
NAAR HUIS FIETSEN



ENKELE RICHTLIJNEN
Voor uw veiligheid:
Kies uw route op basis van uw fysieke conditie 
en uw technisch niveau. Ga nooit alleen, bij 
een ongeval kunnen de gevolgen ernstig zijn. 
Als je alleen gaat, laat je reisschema dan achter 
bij de mensen om je heen.

Draag een helm, fietsongevallen zijn niet 
ongewoon en obstakels zijn talrijk. Controleer 
de staat van uw fiets en plan: reparatiesets, 
EHBO-doos, tanken.

Vergeet niet om de geschiktheid van 
de deelnemers voor mountainbiken te 
controleren en hun niveau te testen voordat u 
aan de gekozen cursus begint.

Waarschuwing! Op de paden hebben 
voetgangers voorrang. Stop om ze te 
zien en weet dat u in geval van
een aanrijding verant
woordelijk bent. Noteer
het internationale nummer
voor hulpdiensten :112.

Weersituatie : 
De diversiteit van de hoogtetrappen 
leidt onvermijdelijk tot klimatologische 
ongelijkheden, afhankelijk van de route.

Bij voorkeur vroeg in de ochtend 
vertrekken, de kans op mooi weer is dan 
beter en de temperatuur geschikter voor 
inspanning.

Informeer voor elke mountainbiketocht 
naar de weersomstandigheden door het 
afdelingsantwoordapparaat te bellen.

In de bergen verslechtert het weer zeer snel 
en zorgen slechte weersomstandigheden 
voor oriëntatieproblemen (mist, regen, 
hagel) en specifieke risico’s (onweer, 
bliksem, glad terrein).

Weer in Chamonix : 
www.chamonix-meteo.com

of 08 99 71 02 74
(betalend).



Mountainbiker :
Neem voor uw veiligheid de gemarkeerde paden en respecteer de richting van de routes

Overschat uw capaciteiten niet en houd uw snelheid onder controle

Wees voorzichtig en beleefd bij het passeren of oversteken van wandelaars, want de 

voetganger heeft voorrang

Respecteer privé-eigendom en teeltgebieden

Pas op voor land- en bosbouwmachines

Sluit de barrières

Vermijd wildplukken van bloemen, fruit en paddenstoelen

Verstoor de rust van wilde dieren niet

Bewaar uw afval, wees discreet en respecteer het milieu

Sixt - Passy natuurreservaat :
Het natuurreservaat Sixt-Passy, opgericht in 1977, bevindt zich in het kalksteenmassief van 
Haut-Giffre. Het bestaat uit twee valleien, die van Fer-à-Cheval en die van Fonts, die het 
resultaat zijn van twee glaciale cirques die worden gedomineerd door hoge toppen.

Het behouden van dit beschermde gebied betekent het respecteren van de voorschriften. Bij 

de verschillende ingangen van het reservaat zijn specifieke markeringen aangebracht.

Wees discreet, schreeuw niet onnodig.

Houd de sites intact, gooi geen afval weg.

Maak geen vuur.

Rijd niet van de sporen, paden en paden af, de plantbedekking is kwetsbaar.

Knip de veters van de paden op de weg naar beneden niet door.

Rem niet per ongeluk, want als het achterwiel wordt vergrendeld, worden de paden en paden 
snel breder.

Het is verboden om te fietsen (op het pad richting Fond de la Combe) in de namiddag van 12.30 
uur tot 18 uur van 1 juli tot 31 augustus.

Specifieke aanbevelingen :
Jagen is een belangrijke activiteit van half september tot half januari. Tijdens deze periode: 
draag felgekleurde kleding, identificeer uzelf en respecteer de borden die door jagers zijn 
aangebracht.

Bruikbare informatie: Weer in Chamonix: www.chamonix-meteo.com of 08 99 71 02 74 
(betalend). Lees meer over de opening van de passen of de werken in uitvoering: Route-info 
Haute-Savoie: www.inforoute74.fr of 04 50 33 20 74. Chasseco: http://chasseco.fr/site.html



These itineraries are given as an indication and do not engage the 
responsibility of the editor and the authors. 

