
                         Guide Witte             Camping CHANTALOUETTE 
                        Winter activiteiten rond Praz sur Arly. 
 
Inhoud: 
 
Blz. 1.  Voorwoord en toelichting. 
Blz. 2. Wandel- en raquette routes 
Blz. 9. Autotochtjes 
Blz. 11. Restaurants. Verwijzing in de tekst tussen haakjes  (o.o)   
Benodigd:  -wandelkaartjes van de lokale “office de Tourisme”.  
  -kaart  IGN 3531 OT (Megeve- Col des Aravis);  
  -voor de autotochten: Michelin (geel) 328 Ain, Haut Savoie 
 
Voorwoord: 
De afgelopen vijftien jaar verblijven wij met onze caravan vier weken in de winter in of rond Praz sur Arly. 
De laatste jaren staan wij op camping Chantalouette in Praz sur Arly; een eenvoudige, maar prettige 
camping midden in het dorp. Omdat wij niet meer skiën of langlaufen, wandelen we veel. Met behulp van 
kaartjes van het lokale “Office du Tourisme” hebben we veel mooie wandelingen gemaakt en daarbij leuke 

restaurantjes ontdekt. (we hebben immers geen ski-huur en liftengeld meer ). We kregen de behoefte 
om één en ander op te schrijven voor het volgende jaar; zie hier onze uit de hand gelopen hobby. Ons 
streven is nu om dit verzamelwerkje up-to-date te houden en moeten dus in 28 dagen 45 wandelingen 

maken en ruim 40 eethuisjes controleren  ; dat lukt dus niet. Bedenk daarbij dat de beoordeling van een 
restaurant een moment opname is; het volgende jaar kan er een andere exploitant of chefkok zijn. Vandaar 
dat sommige zaken misschien niet helemaal correct meer zijn; we voelen ons daarvoor dan ook niet 
verantwoordelijk; u mag dit amateuristische boekje gratis gebruiken zonder enige verplichtingen onzerzijds. 
Mocht u opmerkingen en/of suggesties hebben: graag een mailtje naar janwitte@adrecreo.nl. U krijgt dan 
t.z.t. weer de herziene uitgave gemaild. We hopen dat u veel plezier beleefd aan dit overzicht. 
 
Jan Witte; februari 2018. 
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Wandel- en raquette-routes      
 

In en rond Praz sur Arly. 
Zie foldertje/kaartje “promenades á Praz sur Arly” bij Office de Toerisme Praz sur Arly. 
 
1.  Vanaf camping Chantalouette richting Megeve lopen; t.o. Boulangerie en Pharmacie  rechtsaf 

naar beneden. Over de brug links af. Na camping Pres d’Arly linksaf.  Doorlopen tot einde 
weg,(noemen we punt A.) tevens einde bebouwing. Daar  rechtdoor “pietons” volgen, langs 
loipe, richting Cassioz volgen, linksom rondlopen  langs de Arly tot punt A. (Eventueel, zo 
mogelijk uitstapje naar het typische Savoie  dorpje Cassioz.) Bij punt A. links aanhouden loipe 
volgen, langs houten  bungalowpark tot eerste weg (punt B.) Oversteken en pad volgen, door 
houtwal (punt  C.) tot tweede weggetje (punt D.) Weg oversteken, langs skiliften, doorlopen tot 
 dalstation lift la Rosiére, paadje blijven volgen. Op asfaltweg: óf rechts af en t.o.  Caisse via 
voetpad en bruggetje terug naar  centrum, óf  links af over de brug over  de Arly en 
op grote weg rechtsaf terug naar  camping. Ca. 1 ½ uur (24/1’17 klopt ) 

Afkortingen: 
1.1. bij punt A meteen schuin rechts terug langs houten bungalowparkje en bij eerste  weg (punt 
B) rechtsaf langs camping Prés d’Arly, zelfde weg terug naar camping. Ca.  half uur. 
1.2. idem, maar bij punt B weggetje oversteken, door houtwal, doorlopen naar tweede  weggetje 
(punt C) rechtsaf. Op grotere weg weer rechts, daarna links over brug zelfde  weg terug naar 
camping. Ca. ¾ uur. 
1.3 Idem, bij punt D weggetje oversteken langs dalstations skiliften, rechts aanhouden  naar P-
plaats. Daar via smal bruggetje door bos terug lopen naar centrum Praz en  camping. Ca 1 uur. 
1.4. Uitbreiding: 

Extra rondje; bij punt C (houtwal) raclette bordjes naar links volgen, langs “houtwal” omhoog. De 
bordjes blijven volgen totdat de bordjes rechtsaf steil naar boven wijzen, dan gewoon het pad 
blijven volgen tot bij punt C. Ca. 20 min. extra. Meestal met Sno boots goed te lopen. Route verder 
vervolgen.  
Alternatieven: andersom lopen en/of andere afkortingen nemen, met of zonder de “lus” naar 
Cassioz.  Veel combinaties mogelijk. 

 
2. Weggetje naast rest. Les Trappeurs in; via les Granges 1240 m. hoog naar la Tonnaz.  1150 m. hoog. 75 
min. Eigenlijk stukje raquettespad, maar met boots goed te lopen.  Mooie zonnige wandeling. 
Rechtstreeks naar La Tonnaz ca. 45 min. In Tonnaz  boerderijrestaurant met klein terrasje “Ferme de 
Violons” lekker gegeten. (restaurants no.1.4.) (zaterdags gesloten!) Regelmatig gelopen; laatst 1/2’16. 
Terug in 30 min. naar camping. 

*Alternatief: van Tonnaz via les Essertets en Belambra terug. (Wel steil 1e stukje; 
raquettes/onderbinders) 

3. Vanaf camping langs de weg richting Flumet lopen, buiten dorp linksaf via brug, dan  omhoog lopen naar 
les Bernards. Goed selfservice resto “les Barnard”.(1.5.) Met zeer zonnig terras. 45 min. heen 35 min. terug. 
4. Met auto zelfde route als 3 maar dan doorrijden tot einde weg. Parkeren bij boerderij.  (1170 m.). 
Daar raquette-pad blijven volgen tot restaurant La Montagnette. (15.2. heerlijk gegeten). Mooie, wel 
zware, steile route, 170 m hoogte verschil; ¾ uur heen, andere  weg terug maar dan wel de afkortingsroute 
nemen anders kom je te laag uit en moet  je weer omhoog voor de auto. Bij scherpe bocht naar 
rechts, rechtdoor bordje Flumet  volgen. Je komt dan vanzelf weer bij de boerderij en auto uit. ¾ uur 
terug. (zie kaartje Promenades en Boucles van vvv Praz).  RAQUETTES!!! Gelopen: 27/1’17 
bovenstaande route. Schitterend. 
5.  Raquette wandeling zie kaartje VVV. Vertrek bij dalstation; raquette-wandeling volgen. Prachtige 
wandeling, wel steile stukken. 90 min. rond vanaf dalstation ;(vanaf camping + 2 x 10 min.) RAQUETTES 
noodzakelijk of boots met onderbinders; boots alleen niet te doen. 
 
 

 



Naar het oosten: 
Rond Megeve:  Zie wandelkaart Megeve,  Sentiers Piétons van Office du Tourisme. 
 
6.1. Met de auto van Praz sur Arly richting Megeve, maar bij Cassioz rechts afslaan; over de brug 1e weg 

links en deze weg blijven volgen (o.a. richting dalstation Rochebrune) tot bordje Le Leutaz (scherp 
rechtsaf). Doorrijden tot P-plaats le Leutaz. (einde weg). Het wandelpad volgen naar restaurant 
Alpage les Tetes. (2.1.) dat helaas ’s winters dicht is (na nieuwbouw geen wintervergunning 
gekregen), maar het is een mooie wandeling. (goed half uur). Zomers lekker eten; o.a. fondu. 
6.2. alternatief:  Bij Cassioz parkeren, vergt ’s winters enige creativiteit. (bijzonder, karakteristiek 
Savoie dorp). Daar de wandeling (Megeve-kaartje no. 2.) volgen naar le Leutaz; 1 uur. Eventueel 
doorlopen (zie 6.1.) Letop: de restaurants in Le Leutaz zijn niet goedkoop!  

