoren fier uit boven het dorp, onder het waakzaam
oog van de Dents du Midi.
Een paar stappen verder plaatsen de oude voorraadschuren ons terug
in de tijd en herinneren ons eraan waarvoor de vorige generaties deze ’s
zomers gebruikten. In de zomer houden wandelaars een wedstrijdje voor
wie er het eerst het meer van Anthème of van Soi kan begroeten na een vermoeiende, uren durende klim. Paradijselijke oorden uit een andere wereld.
Val-d’Illiez, dat bekend is om zijn weldadig thermaal centrum, heeft miraculeus water dat buitengewone eigenschappen bezit.

A haven to
come home to
Paradijselijke
oorden uit
eenandere wereld.

En de geschiedenis daarvan is het waard om verteld te worden: in 1946,
tijdens een aardbeving die de hele regio trof, merkte men op dat er een
abnormale sneeuwsmelting plaatsvond op de plaats waar het water uit de
aarde omhoog kwam. Sindsdien slingert er door een groene en verzorgde
tuin de grootste bezienswaardigheid van de streek: een rivier met natuurlijk warm water.

WINTER SPORTS
WINTERSPORT

INTO THE GREAT WHITE OPEN…

From the moment the first frosting of snow dusts the peaks of the Dents du
Midi, a thrill of excitement shivers through the Val d’Illiez in anticipation
of the coming winter season. It’s not hard to understand our collective
obsession with winter sports; with more than 286 ski slopes covering
600 km of terrain, the Portes du Soleil is a very big deal around here.
Skiers and snowboarders can choose from long, winding ski slopes, like the
bucolic Ripaille – Grand Paradis run or the Didier Defago run, named for our
local Olympic champion, or test their mettle on perilous black pistes like the
infamous, vertiginous mogul field at the top of Chavanette, better known as
the Swiss Wall.
But in the Val d’Illiez, the joys of winter come in a multitude of experiences
and the ski slopes are just the beginning. 150 km of snowshoe trails explore
silent winter landscapes far from the madding crowds, and then there is
always cross-country skiing, ski touring, invigorating winter hikes, ice-climbing, curling and oh so much more!

DE EINDELOOSHEID ERVAREN…

De sneeuw heeft zijn witte mantel gespreid, het is tijd om te skiën!
Met meer dan 600 km skiplezier, verdeeld over 286 pistes, strekt het
skidomein zich uit over boulevards met zachte hellingen, over pittige
hellingen zoals de duizelingwekkende en mythische bultenpiste van
“Chavanette” (ook “Zwitserse Muur” genoemd), over afdalingen van
enkele kilometers lang, zoals de piste “Didier Défago” of over de bucolische Ripaille - Grand-Paradis... De mogelijkheden zijn oneindig,
zowel voor beginners als voor ervaren skiërs.
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286 ski runs and
600 km of
skiable terrain
Meer dan 600 km
skiplezier, verdeeld
over 286 pistes.

In het Val d'Illiez wordt de winterpret ook op duizend andere manieren
beleefd: de 150 km aan sneeuwschoenroutes (wandelen met rackets
onder de schoenen) openen nieuwe horizonten, terwijl het alpinskiën
(toerskiën met vellen onder de ski’s) en langlaufen u toegang verschaft
tot stille gebieden, ver weg van de gebaande paden. Zich ontspannen
door het maken van inspirerende wandeltochten of tal van ijsactiviteiten
beoefenen…laat u inspireren!

SKI & SNOWBOARD
NIGHT SKIING
AVONDSKIËN
SNOWPARK
SKI TOURING
TOERSKIËN
SNOWSHOEING
SNEEUWSCHOENWANDELING
ICE SKATING
SCHAATSBAAN
KIDS CLUB
KINDER CLUB
CROSS-COUNTRY SKIING
LANGLAUFEN
CURLING

ADVENTURE
AVONTUUR

INTO THE WILD…

There’s something about mountains, between the lure of exploration, the
challenge of conquest or the romanticism of awe-inspiring panoramas,
that seems to strike a chord in everyone, plucking irresistibly at the
heartstrings and sending us headlong into the wilderness.
By air, by land, by water, on two wheels, on horseback, harnessed to a rock
wall or suspended from the treetops, adventure in the Alps never comes by
half measures!

