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Idékatalog: Aktiviteter i og omkring Valloire 

Sommeren 2017 

 
Følgende er idéer til aktiviteter i og omkring Valloire – der er en masse 

spændende ting at tage sig til. Specielt vandre- og cykelmulighederne er unikke. Vore 
medarbejdere i Valloire vil være parate med råd og vejledning. 

 
VANDRING OG CYKLING 
Vandring og cykling er muligt hele sommersæsonen. De fleste øvrige aktiviteter er 

åbne fra slut juni til slut august (dog afhængig af vejrforholdene). 
 

Vandring på egen hånd 
Vandring på egen hånd (men som regel finder man sammen med nogle af de andre 
Fællesrejse gæster): Der er i alt 41 bjergtagende vandreture af forskellig længde og 

sværhedsgrad. Mange udgår direkte fra Valloire, andre udgår fra toppen af 
gondolbanen, som kører alle ugens dage, hvis vejret tillader det. Vandringerne foregår 

typisk i 1800 til 2500 meters højde. Det er muligt at tilrettelægge en tur over 2-3 
dage med overnatning i betjente “Refugeer”. Det er tilladt med “vild camping” så 
medtag telt, hvis du vil prøve dette. Se hér kort over vandrestier i umiddelbar nærhed 

af Valloire. 
 

Guidede vandreture 
Gæster på fællesrejse og singleferie vil møde de inspirerende bjergguider fra et af de 
lokale vandrebureauer. De har stor viden om bjergene, er charmerende og meget 

inspirerende for både børn og voksne, - og så taler de et rimeligt engelsk. 
De tilbyder vandreture i forskellig sværhedsgrad. Turene varierer en del i pris, bl.a. 

afhængig af turlængde og længden af den strækning der skal køres med bus frem til 
vandringen. Regn med et prisleje på omkring 120-190 kr./voksen og lidt rabat til 
børnene. 

Mindst to ture om ugen bliver arrangeret specielt for vores gæster, men bureauet 
tilbyder stort set vandreture hver dag, som man kan tilmelde sig. 

 
Cykel / Mountainbike 
Der er flere udlejningsbutikker i Valloire bl.a. Magnin Sport og Val d’Auréa Sport. 

Mountainbiking er populært i området. Der er 12 afmærkede pister, og det er tilladt at 
tage cyklerne med i gondolbanen. Der udlejes mountainbikes i forskellige prisklasser, 

omkr. 40-50€ for en halv dag og 60-70€ for en hel dag afhængigt af om det skal være 
en all-mountain MTB eller en down hill MTB. Se hér kort over MTB-stier i umiddelbar 
nærhed af Valloire. 

 

 

http://flv.valloire.net/valloire/pdf/Sem-ete/Plan-Pietons-2014.pdf
http://flv.valloire.net/valloire/pdf/Sem-ete/PlanVTT.pdf
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Cykel / Motionscykling 
Meget populært f.eks den klassiske etape op gennem dalen til Col du Galibier 2.514 

m.o.h. – en fremragende tur for sportscyklisten der gerne vil forbedre konditionen. I 
det hele taget vil øvede motionscyklister kunne finde store udfordringer. 
Leje af racercykel omkr. 30€ kr. for en halv dag og 42€ for hele dagen. Se mere om 

motionscykling i og omkring Valloire. 
 

 
ØVRIGE AKTIVITETER 
 

Aktivitetskort 
Man kan købe aktivitetskort, der giver gratis adgang til friluftsbadet, volleybanen, 

skøjtebanen og gondolbanen samt rabat på bl.a. tennis, golf, faldskærm, klatring, 
bowling m.m. Kortet kan købes for 3 eller 6 valgfri dage. Man skal ikke vælge dagene 
på forhånd, så man kan godt lave ”huller” i ugen, men når man “har taget hul” på en 

dag, gælder det resten af dagen. 
Kortet koster f.eks. 34€ for 3 dage og 64€ for 6 dage for pers. mellem 2 og 75 år. 

Aktivitetskortet købes på stedet. Medbring foto, - med mindre du vil ofre 4 Euro på 
det dernede. 
 