7. Auto in P-garage bij busstation Megeve. Skibus naar dalstation Mont Arbois nemen.  Lopend naar 
beneden via “le Chemin du Calvaire” kapellenroute naar het centrum van Megeve. Leuke wandeling van ca. 
half uur. Route 7 van wandelkaartje Megeve.  

7.1. alternatief: vanuit Megeve (t.o. schaatsbaan) “le chemin de Calvaire”  naar boven lopen; (ca.40 
min.) eventueel eten bij dalstation Mont Arbois (4.1. zelfbediening, niet zo’n succes) of L’Rshot 
(4.2. ) en óf terug lopen óf met skibus naar busstation Megeve.   

8. Zie 2 maar dan doorlopen/rijden naar la Maz en daar kiezen uit twee mogelijkheden:  óf Megeve-
route 8 (ca.60 min.) óf  Megeve-route 11.(ca. 75 min).; langer, maar  leuker)  
 
Rond de Rochebrune: 
9 en 10.Deze leuke route (busstation Megeve, via Rochebrune, Pré Rosset, le Radaz, Cote 2000, le Maz, 
busstation) hebben we helaas moeten laten vervallen om twee redenen:  
Het is niet meer mogelijk om als voetganger alleen een simpel kaartje te kopen voor “aller et retour” (was 
in 2012 € 12.-) en het is niet meer toegestaan om van Pré Rosset naar le Radaz te lopen. Jammer! Het is 
alleen nog mogelijk een “dagkaart piétons” te kopen (2018 € 18.50 p.p.) 
Gelukkig zijn er nog veel andere mooie wandeltochten.  
11. Dag suggestie: Via Cassioz naar dalstation Rochebrune. (resto 3.1.) Parkeren links v.d. weg of P-garage.  
Dagkaartje voor voetgangers kopen € 18.50.= p.p. (2018) veel liften,  telepherique en telecabine. (Staat 
op nieuwste  kaartje Sentiers Pietons aangegeven welke liften voor voetgangers te gebruiken zijn.) Met 
Telepherique Rochebrune naar boven (3.3. le Super Megeve).  
(punt A.). Rechts aanhouden (bordje l’Álpette) en lopend afdalen (steile stukken !) naar dalstation 
Telesiége de l’Álpette. (ca. 30 min.)  Even daarvoor kom je langs restaurant le Forestier (3.2. goed, luw 
gelegen restaurant, maar redelijk duur) Via Telesiége de l’Alpette naar boven; l’Alpette (3.4.) 1871 m. hoog; 
was groot restaurant maar sinds 2017 gesloten. Lopen naar ”sur les Pres” (3.5. goed, maar niet goedkoop 
restaurant), of 20 min. verder naar Alpage de Pré Rosset (3.6. ook duur, iets beperktere kaart). Vanaf Super 
Megeve ca. 45 minuten heen. Nadeel is dat deze restaurants ook buiten de vakantietijd erg druk zijn en je 
veel tijd kwijt bent. Misschien beter “broodje” meenemen! Terug lopen naar  Telesiege de la Petite 
Fontaine, naar beneden naar Javen d’en Haut (5.2.). Links aanhouden langs la Babotch (5.5.) (Megeve 
wandeling 10) Bij splitsing van sneeuwwegen (11.2. punt B.), gaat route  10 rechts, maar daar links 
aanhouden langs bosrand, langs sleeplift, P-plaatsje en doorlopen tot een bocht naar recht,  
(punt B.),rechts, daar links aanhouden. Langs appartementen complex naar dalstation Telecabine de 
Caboche. Met de cabine naar boven (super Megeve) en de Telepherique  de Rochebrune naar beneden 

naar de auto. (optimaal gebruik van het liftenpasje ). Een schitterende wandeling met prachtige 
uitzichten op de Mont Blanc en de Aiguille du Midi. 

 
11.1. *Alternatief 1: proberen bij dalstation Telecabine de Caboche langs restaurant la Caboche 
(5.6) naar dalstation Rochebrune te lopen. 
  
11.2. *Alternatief 2: óf parkeren P-garage busstation en bus naar dalstation Mont Arbois óf met 
auto naar dalstation Mont Arbois en daar parkeren.  Kaartje kopen € 18.50.= p.p. (2018) voor 
voetgangers (liften telepherique en telecabine) (Staat op nieuwste  kaartje Sentiers Pietons 
aangegeven welke liften voor voetgangers te gebruiken zijn.). Met grote Telepherique Rocharbois 
en de Telecabine de la Caboche naar Rochebrune (super Megeve) en loop naar bergstation 
Telepherique de Rochebrune. Volg nu verder bij 6. punt A. Vanaf punt B. bij splitsing sneeuwwegen 



rechts aanhouden (Megeve route 10 volgen) en via la Ree doorlopen naar la Maz. Daar óf met de 
bus naar Megeve óf lopend naar auto bij dalstation Mont Arbois. 
 
11.3. alternatief 3. Uiteraard is het nog steeds mogelijk om via de Telepherique de Rochebrune 
naar boven te gaan (kaartje € 18.50 2018) Via Cassioz naar dalstation Rochebrune. Parkeren links 
v.d. weg of P-garage. Naar boven (Super Megeve) en  lopen tot aan Alpage de  Pré Rosset en terug. 
Wij vinden dan eigenlijk de € 18.50 p.p. vrij veel. Lopend via l’Alpette (zeer steil stuk!), “Sur les 
Pres” (goed, maar niet goedkoop restaurant) , Pré Rosset (ook duur, iets beperktere kaart). Ca.75 
min. naar Sur les Pres (zie opmerkingen bij 11.) en/of door naar Alpage de Pré Rosset. Ca.70 
minuten heen vanaf Super Megeve. Zelfde weg terug. Een schitterende wandeling met prachtige 
uitzichten op de Mont Blanc en de Aiguille du Midi. Raquettes of onderbinders alleen gemakkelijk 
op die ene steile klim en afdaling. 
 
 

Rond Mont Arbois:  
12. Ook deze wandeling, die wij ieder jaar maakte, is niet meer interessant door twee  maatregelen: én de 

verhoging van het voetgangerskaartje van € 12.- (2013) tot € 18.50  p.p. (2018) én het officieel 
niet toestaan van de wandeling naar Mont Joux, wat een  schitterende wandeling was en waar je 
heerlijk kon eten. Januari 2015 bevestigde het  Office du Tourisme dat de wandeling officieel niet 
meer mogelijk is. Helaas, maar er  zijn alternatieven!!   

13. NIEUW 2017. Met auto of bus naar dalstation Mont Arbois. Parkeren in P-garage  Mont Arbois. Bij 
Caisse links aanhouden, langs kinderpiste, bordjes “Piétons 6”  volgen. Na ca. 20 minuten buigt de 
wandelroute naar rechts; houdt hier links aan;  wandelpad/langlaufroute. (richting le Bettex). 
Helemaal doorlopen, stijgend en dalend,  tot de telecabine Princes. Piste oversteken en bij “Chez 
Tartine” (4.6.) “uitrusten”. Prachtige  route, met (vooral bij zonnig weer) fraai zicht op de Chaine 
des Aravis. Zelfde route  weer terug. Zowel heen als terug ca. 70 minuten. Gelopen 27/1’17. 

