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WE KUNNEN WEER OP WINTERSPORT,
MAAR… COVID-19 ZORGT VOOR
BEPERKINGEN.
We kunnen eindelijk weer op wintersport, maar hoe zit dit
voor niet-gevaccineerde wintersporters? Zeker is al dat enkele Alpenlanden om een coronabewijs zullen vragen. Je
moet dus kunnen aantonen dat je gevaccineerd, getest (of
genezen) bent van corona om op wintersport te kunnen.
Dat het weer voor veel onduidelijkheid gaat zorgen lijkt
nu al vast te staan. In Oostenrijk en Zwitserland heeft men
al voor enkele skigebieden beslist dat voor het aankomende winterseizoen de 3G-regel (gevaccineerd, genezen of
Kunnen ongevaccineerden dan
dit jaar niet op wintersport gaan?
Het is voor de niet-gevaccineerden heel belangrijk om te weten
dat de gratis testmogelijkheid
voor reizen naar het buitenland
stopt. Vanaf 1 oktober 2021 moet
er mogelijk betaald worden om
via een coronatest op vakantie
te kunnen, dus ook als je op wintersport wil. Dit heeft ermee te
maken dat iedereen nu de kans
heeft gehad om zich te laten
vaccineren. Binnenlandse testen
voor toegang (voor bijvoorbeeld
evenementen) blijven wel gratis,
maar zijn niet voor wintersportreizen bedoeld. Bovendien is dit
niet altijd de vereiste PCR-test die
sommige landen verlangen, maar
een antigeentest. De kosten voor
een PCR-test liggen nu al snel tussen de 69 en 95 euro. Oostenrijk
heeft alvast besloten dat ski- en
seizoenspassen geactiveerd worden voor de geldigheidsduur van
het desbetreffende coronabewijs. Als een test niet langer dan
72 uur geldig is kun je maximaal
een tweedaagse skipas kopen,
waarna je een nieuw bewijs moet
laten zien.
Ook Italië heeft de coronamaatregelen al bekendgemaakt voor
deze winter. Net als in Oostenrijk
en Frankrijk is een coronapas
(3G-regel) nodig om de liften
in te mogen. Toch spreekt men
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getest) telt en er een FFP2 mondkapjesplicht in gondels en
stoeltjesliften met kap zal zijn. De Zwitserse skigebieden
hebben bekendgemaakt geen algehele coronapasverplichting (3G) te willen in skigebieden. In gondels moet
een mondkapje worden gedragen en in restaurants is een
coronapas nodig, maar je kunt zonder coronapas de skilift
in. De Zwitserse regering moet dit beleid nog wel officieel
bekrachtigen, maar het lijkt erop dat sommige gebieden
toch de 3G-regel mogelijk willen invoeren.
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in Frankrijk over: ‘Geen coronapas nodig in
Franse skiliften.’ De skigebieden gaan open
en dat zo simpel en normaal mogelijk, zelfs
zonder coronapas. Tenminste zolang de coronasituatie dat toestaat. Anderzijds, let wel op,
want je hebt nog wel een coronapas nodig
om Frankrijk in te mogen. Ook wordt deze
pas gevraagd in onder andere zwembaden,
sportruimtes, restaurants, hotels, bars en op
terrassen. Tot slot hebben we nog onze Duitse
buren. Duitsland koerst af op een 3G-regel (gevaccineerd/getest/genezen) voor skigebieden,
zoals die afgelopen zomer ook van kracht was.
De Beierse regering heeft aangekondigd dat
de skigebieden in de Duitse Alpen onder die
voorwaarde hoe dan ook kunnen openen.
Alleen regio’s met een zeer laag aantal coronagevallen kunnen vrijgesteld worden. Of ook
sleepliften onder de 3G-regel zullen vallen, hoe
de masker- en afstandsverplichting worden gehandhaafd, wie de 3G-regel zal controleren en
of er beperkingen zullen gelden voor de liftcapaciteit, is allemaal nog niet bepaald. Feldberg
in het Zwarte Woud heeft als eerste skigebied
eigen regels vastgesteld. Je kunt hier alleen
terecht als je gevaccineerd bent of genezen.
Je kunt alvast lezen dat het een seizoen wordt
met hindernissen in onze meest bekende skioorden. Afwachten of het wintertoerisme daar
gaat onder lijden.
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Waar warmte en gezelligheid elkaar ontmoeten