BREEK ER UIT…
De bergwereld vormt een fantastisch avonturenterrein waar iedereen
kan genieten van tal van activiteiten.

In de lucht, in het water, op twee wielen, te paard, tegen de kliffen
aan of in de weiden, deel ook deze tijdloze emoties, op zoek naar het
absolute, de zuivere lucht en de grote open ruimten.
Zoveel uitdagingen om aan te gaan met als bonus een gezonde dosis
adrenaline.
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Adventure in the
Alps never comes
by half measures
Zoveel uitdagingen
om aan te gaan
met als bonus een
gezonde dosis
adrenaline.

DOWNHILL SCOOTERS
DOWNHILLSTEP
ARCHERY
BOOGSCHIETEN
PARAGLIDING
PARAPENTE
DEVAL’KART
CLIMBING | VIA FERRATA
KLIMMEN | VIA FERRATA
ACCROBRANCHE
KLIMPARK
HORSE RIDING
PAARDRIJDEN
CANYONING
TRAIL RUNNING
TRAIL

BIKING
FIETSEN

GO YOUR OWN WAY…

In winter, the Portes du Soleil is one of the largest ski areas in the world.
In summer, this is the biggest bike park in Europe, with over 1,000 km
of marked trails!
No two rides are ever the same. You can explore an endless network of mellow
alpine roads, set your sights on a challenging mountain pass or shred some
gnarly downhill runs in a bike park.
Catch a ride on one of 20 chairlifts open in summer for easy access to
scenic single tracks through pastoral alpine meadows. With a little help
from an electric mountain bike, you can really head for the hills and eat
up the miles.
Along the way you’ll find over 400 picturesque alpine chalets, 10 crystalline
mountain lakes and no end of remarkable panoramic vistas!

LEDER ZIJN WEG, IEDER ZIJN ROUTE…

In de winter vertegenwoordigen de Portes du Soleil een van de
grootste skigebieden ter wereld en in de zomer het grootste Bike
Park van Europa met zo’n 1.000 km bewegwijzerde routes!
Een waar paradijs voor de mountainbike dankzij een grote verscheidenheid aan parcoursen qua stijl en moeilijkheidsgraad waar liefhebbers
van afdalingen via steile hellingen, kronkelende glooiingen en avontuurlijke pistes naar beneden kunnen suizen.
Onstuimige bergstromen volgen, langs de berghelling slingeren of over
de paden door de alpenweiden fietsen, er is iets voor alle niveaus: in
de directe omgeving van het dorp of op de omliggende plateaus en
berghellingen die bereikbaar zijn door de kuitspieren te gebruiken, met
elektrische ondersteuning of met behulp van de 20 liften die er in de
zomerperiode werkzaam zijn.
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The biggest bike
park in Europe
Het grootste Bike
Park van Europa!

Geniet van de zuiverheid van de lucht en aanschouw de diversiteit
van de landschappen, ons beschermd erfgoed, onze 400 chalets op de
alpenweiden, onze 10 bergmeren en nog veel meer!

DOWNHILL
E-BIKE
PUMPTRACKS
CROSS-COUNTRY
MOUNTAIN BIKING
ROAD BIKING
FIETSEN

HIKING
WANDELTOCHTEN

IT’S WANDERFUL…

Forget about tiptoeing through the tulips! When you’re exploring the Alps
on foot, you can dabble your toes in a frigid lake, laze in the dappled
shade of a forest glen, ramble through flowering pastures, scramble up
craggy summits and wander the wilderness to your heart’s content.
With 20 chairlifts open in the summer and safe in the knowledge that there’s
always an alpine hut somewhere along the path, you don’t have to worry about
being home in time for dinner! Our mountain refuges offer food and drink and
welcome shelter and are often a destination in themselves.
There’s no better way to hike the Alps than by travelling from cabin to cabin,
spending the nights tucked snugly under a fluffy duvet after a hearty meal in
the company of your fellow travelers.