13.1. *alternatief: route “Piétons 6” gewoon blijven volgen als rondwandeling. Na ca. 45 minuten 
weer terug bij dalstation Mont Arbois. (4.1 en 4.2) 

 
 
Gebied Cote 2000. 
14.  Óf met auto óf met skibus naar eind Cote 2000; lopen naar resto La Radaz. (no.5.3.) Vóór lift links  

aanhouden, na “ravijn” links en pad blijven volgen tot resto Radaz. 35 min. heen 25 min. Terug. 
Makkelijk te lopen. Heerlijk zonnig, mooi uitzicht. Tot ca. 14.30 uur zon. Ieder jaar gedaan; nog  
steeds leuk en goed.     

14.1 *alternatief: eerder parkeren. b.v. na resto “le petit Lay” (5.1.) en brug in bocht niet de weg 
volgen maar rechtdoor. Na 200 meter parkeren en teruglopen om “piëtons 9” te volgen tot Cote 
2000 en door naar la Radaz. (no.5.3.) Heen ca. 60 min.; retour ca. 40 min.   
14.2. óf nog eerder parkeren, b.v. bij la Maz.(kerkje)  Piëtons 9 lopen zo ver je wilt en terug. 
Prachtig, makkelijke, zonnige wandeling. Vele malen gelopen. 7/2’17: la Maz naar rest. COUCOU 
CAFÉ (5.4. voorheen l’Altiport) 75 min.  
le Maz  -  bocht le petit Lay 45 min. 
le petit Lay  -  Coucou café 30 min. 
Coucou café  - le Radaz   45 min.   
 

15. Met auto bij Le Maz rechts aanhouden, doorrijden na ca. 1 km. links aanhouden (bordje “piéton 10”) 
bij la Ree parkeren en vóór p-strook rechts wandeling 10 volgen  naar  le Javen d’en Haut  (5.2. goed, 
maar erg druk en niet goedkoop restaurant) Na  restaurant Javen d’n  Haut rechts aanhouden, 
piëton 10 blijven volgen (klein, steil  stukje) naar le Babotch (5.5. een van onze favoriete 
restaurants, zie lijst) en route volgen  naar auto 

15.1. *Alternatief 1.: Ná le Baboth (5.5.) bij splitsing van sneeuwwegen gaat piëtons 10 rechts, 
 maar wij links, langs bosrand, sleeplift, parkeerplaatsje, asfaltweg volgen; na ca. 1  km. rechts 
Chemin de la Ree in (bordje “piéton 10”) naar auto. 
15.2. *Alternatief 2 : diverse keren andersom gelopen. 



15.3. *Alternatief 3: weggetje le Maz helemaal uitrijden; einde weggetje parkeren, langs lift pad 
volgen, rechts aanhouden naar la Babotch (20 min. lopen; lekker eten en langs Javen d’en Haut 
route 10 volgen; vóór bruggetje links aanhouden naar auto. 
15.4. *Alternatief 4.: bij la Ree klein leuk rondje van 30 min. Zie kaartje. 

 
16. Met auto of bus naar Chalet Accueil la Livraz (richting Cote 2000) Lopen 9 (rood) naar le Planay (steil 

stuk) en via asfalt weg afdalen naar Planelet (mooie, zonnige route) Lopend of per skibus naar auto. 
Mooie route! (RAQUETTE of onderbindertjes  voor klein steil stukje door bos)  

16.1. *alternatief: parkeren bij Planelette, lopen naar het gehucht le Planay. Vóór le Planay is 
rechts boerderij/restaurant “la Croix du Planay”; heel karakteristiek restaurant met vanuit de eet 
kamer zicht op het vee. (achter glas) Let op: alleen op reservering) (zie 5.8.) Na le Palnay naar 
beneden (steil) naar Chalet Accueil la Livraz  1 ½ uur. Lopend ¾ uur terug naar auto of per skibus.  
(Raquette/onderbinders voor laatste stuk) Gelopen: 18/2’17. Andersom beter; beter klimmen dan 

dalen.  . Dan dus parkeren bij Chalet Accueil.  
 
Rond Le Jaillet. 
17. Télécabine du Jaillet naar boven (seulement aller).Lopend via 3 naar Auberge du Christomet. ( 7.1. 

Lekker eten, schitterend uitzicht, 2013, vernieuwd, zeer duur geworden!!  Niet leuk meer. Lange 
flauwe afdaling naar Megeve., fraai zicht op Mont Blanc en  Megeve.  Diverse malen gelopen. 

17.1. *alternatief: met auto langs lift naar boven rijden; parkeren in haarspeldbocht naar  Auberge 
de Christomet (7.1.) lopen. (ca 50 min. heen, 40 min. terug) Eten en weer terug. Gelopen: 
meerderejaren gelopen voor laatst 2013. zie notitie hiervoor 
 

Demi-Quartier. 
18. Buiten Megève (Demi Quartier) links af naar Vouvray en weer links naar la Fouette. Parkeren einde  

weg; Raquette-wandeling: pad links omhoog; raquette-bordjes  volgen. Begin bordje 1250 hoogte. 
Via Chalet de la Vieille, Alpage de Beauregard, (1441 m.) Alpage la Revine weer terug naar auto. 2 uur. 
Zware klim en steile  afdaling! Schitterende, zonnige route met prachtige vergezichten op de 
Mont Blanc.  Gelopen: 24/1’08. Op 17/2’16 weer gedaan,(met onze nieuwe raquettes).  
Schitterende tocht!! Eventueel links sneeuwpad doorlopen tot resto “le petit Cuchet” (8.2 ligt iets 
boven P-terrein) heerlijk en niet duur! 4/2’12 gegeten Plat du jour € 14.=, prima. 2013, 2014, 2015; 
½’16 nog steeds uitstekend. 26/1’17 € 14.50 prima. 24/1’18 perfect € 15.50. 

18.1.*alternatief 1: Iets eerder parkeren in la Fouettaz, dan de asfaltweg richting Combloux lopen 
doorlopen over sneeuwpad tot skipiste met restaurant “le petit Cuchet” (8.2.)(30 minuten)  
18.2.*alternatief 2: bij la Fouetaz door rijden tot P-plaats einde weg. Langlaufroute volgen (rechts 
naar beneden) “maison neuve” eerst blauw, daarna groen. Rondwandeling; schitterend zicht op 
Mont Blanc. 7/2’13 60 min. 10/2’15 andersom met raquettes 75 min.  
18.3.*alternatief 3: vanaf P-plaats einde weg; rechtstreeks in ca 20 min. naar “ le Petit Cuchet” 
(8.2.) lekker eten en weer terug. Makkelijke wandeling, mooi zicht Mont Blanc. Makkelijk dagje!. 

 
Rond/in  Combloux 
 
Zie foldertjes/kaartjes, “les plans touristiques hiver” office de Tourisme Combloux. Lekkereten in Comploux 
? no. 8.3, 8.4 en 8.5. 
19.  wandeling no 2. van kaartje Combloux. Gereden naar les Intages. Geparkeerd. Doorgelopen en 
wandeling gemaakt. Bleek verkeerd om; vanaf P-plaats ca. 50 m. teruglopen en wandeling volgen. Mooie 
wandeling, wel veel door bos. 1 ½ uur rond. RAQUETTES of onderbinders aanbevolen. Gelopen 9/2’10. 
Suggestie: wandeling no.1 van kaartje ook goed te doen.  
 
20. Leuk wandelingetje vanaf P-terrein in centrum bij 2e rotonde; trap af naar beneden (resto Dandy 8.5.) 

naar meertje. Langs meertje tot splitsing: óf links om het meer óf rechts aanhouden en naar de weg 
en rechts naar P-plaats. 
 