Adventurepark 
En meget populær aktiviteter i Valloire er den spændende adventurepark, et område, 

hvor børn og voksne kan hygge sig og blive udfordret sammen. Der er tale om en 
klatrebane placeret oppe i trækronerne! Der er 5 forskellige baner i forskellig 
sværhedsgrader. Man er udstyret med karabinhager og bevæger sig således fra træ til 

træ på liner, gennem forhindringer og svævende i tovbaner. Turen tager ca. 2 ½ time 
og koster omkr. 10€ for børn (min. højde 1,30 m) og 19€ for voksne. I forbindelse 

med adventureparken er der en bane for de helt små fra 2 år og op. Se mere hér. 
 

De, der ikke har fået nok efter en tur i den lokale adventurepark, kan evt. arrangere 
en tur til en af Europas største adventureparker, ’Parc du Diable’ - Djævlens Park, 
som ligger en lille times kørsel fra Valloire. Her er der udfordringer til en hel dag for 

børn og voksne. Klatrebaner i alle sværhedsgrader suppleret med deciderede 
svævebaneruter, hvor den mest imponerende bane befinder sig i 150 meter højde og 

er 200 meter lang!! Garanti for sug i maven!! 
Pris for en hel dag (excl. transport til/fra): Børn under 9 år: 13€, børn under 17 år: 
17€ og voksne 20€. 

 
Biograf 

2-4 forestillinger om dagen. Billetpris ca. 6-8€. Se mere hér. 
 
Bjergsø 

Hvis man har lyst til en dejlig dag med badning, slikke sol og hygge ved en skøn, 
forfriskende og ganske stor bjergsø, så er der mulighed for dette, ca. en halv times 

kørsel fra Valloire. Dog skal transporten selv arrangeres (evt. mulighed for at leje bus 
gennem det lokale busselskab, hvis man er en gruppe, der vil afsted). Turistkontoret 
kan være behjælpelige. 

 
Bowling 

Hal med 6 baner, spillemaskiner, pool mv. Åbent kl. 16-02. Se mere hér. 

http://www.valloire.net/fr/il4-office,ete_p47-evenements-velo-et-cyclo.aspx
http://www.valloire.net/fr/il4-activite,ete_i68131-la-foret-de-l-enfer-parc-aventure.aspx
http://www.parcdudiable.fr/
http://www.valloire.net/fr/il4-cinema,ete_p83-cinema.aspx
http://www.valloire.net/fr/il4-equipement,ete_i371455-bowling-le-mafayo.aspx
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Briancon og Torino 
Lyst til at se nogle af de omkringliggende byer? Det lokale turistkontor arrangerer 

hver uge ture til den charmerende bjerg- og borg by Briancon og til storbyen Torino, 
Italien. Der er tale om en bustur, hvor man hopper på bussen i Valloire og har frie 
tøjler til at besøge byerne og planlægge sin tid, som man lyster, inden turen går mod 

Valloire sidst på dagen igen! 
 

Fitnesscenter  
Udover div. redskaber også sauna, hammam, jacuzzi og solarium. Dagskort ca. 16€. 
Åbent kl. 10-12 og kl. 16-21. Lukket lørdag og søndag. 

 
Friluftsbad  

Ligger tæt ved hotellet. Vandruchebane, stort bassin, legebassin og børnebassin. 
Græsplæner. Se mere hér. 
Pris voksen ca. 5,30€ for 1 adgangsbillet og 21€ for 5 adgangsbilletter. For børn under 

12 år ca. 3,70€ for 1 adgangsbillet og 14,80€ for 5 adgangsbilletter. I forbindelse med 
friluftsbadet kan benyttes beachvolleybane. Åbent 10.30-18.00, lørdag 13.30-18.00. 

Husk tætsiddende badetøj, da bl.a. badeshorts ikke er tilladt. 
 

     
 
Frokost i højderne  

Der er mulighed for frokost i det fri eller på restauranterne på toppen af bjergene. For 
toppen af gondolbanen findes fx Restaurant de la Brive, hvor der efter indtagelse af 

én af restaurantens menuer eller en kold drink, kan slappes af i en af terrassens 
lænestole. 
 

