
HAUTES-ALPES

VARS-LES-CLAUX
Vars is een heerlijk wintersportdorp vol charme met zijn bewerkte houten chalets. Vanuit de ideaal gelegen Village Club 
kunt u op ski’s vertrekken en gemakkelijk terugkeren voor de lunch. Elegante inrichting, verwarmd zwembad en sauna... 
Wij zorgen voor u tijdens uw vakantie !

• De locatie voor een ski in/ski out, afhankelijk van de 
sneeuwcondities

• De ligging, dicht bij het stationscentrum

• Het prachtige verwarmde binnenzwembad en de sauna 

• De loungebar met open haard

VILLAGE CLUB OP HOOGTE  (hoogte 1900 m) 

10 38 49 18

42 skiliften 

6 Freestyle gebieden

Domaine la Forêt Blanche
Hoogte 1650 / 2750 m 
185 km aan pistes 

SKIGEBIED

All-inclusive skivakantie

WINTERSEIZOEN

GENIETvan



Logies
79 kamers met 2 tot 6 bedden, sommige met balkon met douche 
of bad, wc, telefoon en televisie. Linnengoed en opgemaakte 
bedden bij aankomst met een wekelijkse schoonmaak.

Restauratie
Volpension in de vorm van een all-you-can-eat buffet met wijn 
inbegrepen bij de maaltijden. Kerstmis en oudejaarsavond 
inbegrepen. Themadiners en bergmaaltijden eenmaal per week. 
Mogelijkheid om «picknick» maaltijden mee te nemen tijdens de 
wandeling of voor non-stop skiën (behalve op de dag van vertrek).

Kinderclubs
Clubs -6 jaar :
Voor kinderen van 4 maanden tot 6 jaar, het hele seizoen geopend, 
6 dagen per week, op zaterdag gesloten: 

Babyz Club :  4 maanden tot -3 jaar

Happyz Club :  3 jaar tot -6 jaar

Clubs +6 jaar : 

Club des Kidz : Van 6 tot -11 jaar
6 dagen per week geopend, op zaterdag gesloten. Open de hele 
dag tijdens de Franse schoolvakanties en de eerste week van 
januari**. Buiten deze periodes, gesloten in de ochtend.

La Ruche : Van 11 tot 14 jaar en van 14 tot 18 jaar, 6 dagen per week 
geopend en op zaterdag gesloten. Open de hele dag tijdens de 
Franse schoolvakanties en de eerste week van januari**. Skitrips 
voor tieners inbegrepen. Tienerruimte van begin tot midden 
januari**

** voor meer informatie, kunt u ons vragen bij het boeken

Activiteiten
In de Village Club : Plouftonic, milde gym, stretching en 
ontspanning

Animaties
Animatiezaal voor evenementen overdag en ‘s avonds: spelletjes, 
thema-/dansavonden, cabaret, shows...

Tot uw beschikking
Bar* lounge, wifi (lage snelheid gratis) in het hele etablissement, 
terras-solarium, skilockers, kluis bij de receptie, was- en 
droogmachines*, strijkijzers en strijkplanken, haardroger, uitleen 
van gezelschapsspelen en boeken en tafeltennis. Babypakket op 
aanvraag: badje, bed, opstapje, bedhekje en kinderwagen. Gratis 
pendelbussen stoppen voor de Village Club. Vrij parkeren in de 
open lucht voor de Village Club.

* Betaald

Sport en activiteiten in de sneeuw
Village Club met ski in/ski out afhankelijk van de sneeuwcondities.

Skipas :
Arrangement Domaine de la Forêt Blanche Vars-Risoul inbegrepen.

Sneeuwschoenwandelingen :
Sneeuwschoenwandelen onder begeleiding van onze berggidsen 
(volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar), behalve op zaterdag.

Tienerski begeleiding :
Skitrips voor tieners van 11 tot 18 jaar, georganiseerd in het kader 
van de club (vereist niveau: 2 sterren). Activiteit gegarandeerd vanaf 
5 tieners, op de openingsdata van de club.

Uitleen van materiaal :
Ski’s, snowboards, schoenen, sneeuwschoenen, sleeën en 
kinderhelmen (tot en met 17 jaar). Te huur in de Village Club: 
Premium ski’s, Evolution ski’s en helmen voor volwassenen.

Skiwerkplaats en wintersportwinkel ter plaatse.
Skilessen* voor volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar.

Zwembad en wellness
Verwarmd overdekt zwembad in de Village Club (geen 
handdoeken aanwezig), op sommige dagen ‘s avonds geopend. 
Sauna (volwassenen en kinderen ouder dan 16 jaar alleen onder 
begeleiding van een volwassene).

WINTERSEIZOENUW SKIVAKANTIE 
all inclusive