 
 



Naar het zuid-westen: 
Tussen Praz sur Arly (1050 m. en  Flumet (950 m. hoog) Zie kaart IGN 3531 OT  
22. Bij rest. Panaromic (langs weg van Praz naar Flumet) parkeren. Lopend weg volgen (route de l’Adret) 

richting “le Gateau”. Je komt dan vrij snel langs “Bergerie des 2 Savoie”; een bezoekje waard en ook 
heerlijk zelfgemaakt diverse kazen en yoghurts te koop zijn. Doorlopen tot la Touviére (45 min. 
heen; 30 min. terug) Event. Rechtsaf tot  aan bosrand; 
22.1. *alternatief: per auto naar la Touviére, vandaar lopen naar bosrand. 1400 m. hoog. (12/2’12 
gelopen tot bosrand; 1 uur heen, 40 min. terug.) 
Suggestie: bij Fouriére parkeren en doorlopen tot Orient 1588 m. schatting 1 1/2 uur heen; 1 uur 
terug. 

 
Streek Notre Dame de Bellecombe/Les Saisies/Crest-Voland.  
 
Notre Dame de Bellecombe 
Zie foldertje/kaartje Notre-Dame (carte d’itinéraires en Crest Voland en kaart IGN 3531. 
Voor restaurants in Notre-Dame zie no. 9.1., 9.2. en 9.3. 
 
23. Parkeren achter/naast de kerk en de hoofdweg naar boven lopen; doorlopen langs piste en  

direct na appartementen gebouw links langs het gebouw; over parkeerterrein naar  beneden, rechts 
aanhoudend door “villawijk”  tot je weer op de grote weg uitkomt.  Hier links af weer terug naar de 
kerk. Leuke wandeling door dorp en wijk van ca. 40  minuten. 

24. In bocht le Planay (wordt ook station Mont Rond, genoemd naar skilift) parkeren. Weggetje links 
 (langs restaurant (koe achter glas)).Na ca. 1 km. Links aanhouden. Weggetje naar boven 
 volgen. Op splitsing links, doorlopen tot le Lachat naar Pizzeria (10.1) (ca. 1 ¼ uur  lopen). Via 
asfaltweg terug naar auto.(45 min.) Zie foldertje Notre Dame wandeling 2 en 3.  Gelopen: 26/1’11. 
en 2012. 
25. vanaf P-plaats zelfde weggetje tot eind doorlopen (la Peigniére) en weer terug. Totaal 1 uur.  

Gelopen: o.a. 25/1’10. 
26. Zelfde weggetje inlopen. Halverwege rechts aanhouden (les Excoffoniéres) en    

doorlopen tot eind. Tot Lac Desert, skilift Plan Desert  (Bankjes in de zon) Prachtige 
wandeling totaal ca. 2 ¼ uur. (75 min. heen, 60 min terug.)  Tot slagboom: 50 min  heen, 40 min. terug. 
Zeer regelmatig gelopen; laatst 5/2’18. Nog steeds heel leuk. 

27.  In bocht le Planay (wordt ook station Mont Rond, genoemd naar skilift) parkeren.  Langlaufloipe  
 volgen; eerst door dal met beekje en schaduw, later op hoogte in zon. Komt uit bij dalstation lift Mont 
Rond, t.o.resto Julien (11.1. lekker en niet duur!).Ca. 70 min. laatst gelopen 28/1’2018. 

28.  *alternatief: om niet in het dal (schaduw) te lopen: t.o. resto Julien trap op, langs lift  links  
aanhouden, langlauf loipe volgen, loopt rond, na lange afdaling “doorsteek” links  om hoog om 
dezelfde weg weer terug naar het dalstation te lopen.. Mooie zonnige  wandeling. Laatst 17/2’16.  
1 ¼ uur rondwandeling.  
Ook mogelijk om bij “doorsteek” de loipe verder te volgen naar beneden. (8/2’13 gelopen),  door dal en 
zo terug naar le Planay. (combi 5 en 6). Ca. 1 ½ uur. Let op: 2017: Langlaufloipe (ski de fond) niet 
geprepareerd, dus niet te lopen door de sneeuw. Dan beter asfaltweg links van de liften nemen en 
helemaal doorlopen; 2e deel voet/raquettepad; wel mooi! 

29.Van Notre Dame richting les Saisies rijden; voorbij le Planay bij les Frasses parkeren. Rastaurant 11.2) 
(lift Boulangère) Raquette-wandeling naar de Mont Rond. Wandeling 4 uit foldertje Notre Dame. Mooie, 
stevige, lange wandeling; 1450 m – 1770 m = 320 m. hoogte verschil.   
Heen 2 uur, terug 1 ¼ uur. RAQUETTES Aantal keren gelopen; laatst 3/2’2010  

30. Richting les Saisies, bij Covetan raquettewandeling gemaakt. Kaartje NotreDame no. 5. 1 ½ uur  
vrij steil afdalen en klimmen; helemaal door bos in schaduw, vrij eentonig.  

 
Crest-Voland.  Zie foldertje. 

31. In dorp t.o. Hotel Mont Bizanne parkeren; 1e weg links naar boven ((les Mouilles) doorlopen, rechts 
afbuigen naar dorpje le Cernix;  op “grote weg” rechts af; afdalen naar Crest Voland.  45 minuten. Ieder jaar 
wel een keer gelopen. Leuke wandeling. 



Heerlijk eten bij Hotel Mont Bizanne (14.1.) (2018 3 gangendagmenu voor € 20.00, onvoorstelbaar goed 
). Alternatief: “le Télémark” (14.2.), “Apres Ski” (14.3.) (langs de route bij dorpje Cernix bij kinderpiste. 
Of resto l”Arche (14.4) 
Andersom lopen ook mogelijk. Nadeel: laatste stuk, in ons geval nu eerste stuk, erg stijl en vaak heel 
glad om af te dalen. Beter te klimmen dan te dalen. 

32. In Crest Voland richting les Saisies rijden. Bij sleeplift des Moliettes parkeren. Raquette-wandeling 
volgen naar de Mont Lachat. Mooie wandeling. 1440 m – 1600m = 160 m. goed te doen. Zelfde weg terug. 
Op Mont Lachat alleen selfservice resto. (13.2.)Op heenweg (1 uur) en  dus ook terug kom je langs Refuge 
du Lachat. (13.1.) Zonnig terras met prachtig uitzicht en lekker eten. (2  grote honden) RAQUETTES.        
 
Les Saisies.  Zie foldertje/kaartje. Restaurants: no’s 12.1. t/m 12.7. 
33. Voor dorp grote P-plaats parkeren; (interieur kerk de moeite waard) dorp inlopen.  Onder brug door, 

daarna rechts naar beneden het dal in tot dalstation. Schuinlinks wandelpad volgen, langs camping en 
steil pad tot op Mont Bizanne 1940 m. 2 ½ uur lopen heen, 350 m. hoogte verschil.. Prachtig uitzicht, 
zelfbedieningsrestaurant slecht! Gelopen: 1/2’12. 

34. Beter alternatief: zelfde begin, maar voorbij camping piste oversteken naar resto “les Halles  
de Bisanne” (te reserveren) (vanaf P-terrein ca. 45 min.) Brede pad weer naar beneden lopen, bij skilift 
(Telesiege des Carrets) links van “ravijn”  grote pad volgen naar P-plaats (retour ca. 60 min.) 

35. Vanaf p-terrein, weg oversteken, langs kinderski-oord en station rodelbaan voetpad volgen naar  
   resto Benneton op Col de la Lezette. Leuke wandeling ca. 40 min. Mooi zonnig terras; niet 
  goedkoop. Aantal keren gelopen, zie ook volgende. 