Go-cards  
Der er ligeledes en dejlig ca. 45 minutters vandretur for store og små, som starter 

ved toppen af gondolen og fører til en idyllisk bjergrestaurant, hvor der er en lille 
andedam. Herfra er der forskellige vandreture ned ad bjerget eller der er mulighed for 
en helt speciel oplevelse: baljeturen! For ca. 20€ får man sig en oplevelse af de 

usædvanlig sjove, når man iført kedeldragt, hjelm og handsker, kører ca. 8 km ned ad 
bjergstierne i noget, der minder om go-karts uden motor. Igen garanti for et godt grin 

og sug i maven 
 
Golf 

Banen ligger 2 km udenfor byen og har 6 huller. Banen igennem ca. 10€. Rabat ved 
flere dage. Udlejning af udstyr. Se mere hér. 

 
Gondolbane  
Gondolbanen ”Crêt de la Brive” har åbent hver dag kl. 9.30-16.30. Priser: omkr. 7,8€ 

for 1 tur, 13,8€ for en dagsbillet og 37,5€ for 6 ture (priser eksl. Keycard til 2€). 

http://www.valloire.net/fr/il4-equipement,ete_i371454-piscine-de-valloire.aspx
http://www.valloire.net/fr/il4-equipement,ete_i371458-golf-des-verneys.aspx
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Fra toppen af gondolbanen, kan man mod betaling af ca. 2€, tage sig en tur på en 
traditionel skistolelift, der transporterer dig yderligere op i højderne (ca. 2.300moh). 

Fra den åbne stolelift er der en forrygende udsigt og på turen op, er det ikke sjældent, 
at man kan vinke til de mange murmeldyr, der huser i området. Desuden har man på 
toppen mulighed for at besøge den kunstige, meget flotte, tyrkise bjergsø, der 

forsyner området med kunstsne om vinteren! Se mere hér. 
 

Marked 
Hver fredag er der dagen lang marked på torvet mellem kirken og rådhuset. Kom og 
se og smag de lokale specialiteter blandt andet honning, oste, pølser og slik i 

kæmpestørrelse! 
 

Mountainboard  
Er man til fart og vil prøve noget, der mest af alt minder om sommer snowboard, kan 
man tage sig en tur på et mountainboard - en blanding af et snow- og skateboard! 

Velkommen til en udfordring, hvor hjelm er påkrævet! Der arrangeres også øve- for 
sjov- og vælte ture for de mindste! Se mere hér. 

 
Rafting  
Der er 2 raftingsteder hhv. én og to timers kørsel fra Valloire. Nogle af byens 

vandrebureauer sælger arrangerede ture. Her er der igen lagt op til nogle timers sjov 
og ballade for både børn og voksne!  

 
Ridning  
Valloires lille hyggelige stald byder på flotte ture i naturen på pony- eller hesteryg. 

Både for rutinerede og de ikke-rutinerede. Desuden er der mulighed for at leje sit eget 
æsel og tage sig en tur ud i det blå... hvis æslet da ellers gider at gå! Se mere hér. 

 
Skøjtestadion 

Udendørs anlæg tæt ved hotellet åbent mand.-fred. 10-12 og igen 18-20. Pris voksen 
inkl. skøjter ca. 7,5€. For børn under 12 år ca. 5,9€. 
 

Tennis 
Der er 6 tennisbaner i anlægget relativt tæt på hotellet. Baneleje 1 time for 10€, 3 

timer for 27€. Ketcher-leje 3€. Se mere hér. 
 
Via Ferratta de Poingt-Ravier 

En via ferratta er en afmærket og sikret klatrerute. Et kabel er sikret i klippen med 3-
10 meters mellemrum. Man klatre med sikkerhedsudstyr som klatresele, hjelm, etc. 

Begiv dig ikke ud på en Via Feratta tur uden klatreerfaring eller en guide. 
Se mere hér. 
 

 
Der tages generelt forbehold for prisstigninger i forhold til alle ovenfor nævnte priser. 

http://www.valloire.net/fr/il4-equipement,ete_i67551-telecabine-de-la-brive.aspx
http://www.valloire.net/fr/il4-activite,ete_i371392-l-ecole-francaise-de-mountainboard.aspx
http://www.valloire.net/fr/il4-equipement,ete_i371453-centre-equestre.aspx
http://www.valloire.net/fr/il4-equipement,ete_i371460-tennis.aspx
http://www.valloire.net/fr/il4-office,ete_p24-escalade-via-ferrata.aspx