CONTRASTEN EN ZUIVERE LUCHT…

Wandel, maak een tochtje langs de rivier of langs een meer, geniet
van een schaduwplek onder de bomen, loop over de bergkammen,
beklim de toppen of neem een adembenemend uitzicht in u op... De
plotselinge overgang van de glooiende, bloeiende alpenweiden naar
de ruige schoonheid van de steile rotswanden lijkt wel een wonderlijke droom.
Door al dan niet gebruik te maken van de 20 liften die in de zomer
geopend zijn, ontdekt men een land van karakter. Lopen op bloementapijten, kuddes omzeilen, verbaasd staan over de zachtheid en de
diversiteit van de prachtige fauna en flora; dit zijn enkele van de
uitzonderlijke herinneringen die men mee naar huis neemt.
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Wander the
wilderness
Ontdek een
landschap met
karakter.

En dan ineens, na een bocht, stuit men op één van die typische alpenchalets die veel geschiedenis met zich meedragen, deze traditionele
chalets met dak in “sifflet” vorm (het hoogste deel van het dak steekt
naar voren) zijn kenmerkend voor deze omgeving. Te gebruiken voor
een stop, om zich op te frissen tijdens een wandeling, om te genieten
van smakelijke lokale specialiteiten of om de nacht door te brengen
onder een zacht dekbed. De tijd lijkt hier stil te staan en er wordt
plaats gemaakt voor vredige, soms zelfs nostalgische momenten.

EDUCATIONAL TRAILS
DIDAKTISCHE PADEN
PEDESTRIAN TOURS
WANDELROUTES
PANORAMIC HIKES
PANORAMISCHE WANDELINGEN
BUCOLIC WALKS
BUCOLISCHE ROUTES

NATURE
NATUUR

THE BEST THINGS IN LIFE…

When Nature paints a backdrop as sublime as the Dents du Midi and the
Dents Blanches mountains, you might think that everything else must
pale in comparison. Not so in the Val d’Illiez… Here, everything seems
designed to enhance the rest, from the tiny alpine wildflower to the lush
forest to the mirrored surface of a mountain lake or the icy bulk of an
ancient glacier.
This superlative landscape is a tableau vivant, at once wild and peaceful,
ever changing and impervious.
Only the distant chiming of cowbells or the sudden whistle of a marmot or
the clatter of rocks dislodged by a passing mountain goat will remind you
that it’s real.

ODE AAN HET LEVEN…

Met een decor gesublimeerd door de Dents du Midi en de Dents
Blanches, wijdt de natuur de bezoekers in haar geheimen in en
laat zich van haar mooiste kant zien. Immense bossen, bergmeren,
gletsjers, watervallen, weilanden bezaaid met honderden bloemen...
Het Val d'Illiez biedt een overvloed aan alpenschatten.
Als wieg van een rijke en gevarieerde fauna, doen haar wilde en tegelijkertijd vredige landschappen, haar fantastische plateaus, feeërieke
toppen en de alpenweiden die al sinds enkele eeuwen door herders
worden bevolkt, onze pas vertragen, en laten ons genieten van het
moment.
Overal animatie. Terwijl het geklingel van de bellen van de kudde suggereert dat we niet alleen zijn, evolueren meer occasionele bezoekers
zoals marmotten, moeflons, gemzen en andere schuwe bergdieren
vredig in hun natuurlijke omgeving.
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Everything else pales
in comparison
Overal om ons heen
is animatie.