36. zie vorige, maar dan doorlopen naar Mont Clocher. Heerlijke makkelijke wandeling. Vanaf Lezette  
heen 70 min. Terug 60 min. Eventueel nog verder lopen. Ooit tot vlak voor Mont Vores. Eén van de 
mooiste wandelingen! Bijna ieder jaar gelopen! prachtig! 

37. Mooie raquette-wandeling. Parkeren vóór les Saisies bij Covetan. Eerst naar boven, Char 
du Beurre, dan naar les Saissies en weer terug naar  Covetan (auto) RAQUETTES.Gelopen 6/2’05. Lang, 
zwaar, maar mooi.! 

38. Zie verder leuke routes op “carte d’itinéraires” Les Saisies; Office du Tourisme 
 

 

Naar het Noord-Westen :  
Col des Aravis, la Clusaz en les Confins . Zie kaartjes/foldertjes la Clusaz. 
 
De Col des Aravis (30 min. van Praz) is een schitterende, eenvoudig te rijden pasweg ; zowel heen als terug 
(uitzicht op de Mont Blanc). La Clusaz (45 minutien vanaf Praz) is een levendige, gezellige plaats met veel 
winkels en restaurantjes. Les Confins is een prachtig wandelgebied met veel wandel- en langlauf 
mogelijkheden. Ook een aantal leuke restaurantjes (zie lijst no.17.1. t/m 17.4.) .  

 
39. Op de Col (30 min. rijden) t.o. restaurant pad naar boven lopen tot bergkam.. Schitterend uitzicht. Hoge 

sneeuw: raquettes/onderbinders) Gelopen: o.a.10/2’12 gelopen: 70 min. omhoog 45 min.  
omlaag. Zeer koud - 13 gr. + veel wind; wel prachtig!! 

39.1. Halverwege de kam kan je ook links aanhouden en een pad rond de berg volgen. Prachtig 
maar veel schaduw. 

40. Dag-suggestie les Confins. Via de schitterende route over de  Col des Aravis doorrijden naar la Clusaz. In 
la Clusaz rechts aanhouden naar les Confins. Vlak vóór les Confins in een scherpe bocht naar links, 
rechtdoor om te parkeren bij dalstation skilift Fernuy. In de bocht een steil wandelpad volgen naar les 
Confins (goed te doen met boots, soms wat ijzig, dan raquettes/onderbinders.) Pad blijven volgen. Na 
bord “la Clusaz, chemin Pietonnier sur neige” weggetje oversteken en kiezen: piétons rechts of piëtons 
rechtdoor. Rechts iets langer, maar mooier. (langs het Lac des Confins). Doorlopen tot kerkje; (ca. 45 
min.) daartegenover heerlijk op het terras in de zon bij resto l’Endrire (17.3) lichte lunch (zelfbediening, 
wel goed, niet duur). (alternatief 17.2. of 17.4.). Daarna  de weg oversteken en bij caisse/informatie 
rechts van de kerk het kaartje  “ESF Plan des pistes”  vragen (gratis) Het wandelpad links van de weg 
blijven volgen en het brede wandelpad steeds links aanhouden tot het gele bord “skieurs! Piëtons! 
Risque d’avalanche” lawinegevaar!. Daar rechts af via een paar stevige klimmetjes naar een prachtig 
uitzicht over het dal en de “Chaine des Aravis”. Verder bordjes “piétons” volgen tot de kerk. (dit is 



wandeling B van kaartje) (ca. 60 min.); eventueel een kopje koffie bij l’Endrire en teruglopen naar de 
auto (45 min.) totaal 2 ½ uur lopen. Prachtig! 

40.1 alternatief: Doorrijden naar les Confins en bij kerkje (of iets verder) parkeren en wandelroute 
B (zie hiervoor) lopen (ca. 60 min.)  
 

41. Via de fraaie Col des Aravis richting la Clusaz. Vóór la Clusaz links af, richting Manigod en  
 Col de la Croix Fry. (prima restaurant les Sapin ; zie lijst no.18.1 en 18.2). Zie ook kaartje “plan Sentiers, 
raquette-piétons van la Clusaz.  
 Op de Col: 

41.1 linksaf naar de Col de Merdassier. Daar parkeren: 
41.1.1. teruglopen naar Croix Fry; in les Sapin lunchen en zelfde weg terug naar de auto. Route 2 
van kaartje. 1 uur heen, 1 uur retour.  
41.1.2. daar wandeling 4 of 5 van het kaartje lopen. Route 4 gelopen 4/2’05: zware wandeling. 
41.2. Op de Col de la Croix Fry (1360 m.)  parkeren;  
41.2.1. Lopend bordje “Maisons des Bois” in; pad volgen. Steeds pad blijven volgen tot je na ca. 1 
uur bij het eindstation van de télécabine de Beauregard komt. (1647 m.). Schitterende uitzicht. 
(180 m. gestegen) Mooie, aangename wandeling. Ter plekke drie zeer drukke 
zelfbedieningsrestaurants.  
Optie: in ¾ uur terug lopen en in les Sapins (18.1.) lunchen. 9/2’17 en 14/2’17 (1 x  boven gegeten, 
geen succes, druk!!) Suggestie: na lichte lunch route 36 van kaartje lopen; makkelijke route, 1 uur. 
Terug: óf zelfde weg óf 30 m. vóór resto “la piste bleu” wandeling 35/36 volgen; eerste grote pad 
links naar beneden en daar oude pad weer terug naar Col de la Croix Fry. 
 
  

Restaurants: zie pagina 11. 
 

Mooie autotochtjes vanuit Praz sur Arly. 
 
Handige kaarten: IGN 3531 OT Megeve-Col des Aravis en Michelin 328 Ain, Haute-Savois. 

 
1. Autotocht / wandelingen gebied St.Gervais/les Contamines. Zie folders/kaartjes les Contamines.  

1.1. Met auto via Megeve richting Combloux. Vóór Combloux, op rotonde rechts   
aanhouden (D909); na ca 6 km. rechtsaf naar Bettex. Borden le Bettex, dalstation   
cabinelift Bettex- Arbois volgen. Daar raquette wandeling 1 volgen; mooie maar zware route, veel 
stijgen, erg mooi.  RAQUETTES. 
2.15 uur rond, mooi zicht op Mont Blanc. Zelfde weg terug. 
1.2. Op de D909 niet afslaan naar le Bettex, maar doorrijden tot St.Gervais-les-Bains. Daar rechts af 
naar les Contamines-Montjoie. Doorrijden tot P-plaats bij Chalet Nordique. Daar parkeren en de 
mooie wandeling tot “la Saint Chapelle” (oud kapelletje tegen de rots) volgen. 45 min. lopen. Terug 
langs Notre Dame de la Gorge. Suggestie om te lunchen: restaurant “La Chalet de Parc”, (19.1.) 
gezellig chalet, heerlijk gegeten en niet duur.(2016). Zelfde weg terug. 

 
 
2. Col des Aravis, Col de la Croix-Fry, Manigod, Thônes, la Clusaz. 80 km. 

Via Flumet naar de Col des Aravis (rechts heerlijke koffie in de zon) richting la Clusaz. Vóór la Clusaz links 
af (schuin links terug) richting Manigod. Op de Col de la Fry eventueel links af naar de Col de Merdassier / 
L’Etale (groot skigebied). (Rondlopen en/of raquette-wandeling). Op/na de Col de la Fry links prima 
restaurant “les Sapins” (zie “restaurants”). Doorrijden naar Manigod (prachtige weg met fraaie 
uitzichten). Doorrijden tot Thônes. Leuk centrumpje. Daarna naar la Clusaz (in St.Jean de Sixt een fijne, 
goedkope auto wasplaats) en via de Col des Aravis weer terug.   