LINKS VVV KANTOOR

Atletisch / 
erg moeilijk

Sportief 
/moeilijk Gemiddeld Gemakkelijk

N°36
Col de Joux Vliegtuigweg

Praktische periode: van 
01/05 tot 15/11: buiten de 
sneeuwperiode.

aankomst :
col de Joux Plane

Aankomsthoogte bij de pas: 1708 m Tijd: 1u59

Hoogtemeters: 1053 mAfstand: 12,7 km, een 
gemiddeld percentage van 7,4% 
maar passages meer dan 10%



Goed plan : 
Voor beginners is een weg halverwege 

Samoëns mogelijk via een andere route 
(via Turches en Combes).

In de buurt : Ecomuseum, Restaurant le Relais des Vallées.

Om te fietsen wordt de Col de Joux-Plane erkend als een van de zes belangrijkste passen van 
de Franse massieven met de Galibier, de Izoard, de klim naar Alpe d’Huez, Mont Ventoux en 
Tourmalet. Deze pas is vaak een vrederechter geweest voor de renners van de Tour de France © en 
de Dauphiné Libéré ©. De beklimming met de fiets vanuit Samoëns, afgezien van sportprestaties 
die een goede training vereisen, is de gelegenheid om te bladeren op een prachtig balkon open op 
de vallei, vervolgens richting het Mont-Blanc-massief onder zijn meest majestueuze profiel ... De 
weg is afgesloten voor zware vrachtwagens en is geen belangrijke verkeersas tot grote vreugde 
van fietstoeristen.

Gemakkelijk



N°40

Een grandioze route waarmee u het Cirque du Fer-à-Cheval kunt bewonderen. Kom vanuit 
ons charmante dorpje Samoëns en ontdek onze prachtige vallei. Op de weg die u naar het 
Cirque du Fer-à-Cheval brengt, aarzel dan niet om te stoppen om de Gorges des Tines te 
bewonderen en vervolgens het dorp Sixt-Fer-à-Cheval te bezoeken. Je komt uiteindelijk 
aan bij het grootste bergcircus van de Alpen: de Fer-à-Cheval.

Bruikbare informatie : Het Cirque du Fer à Cheval is een natuurreservaat. Het is verboden om te 
fietsen (op het pad richting Fond de la Combe) in de namiddag van 12.30 uur tot 18 uur van 1 
juli tot 31 augustus.

Goed plan : We raden een optie aan, in het dorp Sixt-Fer-à-Cheval: 
vervolg je weg naar de Rouget-waterval, de koningin van 

de Alpen, het is de omweg waard!

In de buurt : Restaurant Fer-à-cheval, Rouget waterval.

Met de fiets: gemarkeerde route 40 «Fer à Cheval rondrit».

Starthoogte: Samoens 710 m
Aankomsthoogte: Fer à Cheval 958 m

Tijd: 1u44

Vertrek: Samoens VVV - D 907 - Richting Sixt 
fer à Cheval. Voorstel via de D49 - de valleien

aankomst :
Fer à Cheval



Een gezinsroute om de prachtige Giffre-vallei te ontdekken. Ontdek vanuit ons charmante 
dorpje Samoëns de Giffre-vallei en zijn dorpen langs de rivier.

In de buurt : Vrijetijdscentrum Lac aux Dames in Samoëns, Lac Bleu in Morillon, Chartreuse de 
Mélan en zijn park met hedendaagse werken.

N°39

Start - finish hoogte: Samoens 710 m
Afstand 24,3 km

Tijd: 1u25

Met de fiets: bewegwijzerde route 39. Giffre-lus, 
ontdekkingscircuit. Vertrek: Samoens VVV - D 
907 de Taninges - D902 Rivière Enverse - D4 
Morillon. Start - finish hoogte: Samoens 710 m

Giffre-lus



Camping - Recreatiegebied - Route du lac aux dames - Avenue des Loisirs: beveiligde 
routes - voor niet-gemotoriseerde tochten.