NATURAL TREASURES
NATUURLIJKE RIJKDOMMEN
SUMMITS AND PEAKS
BERGTOPPEN EN PIEKEN
VALLEYS
VALLEIEN
ALPINE LIFE
ALPINEWERELD
LAKES
MEREN
PASTURES
ALPENWEILANDEN

WELL-BEING
ONTSPANNING

YOU ONLY LIVE ONCE…

Welling up from deep under the Dents du Midi, the Thermes Parc hot
baths are an irresistible temptation to immerse yourself in pure pleasure.
Float in the thermal river, soak up the views in the outdoor pool and treat
yourself to a massage!
For a pick-me-up after a long day of hiking, biking or skiing, stop for a
treat in one of our many local bakeries, restaurants or bars. No matter what
you’re hankering for, from local delicacies to gourmet flights of fancy, the Val
d’Illiez is delectable!
Named for the traditional wooden basket famers carried on their backs, the
La Cavagne shops are your one-stop-emporiums for everything homemade,
farm-fresh and locally sourced. In Morgins, the 7 Peaks craft beer brewery
offers an enjoyable liquid tour of the seven peaks of the Dents du Midi, each
represented by its own unique beer. This is one hike that won’t give you
blisters!

DOE HET EVEN RUSTIG AAN EN
GENIET VAN HET MOMENT…

Het warme water van Thermes Parc komt uit het binnenste van de
bergen van de vallei en nodigt uit tot een duik in een wereld van rust
en absolute ontspanning. Naast de warmwaterrivier, het buitenbad
dat elk seizoen toegankelijk is en de kolkende baden van het thermaal centrum, worden er SPA’S in de dorpen aangeboden, waar men
zeer bedreven is in het geven van allerhande verzorgingsbehandelingen en massagerituelen.
Wanneer u bij de après-ski of na een wandeling een stop maakt in één
van de bars, restaurants of tearooms, zult u gegarandeerd de dorpssfeer
kunnen voelen. De gastronomie in het “Val d’Illiez” is niet te versmaden.
Een overvloedige, verfijnde, en geraffineerde keuken, die vernieuwend
is, zonder de klassieke streekgerechten uit het oog te verliezen.
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Immerse yourself
in pure pleasure
Een wereld van
rust en absolute
ontspanning.

Een wind van “knowhow” waait door het Val d'Illiez. Bij “La Cavagne”,
wat in de streektaal “draagkorf” betekent, vindt men specialiteiten
van de streek: kazen, broden en vleesproducten, afkomstig van onze
boeren. De ambachtelijke bierbrouwerij 7 Peaks, met verwijzing naar
de 7 pieken van de Dents du Midi, biedt een variëteit van 7 bieren met
sterk karakter, een breed assortiment van specialiteiten met subtiele
aroma’s, intense smaken en gevarieerde bitterheid.

MASSAGES
REST AND RELAXATION
UITRUSTEN
TASTY TREATS
GASTRONOMIE
SPA

CULTURE AND TRADITIONS
CULTUUR EN TRADITIES

TERROIR, OUR OWN SPECIAL “SOMEWHERENESS”…
History has left us with a rich and multi-faceted heritage, from traditional
lore passed down through the generations to rural customs upheld since
time immemorial. In the Val d’Illiez, our past is ever-present.

Despite the inroads of tourism, the rustic mountain cantines still welcome
weary travellers with the same hearty simplicity as they have done for
countless others before us.
Experience our unique identity in its multitude of shapes, forms, colours and
flavours with a visit to a farm where you can watch demonstrations by local
artisans or sample some of our regional delicacies.

LAND MET KARAKTER…

De geschiedenis heeft ons talloze rijkdommen nagelaten die ons
boeiende inkijkjes in het verleden geven. Tussen voorouderlijke
kennis en landelijke tradities, bezit het Val d'Illiez diepe wortels
en is zeer sterk gehecht aan het land en de producten van eigen
bodem. Dit is ook dankzij de mannen en vrouwen die vandaag de
dag nog steeds moeite doen om hun omgeving d.m.v. tradities en
eeuwenoude gewoonten in ere te houden.
En dan daarboven, op de berg, in een landelijk en rustiek kader, zijn
er deze voor de regio zeer kenmerkende landelijke accommodaties, die
men “cantines” noemt. Sommigen ervan worden nog steeds gebruikt
door de boeren. Tijdens een wandeltocht kan men er even op krachten
komen en gezellige momenten beleven.
Geniet naast activiteiten op de boerderij, van de lokale “knowhow”,
van het erfgoed, en van de smaken en specialiteiten van de regio!
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Our past is
ever-present
Tussen voorouderlijke
kennis en landelijke
tradities.