 
3. Flumet, Ugine, Serraval, Col de la Croix-Fry, Col des Aravis. 110 km. 

Via Flumet richting Usine; ca. 5 km. na Flumet in een scherpe bocht naar links met links een 
hotel/restaurant, rechtsaf slaan richting Héry- Ugine. Leuke weg bovenlangs. Komt uit in Ugine; daar op 
de grote weg D1508 rechtsaf richting Annecy. Weg volgen, vóór Faverges rechts af naar Serraval D 12. 



Leuke weg volgen tot vóór Thônes; daar rechtsaf richting Manigod. Doorrijden tot op de Col de la Croix-
Fry. Rechts prima restaurant les Sapins (zie restaurants). Op de Col een uitstapje nar Col de Merdassier; 
mooi zonnig skigebied. Daarna doorrijden richting la Clusaz. Twee mogelijkheden: Op D909 rechtsaf via de 
Col des Aravis naar huis, of linksaf naar la Clusaz (leuke plaats) en/of in la Clusaz rechtsaf naar prachtig 
wandelgebied “les Confins” (zie wandelingen en restaurants). Via de Col es Aravis naar huis.   

 
4. Notre Dame, Crest Voland. Ca.40 km. 

Richting Flumet, linksaf Notre Dame de Bellecombe, richting les Saisies. Voor les Saisies rechtsaf Crest 
Voland. In Crest Voland rechts via N.D.Bellecombe weer terug.  

   
5. Notre Dame, Cerest Voland, Flumet. 25km. 

Richting Flumet, linksaf Notre Dame de Bellecombe . Rechts af Crest Voland; doorrijden tot D1212, rechts 
af via de Val d ‘Arly weer terug via Flumet naar Praz.   
    

6. les Saisies, Villard sur Doron. 60 km. 
Richting Flumet, linksaf via Notre Dame de Bellecombe naar les Saisies. Door dorp, bijna einde rechts af 
naar Villard sur Doron. Op D925 linksaf, daarna links af via de D218b terug naar les Saisies. Extra uitstapje 
naar Hauteluce en doorrijden tot aan le  Planay. Via les Saisies en N.D.Bellecombe weer teug naar Praz.   

 
Suggesties  grotere tochten; 
1. Plateau ‘d Assy. Ca. 100 km. 

Megeve, Sallanches, Passy, in Passy links af naar Plateau d’Assy. (bijzondere, moderne kerk, met kunst 
van Chagall, Bonard en Matisse !). In Pleine-Joux even linksaf naar het Lac Vert om een kleine 
wandeling te maken. Daarna weg weer vervolgen tot eind tot skigbied met restaurants. Zelfde weg 
terug ; in Passy links naar la Motte, Servoz, St. Gervais-les-Bains, Megeve, Praz sur Arly. Prachtige tocht. 

 
2. Annecy. Een gezellige toeristenplaats die het beste verkend kan worden met de    

stadswandeling van het office du tourisme.  
Heen : Flumet, Col des Aravis, la Clusaz, D909, Thônes, vóór Alex de D16 nemen om via Annecy-le-Vieux 
in Annecy te komen. Ca. 65 km. 
Terug : D1508, Faverges, Ugine, Gorges de l’Arly, Flumet, Praz sur Arly. Ca. 50 km. 
 

3. Albertville. Een gezellige winkelplaats met het historische stadsdeel Conflans op de    
linkeroever van de Arly. Zie office du Tourisme in het westelijk stadsdeel. Nog westelijker grote 
superwinkels (Intermarché, Casino, enz.) 
Heen : Notre Dame de Bellecombe, les Saisies, richting Beaufort, D925 naar Albertville. Ca. 60 km. 
Terug : D1212, Ugine, Gorges de l’Arly, Fumet, Praz sur Arly. Ca. 30 km. 

 
 
 
Restaurant vanuit Praz sur Arly 
 
In en rond Praz sur Arly: 

1.1 t.o. Marie et Poste. «les Trappeurs», zonnig terras, gezellig interieur en aardige mensen ; ons vaste 
adres, vele jaren positief. Goede prijs/kwaliteitverhouding. Heerlijke lasagne Savoyarde;  prima 
hamburger maison, omelette, canard, salades. Laatst 2018: weer prima: canard, plateau des skieurs, 
Burger maison, tel. +33 450 219 031. 
1.2. “les Sapins” zelfde rijtje als les Trappeurs. Terras minder, interieur ook gezellig, iets nieuwer. 
Aantal keren gegeten; o.a. salades, dagschotels en heerlijke Magret de Canard. Jan.2015 minder goede 
dagschotel. Februari’16 heerlijke salade, maar slechte Croziflette. Café gourmand slecht! 2018 slechte 
dagschotel, plat du jour. 
1.3. “la Bergerie” ligt tussen 1 en 2 in. 4/2’14 gegeten sfeer en eten minder dan 1 en 2. 25/1’16 weer 
gegeten; weer niet echt goed.1/2’18 weer geprobeerd: aangebrande omelet,dubbel gebakken frites. 
Nee, dus. 



1.4.‘Ferme des Violons” zie wandeling 2. Boerderij met klein terrasje; vriendelijk. Leuke ligging. 22/1’14 
eenvoudig maar lekker gegeten. Zaterdag besloten. 
1.5.“les Bernards” zie wandeling 3. bergstation Telesiege Rosiére. Eenvoudig, zelfbediening, maar 
heerlijk zonnig terras (vanaf 12.00 uur) aan piste. 16/2’13 en 2014  heerlijke Lasagna gegeten. 28/1 
lekkere plat du jour € 13.50; harde muziek 
1.6. “le Pralin” T.o. onze camping Italiaan/bistro. 31/1’15. Lekker gegeten! Goede prijs/kwaliteit. 
Interieur koud, brrr. Ordinaire  bediening. 5/2’17 lekker gegeten, dure prijs/kwaliteit, nog steeds 
ordinaire bediening en publiek. 2018: Andere exploitant? Erg druk; prettige bediening; heerlijk pizza 
gegeten. prima koffie. Goede prijs/kwaliteit. 
 

richting Cassioz/Leutaz; 
2.1. “Alpage les Têtes” zie wandeling 1.-afgelegen, mooie wandeling ½ uur lopen.(vanaf P-plaats). – 

restaurant Alpage les Tetes. (2.1.) is helaas ’s winters dicht. (na nieuwbouw geen wintervergunning 
gekregen), maar het is een mooie wandeling. (goed half uur). Zomers wel open en lekker eten; o.a. 
fondu. 

 
rond Megeve: 

 
richting Rochebrune: 

3.1.Rochebrune dalstation: hele dag zeer zonnig terras; prettig restaurant. 
3.2.Lift omhoog,  Zie wandeling 4 lopend naar “Chalet le Forestier” luwe ligging, zonnig terras, niet 
goedkoop, salade € 18.= wel goed! 
3.3 “Super Megeve” zeer groot en druk duur?. ca. 50 min. lopen (stijl stuk) naar: 
3.4. “l’Alpette” ook groot en niet goedkoop. Wel mooi zicht op Mont Blanc, o.a. Aquille  du Midi. 
Sinds 2017 gesloten; verbouwing?? 
3.5. Beter nog half uurtje doorlopen naar “Sur les Pres” heerlijk zonnig; lekker gegeten. 4/2’16 heerlijke 
dagschotel € 15.= 
3.6. “Alpage de Pré Rosset” . Prachtige ligging, niet goedkoop, beperktere kaart. 

 
richting Mont Arbois. 

4.1.Resto “dalstation” zelfbediening, modern interieur, geen terras; prijs/kwaliteit redelijk 
4.2 Restaurant L’Rshot, iets voorbij dalstation links van de weg;  lekker en niet duur. Wel druk.  
4.3“Igloo” duur! 2014 gesloten 
4.4“Ideaal Sports” 2014:alleen op reservering  
4.5. 50 min. lopen naar Mont Joux: zeer regelmatig gedaan; redelijke prijs,  heerlijk gegeten, zonnig; 
prachtig zicht op Mont Blanc. 2014 en 2015 niet meer mogelijk., zie opmerking bij wandelroute 12. 