Groene Weg

Geniet van een veilige gezinswandeling.

In de buurt : Camping le Giffre, Dames meren, Vrijetijdscentrum (tennis, vissen, zwembad, 
watergolfoefening, avonturenparcours, paintball, lasergame buiten, discgolf), Espace du Bois 
aux Dames (sport- en cultureel centrum), Landingsgebied voor paragliding.

Tijd: 5 minLengte: 1,5 km Verticale val: meestal vlak. Aard 
van de route: heen en terug



Geniet van een familiewandeling om het gehucht van de valleien in Samoëns en de 
oevers van de Giffre te ontdekken.

Vallons tour

Volg vanaf het VVV-kantoor van Samoens de richting Sixt fer à cheval. Een paar meter na 
de tweede rotonde neem je vanaf de fruitière het weggetje rechts. Sla na het punt rechtsaf 
om het brede pad te volgen tot aan een loopbrug over de Clévieux. Sla linksaf en volg het 
gemarkeerde pad over de oude dijken van de Giffre. Je komt dan in de uitgestrekte vlakte 
van Vallons.

Kruispunt : De fruitboerderij van Samoens, Vertrek van de Criou, Kapel van de Vallons

Tijd: 30minAfstand: 7 km Hoogteverschil: 
17 m

Starthoogte: 700 m
Aankomsthoogte: 717 m



Ontdekking van het Septimontaanse erfgoed!

Kapellen van Samoëns

Ontdek de kapellen van Samoëns. De bolvormige torenspitsen, van barokke invloeden, 
verschijnen rond de bochten en herinneren wandelaars aan het geduldige werk van de 
ambachtslieden van weleer. Ze roepen ook een menselijke geschiedenis op uit de Savoie.
 

Tijd: 3 uurAfstand: 28km Hoogte: 745 m
Minimale hoogte: 668 m
Maximale hoogte: 1063 m



ga richting een van de mooiste watervallen, 80 meter hoog.

Richting de Rouget-waterval

Loop langs de oevers van de Giffre naar het dorp Sixt en volg dan de richting van het gehucht 
Salvagny. Op de parkeerplaats Nant Sec (afrit Salvagny, rechts na de brug), ga je op de 
weg en neem je de onverharde weg die onmiddellijk rechts naar beneden gaat, onder de 
parkeerplaats. Zoek de GR5-route en volg de richting van de Cascade du Rouget. Het pad 
keert terug naar de weg om de stroom over de brug over te steken. Ga een stukje verder op 
de weg en neem na enkele tientallen meters een pad aan de linkerkant, waardoor je de weg 
kunt verlaten (bordje). Het pad gaat omhoog door het bos, steekt een beekje (brug) over en 
gaat dan de weg op. Vervolg de weg; en om de bocht, bewonder de Cascade du Rouget die 
plotseling wordt onthuld!

Goed plan : u kunt uw voertuig parkeren op de Parking du
Nant Sec in Salvagny.

Tijd: 1u 20Afstand: 20 km Hoogte: 410Starthoogte: 700 m
Aankomsthoogte: 1050 m

aankomst :
cascade du Rouget



De Fonts-chalets staan tot uw beschikking voor dit uitje, waardoor u de elektrische 
ondersteuning van uw fiets zult waarderen en waarmee u vele paden kunt gebruiken.

Op weg naar het Fonts-chalet

Volg vanaf het VVV-kantoor de oevers van de rivier de Giffre naar het dorp Sixt en vervolgens 
in de richting van de Cirque des Fonts. Volg het pad dat vanaf de parkeerplaats afdaalt naar 
de Giffre des Fonts. Het pad steekt al snel de «Creux du Oua» -brug over en biedt een 
opmerkelijke glimp van de kloven die zijn gevormd door de kracht van het water. Het gaat 
dan omhoog door het bos en bereikt de open plek van Pelly de Serai, vervolgens La Celière, 
het pad van Salvagny. Het pad kijkt uit over de kloven tot aan de brug en steekt de Giffre des 
Fonts over, die toegang geeft tot de berghut en de bergweiden.