TRADITIONAL FESTIVALS
TRADITIONELE FEESTEN
MONUMENTS
MONUMENTEN
INALPE & DESALPE
VAN EN NAAR DE ALPENWEIDE
CULINARY SPECIALITIES
CULINAIRE SPECIALITEITEN
ARTS
KUNST
HERITAGE
ERFGOED

ACCOMMODATIONS
ACCOMMODATIE

MAKE YOURSELF AT HOME…
… in a hotel if you need a relaxing getaway and a good night’s sleep,
…in a backpacker hostel if you’re looking for unbeatable prices and
friendly company,
…in an apartment or chalet if you prefer cosy home-away-from-home
independence,
…in a B&B if you like to feel as if you’re visiting old friends,
…in group lodgings if you’re coming with a crowd of colleagues, best friends
or team-mates,
…at the campground if you love sleeping under the stars,
…in a quaint mountain hut if you want an authentic alpine experience!
No matter where you choose to hang your hat, we have what you need!

BIJ ONS OVERNACHTEN, IS ZICH THUIS VOELEN…
• Voor een uitstapje vol met zoete dromen in de gezellige wereld van
een hotel…
• Om slim en voor een zachte prijs te logeren in een jeugdherberg…
• Voor een verkwikkend verblijf in een traditioneel chalet of in een cosy
huurappartement…
• Voor uitwisselingen met de bewoners en om de gezelligheid van een
gastenverblijf te ervaren…
• Voor trainingskampen of kindervakantiekampen waarvoor een
ruime, zelfstandige accommodatie nodig is…
• Om onder de sterrenhemel van een camping te slapen…
• Voor een nacht met de charme en eenvoud van weleer in een knusse
berghut…
Een reis in backpackermodus, in een verblijf in het centrum van
onze dorpen of midden in de bergen, traditie en lef in de breedste
zin van het woord. Wij bieden wat u nodig heeft!

24

Your cosy homeaway-from-home
Voor een uitstapje vol
met zoete dromen.

HOTELS
CHALETS & APARTMENTS
CHALETS & APPARTEMENTEN
REFUGES
BERGHUTTEN
CAMPINGS
GROUP ACCOMMODATIONS
GROEPS ACCOMMODATIES
GUEST HOUSES
GASTENVERBLIJVEN
HOSTELS
JEUGDHERBERGEN

BUSINESS TOURISM
ZAKENTOERISME

TAKE YOUR BUSINESS TO NEW HEIGHTS…

The exhilarating majesty of the surrounding mountains and the friendly,
relaxed atmosphere of our alpine villages provide the perfect setting for
company events and business travel.
You might be brainstorming, networking, innovating or thanking your
employees for a job well done; in any case, this is the place for reflection,
efficiency, teamwork, inspiration and relaxation.
Ours is an authentic destination, where tradition and history coexist with
state-of-the-art infrastructure in constant evolution. We proudly offer a vast
array of different infrastructures to fit your seminars, promotional events or
teambuilding activities.
When you take the boardroom to the mountains, your whole enterprise gets
a breath of fresh air!

IDEEËN LATEN RIJPEN IN DE OPEN LUCHT…

De bergen met hun zonneschijn, hun kleuren, hun klimaat, hun geuren... Zoveel aantrekkelijke en verbazingwekkende elementen; een
ideale motivatie om uw werknemers dichter bij elkaar te brengen,
om hun successen te benadrukken, ze te verenigen in nieuwe projecten en/of bedrijfsdoelstellingen.
De sfeer in de bergen is bevorderlijk voor de concentratie en versterkt
de verenigende en vormende waarden zoals reflectie, innovatie, luisteren naar elkaar, teamgeest, zelfovertreffing of communicatie.
Infrastructuren van allerlei aard, buitengewone plaatsen, uitgeruste
zalen, activiteiten, gastronomie... Voor een teambuilding, een seminarie, een bedrijfsuitje, een congres of een conferentie, gebruik de
bergen als vergaderruimte om werk, creativiteit en ontspanning te
combineren!
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Take your boardroom
to the mountains
Gebruik de bergen
als vergaderruimte.