 
 4.6. Nieuw ontdekt 2017. Restaurant “Chez Tartine” (onder telecabine Princesse) Via wandeling 13 
 vanaf dalstation Mont Arbois 70 minuten lopen. Prachtige wandeling. Leuk restaurant met groot, 
 zonnig terras en lekker eten. Goede prijs-kwaliteit. (2017 geen salades, 2018 heerlijke omelet fromage € 

11-. Prima koffie (Illy ). 
 

richting Cote 2000. 
5.1.  “Le Petit Lay” -zonnig terras ; -duur (prijs-kwaliteit)-gezelliginterieur,-laatst 16/2’11.11/2’16:  
redelijke prijs/kwaliteit.  
5.2. “Javen d’en Haut” -bij skilift, druk. –zonnig luw terras op zuiden -heerlijke salades-2009 duur 
geworden !! 2014 weer heerlijk gegeten, 28/1’15 heerlijke  omelet Savayarde met lekkere sla € 17.=. 
5.3. “Le Radaz” –(zie wandeling 14) -mooie ligging, zonnig(tot ca. 15.00 uur), wel druk -al vele jaren zeer 
constante, prima kwaliteit. -voor ’t laatst 2014, nog steeds prima. 17/2’15 nog steeds prima!17/1’16 nog 
steeds heerlijke omelet!  25/1’17: terras nog niet open (per 1/2). Gezellig binnen heerlijk gegeten 
(omelet en  lasagne) : prima. Ook 6/2’18 terras nog niet open, resto vol, bij buffet soep  gekocht. Tel. 
+33 450 589 444. 
5.4. “Coucou café” sinds 2017, voorheen de l’Altiport” (zie wandeling 14) bij vliegveld net voor Cote 
2000. Sinds 2017 veranderd: Nieuwe naam “Coucou café”. Totaal nieuw modern interieur, nieuwe 
uitbater: lekker eten, maar duurder, vooral de wijn. Twee gangen € 20.=. prima. Tel. +33 450 213 157. 



5.5.  “le Baboth”  (n.w. van Javen d’en Haut) (zie wandeling 15.) Gezellig interieur,  zonnig terras, 
heerlijk eten; redelijke prijs (salade € 14.-)  14/2’13 druk nog net 1 tafeltje. 01/02’14 weer heerlijk; 
“plateau des skieur” gegeten. Op terras; om 12.00 uur nog rustig! 4/2’16 idem, heerlijk! (salade € 18.=) 
16/2’17 weer prima ervaring. “plateau des skieur”. Tel. +33 450 919 396. 
5.6.  “la Caboche” bij driesprong van liften, zie kaartje. Geweldige zonnige ligging, ook binnen leuk 
uitzicht. Lekkere salade, niet goedkoop (€ 18,-) 
5.7. Auberge de la Cote 2000. 2008 gegeten; donker interieur, lekker eten, duur. 15/2’17  gegeten; 
goed, maar dure prijs/kwaliteit; pré: heerlijk zonnige ligging, vriendelijk. 
5.8. “la Croix du Planay”; boerderij/restaurant; heel karakteristiek restaurant met vanuit de eet- kamer 
zicht op het vee. (achter glas) Let op: alleen op reservering: +33 450 583 631. Aanbevolen door Pierre 
Bessy, onze campingbaas. 

 
In Megeve: 

6.1. In hoek van Place de l’Eglise. “le Cintra” Keurig, niet goedkoop; heel lekker verfijnd gegeten 
17/2’13 en 5/2’14 weer. Mooi interieur, veel kunst. Tel. +33 450 210 260 
6.2. Bistro op hoek t.o. Aallard. Regelmatig heerlijke pizza gegeten. Altijd erg druk, vol en krap. 
 
richting le Jaillet/Christomet 

7.1. Auberge du Christomet  - mooi uitzicht op Mont Blanc, -zonnig terras -lekker eten, niet goedkoop. -
gezellig, knus interieur -aantal jaren positief (2012) -zie ook wandeling 17. 
12/2’13 interieur totaal vernieuwd, zeer chique en erg duur: voor gerecht 18.=, hoofdgerecht € 32.=, 
glas wijn € 10.= Niet leuk meer! 

  
Rond Combloux: 

Met auto van Combloux naar Haut Combloux tot laatste parkeerterrein 
of via wandeling Megeve 18.2.  
8.1. rechts; naam ? zonnig terras tot ?? goede en minder goede ervaringen; prijzig. zonnig tot?? 
8.2. boven P-plaats: “ le Petit Cuchet “ binnen, gezellig, licht, mooi uitzicht, vriendelijke bediening. 
4/2’12 : prima : dagschotel € 14.= aantal jaren zeer goede ervaring. Zomer  2014 en ook 2015 weer 
prima (dagschotel nog steeds € 14.=) ½’16 nog steeds perfect. € 14.-. 26/1’17 prima € 14.50 24/1’18 
perfect € 15.50. tel. +33 450  586 707. 
8.3. Combloux Vanaf Megeve in dorp na 1e rotonde aan rechterkant. Parkeren: na 2e rotonde rechts, 
ruim gratis P-terrein. 7/2’15 heerlijk gegeten: dagschotel € 13.= . 12/2’16 prima! Croziflette € 14.=. 
30/1’17 prima: dagschotel € 13.- twee gangen € 16.= prima. ½’18 plat du jour € 13.- cuise de canard 
 met lekkere groente: heerlijk! Tel. +33 450 909 916. 
8.4. ” la Ferme” In Combloux iets voorbij 8.3. 1e weggetje rechts, klein, gezellig boerderij restaurantje, 
prima eten, 18/2’16 dagschotel € 12.=. tel. +33 450 931 181. 
8.5.In Combloux bij 2e rotonde parkeren; trap af naar beneden; bord resto “Dandy”. Wandelpad volgen 
naar het meer. Restaurant Dandy is mooi gelegen aan het meer, maar niet goedkoop. 
 

Richting les Saisies.  
  
-Notre Dame de Bellecombe 
9.1. “l’Equipe” (achter de kerk) terras aan de weg (zonnig), gezellig interieur, lekker eten,  niet 

goedkoop; goede prijs/kwaliteit. Tel. +33 479 316 126. 
9.2 “la Molliniére” einde dorp, links t.o. skilift. Zonnig terras, leuk zicht op piste,  gezellig 

interieur.13/2’16 lekkere salade. 
9.3 “l’Alpage” ook einde dorp links. Ooit 2x gegeten: niet geweldig; zowel kwaliteit, bediening. Mooie 

ligging. 
       
-Lachat (tussen N.D.Bellecombe en le Palnay; bij les Favrays links af) 
10.1 “Pizzeria Chez Maryse” zonnig terras!, mooi uitzicht, -(zie ook wandeling 24 ). 
 -26/1’11 heerlijk gegeten -6/2’11 minder goed. -16/2’12 niet echt lekker!!                                 
 Daarna niet meer geweest; nog eens proberen?  
 



-Le Planay (bus + skilift: Mont Rond). 
11.1 “le bistro Julien” na bocht rechterkant. Zonnig terras met zicht op piste. Leuk interieur. (niet erg 

warm) Vaak druk. Veel jaren heerlijk gegeten. Niet duur. Heerlijk omelet lardon/fromage € 13.50; 
salade Montagne € 10.=; heerlijke salade RJ, heerlijke lasagne. Perfecte café gourmand. 