Goed plan : u kunt uw auto parkeren bij Salvagny

Praktische informatie: Le Refuge des Fonts - 32 plaatsen - van 15 juni tot 15 september
Tel: 04.50.34.12.41 en 09.88.77.37.89 http://www.lesfonts.com

Tijd: 2u30Afstand: 28 km Hoogte: 718 m
Starthoogte: 700 m
Aankomsthoogte: 1379 m

aankomst :
chalet des Fonts



Richting Lake Gers

Neem de paden die je naar het meer en de berghut van de Gers leiden, met de moeilijkheden 
die je in staat stellen om de capaciteiten van je fiets te zien.

Goed plan : u kunt uw voertuig parkeren op de parkeerplaats van de Ledédian-brug. 
Volg vanuit Samoëns de weg die leidt naar het Saix-plateau (Samoens 1600) 

gedurende 5 km. Bij het bord «Gîte du Lac de Gers» verlaat u de weg en volgt u 
een smalle weg naar links die naar de parkeerplaats van Lédedian leidt.

Tel vanaf deze parkeerplaats 13 km wandelen voor een duur van 1u30. Gîte aan het meer van 
de Gers: 18 plaatsen - open van begin juni tot half september. Telefoon: 09 87 88 18 69. 
www.gitedegers.com

The 1st km to the place called «Roux» climbs steeply. The path is very rolling but the slope 
imposes a sustained effort. The rest of the route is very easy.

Tijd: 2u30Afstand: 23 km Hoogte: 853 mStarthoogte: 700 m
Aankomsthoogte: 1544 m

aankomst :
lac de Gers



op de weg naar boven vindt u 4x4-paden, die u toegang geven tot de berghut van Bostan en 
zijn panorama, en het is tijdens de afdaling die u veel opwinding zal bezorgen. 

Op weg naar de berghut van Bostan

Volg het brede pad aan het einde van de parkeerplaats. Hij klimt regelmatig in het mooie bos van 
Bostan dat we verlaten kort voordat we aankomen bij de bergweide chalets van Bostan. Het 
uitzicht komt uit op de prachtige Bostan-vallei, bezaaid met keien en lapiaz, aan de rechterkant 
begrensd door de Dents D’Oddaz. Het pad gaat verder door het weiland dat nog steeds in gebruik 
is en bereikt al snel de berghut, een stevig gebouw aan de rand van weilanden en lapiaz.

Goed plan : je kunt een lus maken door verder te rijden richting de 
berghut Golèse. Loop van 12 km, sta ongeveer 3 uur toe.

Praktische informatie: Het toevluchtsoord van Bostan: 72 plaatsen - open van 15 juni tot 30 
september Tel: 04 50 90 10 94/06 79 74 53 37. www.refugedebostan.fr

Tijd: 2 uur
Vertrek: parkeerplaats Le Plan aux Arches. Ga vanuit 
Samoëns naar een plaats genaamd «Les Moulins», 
sla dan rechtsaf op de weg richting «Allamands». De 
parkeerplaats is 800 meter na dit dorp. Hoogte: 673 m

Starthoogte: 1096 m
Aankomsthoogte: 1769 m

aankomst :
refuge de Bostan



Langs een deel van het parcours, langs de waterloop van Clévieux, bereikt u de berghut 
Golèse, op de pas met dezelfde naam, om te genieten van het uitzicht op de Giffre-vallei 
(Samoens) en de manche (Morzine).

Op weg naar de berghut Golèse

Volg vanaf de parkeerplaats van Allamands de kleine weg naar links, die, aanvankelijk 
geasfalteerd, overgaat in een weg die geschikt is voor voertuigen en naar de Chalets des 
Chavonnes leidt. Het pad klimt gestaag in de weilanden, aan de linkerkant gedomineerd door 
de Pointe d’Angolon, die ontspringt aan de stroom Clévieu, en bereikt vervolgens de berghut 
Golèse aan de rechterkant, kort voor de pas.