Les Sybelles

LES SYBELLES CORONAPROOF SKIGEBIED
Dit jaar kunnen we dus weer op wintersport!
Genieten van de heerlijke sneeuw, de zon en
een heerlijk terrasje tussen het skiën of het
boarden door. Wie heeft daar nou geen zin
in? Maar dit jaar zal, zeker omdat corona nog
niet helemaal verdwenen is, niet ieder skigebied even geschikt zijn. Sommige skigebieden zijn juist van nature erg coronaproof. Een
voorbeeld hiervan is Les Sybelles. Een echte
aanrader, want het gebied is groot, rustig, zonnig en niet onbelangrijk, lekker voordelig! Want
er is geen gebied met meer dan driehonderd
kilometer aan pistes waar je zo voordelig kunt
wintersporten.
Les Sybelles is van nature al coronaproof. In
dit gebied vind je namelijk geen cabines of
gondels, maar voornamelijk moderne stoeltjesliften en her en der wat sleepliften. Zo zit
jij altijd in de veilige buitenlucht en alleen met
je eigen familie of vrienden in de lift. Ook de
accommodaties zijn coronaproof. Zo heb je de
keuze uit fijne gerenoveerde appartementen
of chalets in de mooie chaletdorpjes Saint
Jean d’Arves en Saint Sorlin d’Arves. Verder is
de verhouding pistekilometers versus aantal
toeristenbedden zeer goed. Dat is niet alleen prettig in coronatijden, het zorgt er ook
voor dat je op de pistes de ruimte hebt. Een
wintersportvakantie in het Franse skigebied
Les Sybelles is daarom nu een waar sprookje.
Dit skigebied heeft alles te bieden voor een
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De schoonheid van natuurlijke imperfectie,
emotie, rust, warmte en vergankelijkheid.

perfecte skivakantie. Door de ideale ligging
over meerdere bergruggen ski je praktisch
de hele dag heerlijk in het zonnetje en zijn de
noordelijke hellingen vrijwel altijd bedekt met
een goede sneeuwlaag. Wintersport in skigebied Les Sybelles betekent skiën op prachtige
brede pistes met talloze lange afdalingen. In
2010 werden er namelijk een 6-tal skigebieden
samengevoegd, waardoor het gebied ondertussen 310 kilometers aan aaneengesloten pistes telt! Het groot aantal kilometers aan piste
zegt echter niets over de authenticiteit en het
typerende karakter van skigebied Les Sybelles
die absoluut niet verloren zijn gegaan. Tijdens
de afdalingen kun je genieten van de adembenemende vergezichten vanaf de bergen en
het uitzicht over de omgeving.

piste en zijn dus met de ski’s te bereiken. Alle
dorpen hebben meerdere liften waarmee
je direct de pistes kunt bereiken, dus je hebt
nooit lange wachtrijen. De dorpen St. Sorlin
d’Arves en La Toussuire liggen het meest centraal in het gebied en geven de beste toegang
tot de piste. De skipas is geldig voor het hele
gebied en is iets voordeliger dan bijvoorbeeld

de skipasprijzen van een Oostenrijks skigebied
met een dergelijke omvang. Opvallend is de
afwezigheid van gondelliften. Alle pistes worden ontsloten door een groot aantal sleepliften en een deel stoeltjesliften. De belangrijkste
hoofdverbindingen naar de toppen zijn stoelliften, dus je kunt onderweg ontspannen van
het prachtige uitzicht genieten.

VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN
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Les Sybelles is het op 3 na grootste skigebied
van Frankrijk. Ondanks dat het skigebied veel
meer rode dan blauwe pistes heeft is het toch
geschikt voor beginnende skiërs. Vanaf bijna
alle uitstappunten en bergtoppen kun je zowel rode als blauwe pistes kiezen. De pistes in
Frankrijk zijn over het algemeen breder, vlakker
en dus makkelijker dan in Oostenrijk. In alle 6
de resorts van het skigebied zijn oefenweides
te vinden. Hier kunnen beginnende skiërs en
snowboarders in alle rust de basis leren op
eenvoudige pistes. Alle oefenpistes bevinden
zich vlakbij de resorts en zijn daardoor eenvoudig te bereiken. Nog meer actie op de piste
kun je vinden in Snowpark en Easypark. Beide
parks bevinden zich bij St. Sorlin d’ Arves op
een hoogte vanaf 2.100m. Easypark is zoals
de naam al zegt een leuk freestyle park voor
beginners. Bijna alle accommodaties in de
dorpen van Les Sybelles liggen op of aan de
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