11.2 “Les Frasses  (tussen le Planay en les Saissies; bij lift  « la Boulangére ») 
Restaurant/terras boven de weg. -zonnig terras, -lekker eten, niet goedkoop 

 -meerdere positieve ervaringen. 
 
-Les Saisies 
12.1. “le Saloon” -voor het dorp links, t.o. P-plaats zonnig terras, -knus interieur 

-heerlijk gegeten, lekkere salades, -niet duur.-meerdere jaren positief. 2016 geen restaurant meer; 
snackbar buiten. 

12.2. “le chalet des Marmottes” -bij kerk rechtsaf: zonnig terras -lekker gegeten 
-leuk uitzicht op de pistes -redelijke prijs -soms erg druk; lang wachten; toch heerlijk gegeten (€ 
35.= samen ) 30/1’13 heerlijk binnen gegeten € 38.= .samen.  
Tel. +33 479 389 186. 

12.3. “Panorama 2000” op de Mont Bisanne. Hele wandeling! -zelfbediening, aardige mensen -geen 
terras -slecht eten, duur! 

12.4. “les Halles de Bisanne” tussen Mont Bisanne en les Saisies, op de ski piste. 45 min. lopen vanaf P-
plaats. Zonnig en fraai uitzicht. heerlijke salade du Murasin gegeten.  

 Tel. +33 479 389 288. 
12.5. “Rest.Benneton” op de Col de Lezette. Vanaf P-plaats, na tunneltje links trap op en pad volgen. 

Groot terras op piste, mooi uitzicht, goed eten, vriendelijk, niet goedkoop. Meerdere jaren gegeten; 
goed, maar niet goedkoop. Heerlijke salade € 17.=. Spaghetti carbonara € 19.=, ¼ wijn € 7.10. 
(meestal € 4.50). 

12.6.` “le Dava”.  Rechts beneden na rotonde en bruggetje. Zonnig gelegen; vriendelijke  bediening, goed 
eten, prima prijs- kwaliteit.  9/2’15 weer gegeten. Prima. 15/2’15 omelette Savayarde € 13.- niet 
goed. ½’16 met Emmy en Gerard, redelijk eten, super vriendelijk, zonnig. 10/2’17 redelijke lasagne, 
zeer snel, hectische bediening, erg druk, snel tafeltje weer leeg. Niet weer!. 

12.7. “L’Olympe” , links aan de hoofdweg, schuin t.o. Bureau de Toerisme. Zonnig, luw gelegen. Lekker 
eten, goede prijs-kwaliteit. Aantal keren lekker gegeten; goede prijs/kwaliteit. 4/2’18 heerlijke 
Croziflette €18.=. tel. +33 479 389 037. 

 
Tussen Les Saisies en Crest Voland. 
13.1.“refuge de Lachat” iets boven de weg; langs wandelpad naar Mont Lachat. (no. 32.) 
-zonnig terras met prachtig uitzicht. Aantal keren lekker gegeten; soms druk, langer wachten; redelijke prijs. 
13.2. “op Mont Lachat” zelfbediening, ongezellig -2010 niet lekker gegeten ! 
 
Crest Voland 
14.1.“Hotel Mont Bisanne” -klein terras langs de weg; -mooi gezellig interieur. Vele jaren meerdere  
keren heerlijk 3 gangengangenmenu gegeten (middag) menu € 12.=(2011) 
  
-meerdere keren gegeten, alle jaren perfekt. Werd ieder jaar iets duurder, maar nog steeds prima; 
uiteindelijk € 18.50, nog niet verkeerd. 2017 def. gesloten.  
Januari 2018 weer open. Driegangen € 20.= Goed verzorgd; heerlijk gegeten!  
Tel. +33 479 316 026.  
14.2.Bar-resto “le Telemark”. Vanuit Crest Voland naar Cernix, links af, t.o. kinderpiste. 31/1’17 slecht 
weer, zaten alleen, lekker omelet-frite gegeten € 10.= ! ligt  langs onze wandeling 31 
14.3. “Apres Ski-le Mazot”, 27/1’18 Telemark gesloten. Er tegenover bij skilift bij “Apres Ski-le Mazot” 
lekker lekker op terras in de zon heerlijke salade € 13.- en Crozyflette €14.- gegeten. ¼  rouge € 5.=. 
Eenvoudige entourage, maar prima prijs/kwaliteit. 
14.4..“l’Arche de Zoë” 26/1’18 In le Cenix in resto “l’Arche de Zoë” restaurant van hotel “le Mont Charvin” 
(schuin tegenover kerkje) heerlijke salade Savoyarde gegeten. € 14.= wijn € 5.=  p.gl.!! Was erg lekker, 
maar de rest van de kaart is niet goedkoop.  

  



In Flumet. 
15 .1.“Le Resto” (midden in Flumet) 
Sinds 2003 jaren positief; -geen terras -gezellig interieur -goed eten (plat du jour of menu du jour) -niet 
duur. 2011:  niet enthousiast; geen menu’s meer?? 
2012: prima, ook weer menu’s! 
15.2. “la Montagnette”. Restaurant einde raquette wandeling vanuit Praz sur Arly. 
 ( no.4.) 27/1’17 heerlijk gegeten. 
 
Col des Aravis. 
16.1.Op de Col rechts. Zonnig terras tot max. 15.00 uur. Leuk interieur. Goed eten, niet duur (3 gangen 
menu € 18.-, plat du jour € 13.-) 
16.2. Ook links restaurant vernieuwd; nog niet geprobeerd, ziet er wel goed uit. 
 
La Clusaz. 
 17.1 L’ Outa, restaurant in centrum, t.o. P-terrein. Lekker gegeten. Goede prijs/kwaliteit. 
Tel. +33 450 024 535.  
 
Richting les Confins. 
17.2.Resto “le Foly” (tussen weg en wandelpad). 
Zeer zonnig terras, Karakteristiek interieur; erg gezellig, heerlijk eten, niet echt goedkoop. Bijna ieder jaar 
heerlijk gegeten. 2014 voor ’t laatst: prima!  
Tel. +33 450 024 286 
17.3 “l’Endryre” rechts van de weg t.t. kerkje. Eenvoudig zelfbedieningsrestaurant met heerlijk zonnig 
terras (ideale plek om lekker lang te blijven zitten). Meerdere keren goed gegeten. Laatst 2018; Prima. 
2/2’17 lekkere dagschotel € 12.- 
17.4. ‘La Chenilette”  groot terras links v.d. weg, t.o. le Foly. Ook zonnig, iets luwer met een bepaalde wind. 
11/2’15 heerlijk gegeten! Ook niet goedkoop: grote prachtige salade €17.50. Assiette de Skieur?? € 18.- 
Heerlijk. Tel. +33 450 025 188. 

 
Richting Manigod: 

18.1.“Les Sapins” meteen op/na de Col de la Fry aan de linkerkant. Prachtig zonnig terras  met uitzicht 
op de pistes en kabelbanen. Heerlijk eten; prima prijs/kwaliteit. 18/2’15 Uitstekend 3 gangen menu du jour 
€ 20.=. 19/2’15 heerlijke salade € 15.-. 9/2’17 heerlijk dagmenu voor € 20.- Tel. +33 450 449 029.  
18.2. Bij het eindstation telecabine Beauregard drie zelfbedieningsrestaurants: “1647”, “Crispy” en “la 
piste Bleue”. Erg druk, kwaliteit niet geprobeerd. 
 
Bij les Contamines/ St.Gervais.  zie autotocht 1.2. en kaartje St. Gervais.. 
19.1. “Chalet de Parc” ligging in park. Leuk, vriendelijk, chaletinterieur, lekker eten en niet duur. Aantal 
keren lekker gegeten, laatst 2015: nog steeds goed en gezellig. Tel. +33 457 443 240. 