BANQUETS
BANKETTEN
SEMINARS
SEMINARIES
BUSINESS OUTINGS
BEDRIJFSUITJES
TEAMBUILDING
MEETINGS
VERGADERINGEN

EVENTS
EVENTS

THERE’S ALWAYS SOMETHING GOING ON…

With a well-earned reputation for being bon vivants, the inhabitants of the
Val d’Illiez are a genial, fun-loving people who spend a good part of their
free time participating in community activities and who know how to turn
almost any occasion into a celebration.
From local get-togethers to regional festivals and world-class events, everyone pitches in and lends a hand, from the youngest to the oldest; it’s a way
of life! No matter the occasion, we jump at any chance to celebrate the
friendships that unite us and forge the strength of our community.
Whether cultural, sporty, unique or folkloric, every event, big or small, is also
an opportunity to connect with you, our guest, by creating lasting memories
and the unbreakable bond of shared experiences.

EEN VALLEI, CONSTANT IN BEWEGING…

De inwoners van het Val d'Illiez worden beschouwd als levensgenieters, innemende mensen met gevoel voor feesten en vrijwilligerswerk.
Deze kwaliteiten zijn terug te vinden in de talrijke evenementen die
in de loop van het jaar worden georganiseerd: humor- of klassieke
muziekfestivals, traditionele of folkloristische feesten, nationale en
internationale competities, kinderanimaties... We putten onze inspiratie uit de cultuur, de sport of de lokale gewoontes.
Originele evenementen, soms uniek, maar vooral gezellig. Ons doel is
om een ontmoeting met ons publiek te creëren en hen te vermaken
maar ook om een band te smeden en een unieke ervaring te bevorderen.
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Local gettogethers, regional
festivals and
world-class events
Originele evenementen,
soms uniek, maar
vooral gezellig.

KID’S ACTIVITIES
KINDERANIMATIES
ORIGINAL SPORTS
BIJZONDERE SPORTEN
INTERNATIONAL COMPETITIONS
INTERNATIONALE COMPETITIES
MARKETS AND HANDICRAFTS
MARKTEN EN AMBACHT
FESTIVALS
MOTOR SPORTS
AUTOSPORTEN
FOLKLORE FESTIVALS
FOLKLORISTISCHE FEESTEN
COUNTRY FESTIVALS
DORPSFEESTEN
APRÈS SKI
APRES-SKI
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Dent de la Chaux
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Tour d’Anthème

LES DENTS DU MIDI
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Col de Cou
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Corne au Taureau
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Pointe des Chamois
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Première Dent
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Pointe Bourdillon
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Fenêtre Dents Blanches
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Corne à Tournier
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Dent de Barme

Tête à Vincent

2’382 m

Col de Barme

2’503 m

Dent de Bonaveau

LES DENTS BLANCHES

GETTING HERE
TOEGANG EN KAART

JUST A HOP AND A SKIP TO
THE RÉGION DENTS DU MIDI…
BY CAR
The Val d’Illiez is just 15 minutes from the St-Triphon exit off the A9 motorway. An important part of the Swiss national motorway network, the A9
serves western Switzerland and provides a direct link to the major European
motorway axes.
BY TRAIN
The emblematic Swiss Federal Railways (CFF/SBB) provide fast, efficient
connections from Geneva and Sion airports and major European cities via
Lausanne or Brig to the nearby town of Aigle. From Aigle, the AOMC regional
train (Aigle - Ollon - Monthey - Champéry) takes over and provides a scenic
trip over the Rhone River and into the Canton of Valais. Just past the town
of Monthey, the cogwheel slides into gear and you begin the winding climb
up into the Val d’Illiez.

DE REGIO DENTS DU MIDI IS TOEGANKELIJK…
MET DE AUTO
Dankzij zeer efficiënte verbindingswegen liggen de dorpen van het Val
d'Illiez op slechts 15 minuten van de afslag van de A9-snelweg, bij St.
Triphon. Dit stuk snelweg, dat het westelijk deel van het land doorkruist,
maakt deel uit van het Zwitserse nationale snelwegennetwerk dat Vallorbe met Brig verbindt, via Lausanne, Montreux en Sion.

Germany
France
Zurich

Bern

Région
Dents du Midi
Geneva
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Sion

Italy

MET DE TREIN
De federale spoorlijn (CFF) brengt het Val d'Illiez op een steenworp afstand van Brig en Lausanne en van de luchthavens van Sion en Genève.
Vanuit Aigle, neemt de regionale trein AOMC (Aigle – Ollon – Monthey –
Champéry) het over en vormt de verbinding tussen het kanton Waadtland
en het kanton Wallis. Rijdend tussen vlakten en bergen en na de oversteek
van het Rhônedal, begint de locomotief aan de klim naar onze dorpen.
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From the Geneva airport
120 km / 1h20

From the Basel airport
217 km / 2h20

From the Zurich airport
238 km / 2h30

VAL-D’ILLIEZ

9 km
4 km

LES CROSETS

Geneva

4k

m

A12

Lausanne

NEARBY
IN DE OMGEVING

Lausanne

Vevey
10

LAKE GENEVA | MEER GENEVA 22’

13

Montreux
9

Bouveret
12

6

11

Aigle

TRAVEL TIME FROM TROISTORRENTS
REISTIJD VANAF TROISTORRENTS
STAINED GLASS ART AND FINE ARTS COLLEGE | MONTHEY 8’
Morgins

CROCHETAN THEATRE | MONTHEY 8’

3 ST. MAURICE ABBEY | ST-MAURICE 15’
4 FAIRY GROTTO | ST-MAURICE 15’
5 SALT MINES | BEX 16’

2 1

Champoussin
Les
Crosets

Monthey
5

Sion 

Troistorrents

Val-d’Illiez

4
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Champéry
7

6 FUN PLANET | VILLENEUVE 21’
7 LABYRINTHE AVENTURE | EVIONNAZ 23’
8 FONDATION GIANADDA | MARTIGNY 27’
9 CHILLON CASTLE | MONTREUX 28’
10 CHAPLIN’S WORLD | VEVEY 28’
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11 AQUAPARC | BOUVERET 30’
12 SWISS VAPEUR PARC | BOUVERET 30’
13 SWISS MUSEUM OF GAMES | TOUR-DE-PEILZ 32’

8

Martigny

www.portesdusoleil.com/ete
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YOUR SUM
THE MULTI PASS IS YOUR GOLDEN TICKET TO 60 UNLIMITED,
FREE ACTIVITIES THROUGHOUT THE PORTES DU SOLEIL.

22 chairlifts – 9 tennis centres – 1 climbing wall – 5 cultural attractions
4 pools – 3 mini golfs – 2 skating rinks – 5 tourist trains
2 lakefront beaches – 50 trail running itineraries
countless kilometres of walking and hiking trails
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RÉGION DENTS DU MIDI
info@rddm.ch | regiondentsdumidi.ch

CHAMPÉRY TOURIST OFFICE
Rue du Village 54 - 1874 Champéry ( CH )
+41 24 479 05 50

MORGINS / TROISTORRENTS TOURIST OFFICE
Route de Bas-Vièze 4 - 1875 Morgins ( CH )
+41 24 477 23 61

VAL-D’ILLIEZ / LES CROSETS / CHAMPOUSSIN TOURIST OFFICE
Place du Village 11 - 1873 Val-d’Illiez ( CH )
+41 24 477 20 77