Praktische informatie: Het toevluchtsoord Golèse: 80 plaatsen - open van 15 juni tot 30 
september. Telefoon: 04 50 34 91 28/06 09 38 10 11 http://www.refuge-golese.com

Tijd: 2 uurVertrek: parkeerplaats Le Plan aux Arches. Ga 
vanuit Samoëns naar een plaats genaamd «Les 
Moulins», sla dan rechtsaf op de weg richting 
«Allamands». De parkeerplaats is 800 meter 
na dit dorp.

Hoogte: 575

Starthoogte: 1096 m
Aankomsthoogte: 1671

aankomst :
refuge de
la Golèse



Tijdens dit uitstapje, onder de majestueuze Criou, vindt u de Trot of Feux chalets, om paden 
te nemen zodat u van uw fiets kunt genieten.

Onder de Criou

Vanaf de parkeerplaats volgt de route het brede bospad dat in een aangenaam kreupelhout 
naar de Criou-weilanden leidt. Kort na een houten bassin waarin een bron stroomt genaamd 
«La Fontaine du vin blanc», ontmoeten we een kruispunt; volg de richting Chalets de Pertuet. 
Door gaten in het bos worden de Mt Blanc en de vallei beetje bij beetje onthuld. Sla vanaf 
de chalets van Pertuet rechtsaf een pad op dat, zonder ooit hoogte te winnen, de weilanden 
doorkruist in de richting van Le Trot (bakens). De Mont Blanc en de Pointe de Sales staan 
tijdens de cursus voor u klaar.

Goed plan : Bij Chalets du Trot biedt de alpaciste die de berg van Criou exploiteert 
u, op een aangenaam terras, koude dranken, een kleine maaltijd en zijn 

geitenkaasjes.

Praktische informatie: Pas op voor een zachte ondergrond na regen.

Tijd: 2u30Vanaf Samoëns richting Sixt. Sla kort na het verlaten 
van het dorp linksaf richting Vallon d’en Bas en rijd 
verder naar Vallon d’en Haut. Neem een pad aan de 
linkerkant, voor een prachtig bassin, dat naar een 
parkeerplaats leidt.

Starthoogte: 717 m

Aankomsthoogte: 1664 m
Hoogte: 947 m

aankomst :
alpages de Criou



Ontdek downhill mountainbiken : Geniet van 120 km enduro- / downhill-routes die 
toegankelijk zijn via skiliften.

    OPENINGSUREN juli en augustus

Grand Massif Express-gondel van 9.00 tot 16.45 uur - van 3 juli tot 29 augustus 2021
Stoeltjeslift Chariande Express van 9.30 tot 16.30 uur - van 10 juli tot 29 augustus 2021

Prijzen : Grand Massif Express-gondel: € 8,00
Stoeltjeslift Chariande Express: € 8,00

Kabelbaan Grand Massif Express + 
stoeltjeslift Chariande Express: € 12,00
Retourkaart 15 Giffre geldig tijdens de 

zomer: € 80,00

 Grand massif : 1 dag : € 29,00
3 niet opeenvolgende dagen geldig

tijdens de week : € 65,00
6 dagen : €125,00 voor het seizoen

Seizoen : €150,00

ACCOMMODATIE fietsenreceptie

HUURDERS EN REPARATIES fietsenontvangst

Hôtel Neige et Roc ****
+33 (0)4 50 34 40 72
255, route de Taninges, 
Samoëns (À 400 m de 
l’office de tourisme)
www.neigeetroc.com

AEC Vacances Les Becchi
+33 (0)4 50 02 90 74
239, route du Grand-Massif, 
Samoëns
www.aec-vacances.com

Les Fermes de Vercland
+33 (0)4 50 34 42 32
727, route de Chez-Renand, 
Samoëns (Vercland)
www.lesfermesdevercland.com

X’Trême Glisses
+33(0)4 50 89 82 30
730, route du Grand Massif, 
Samoëns

Anthonioz Ski
+33(0)4 50 34 93 67
Avenue Cognacq-Jaÿ, 
Samoëns

J’aime Sport
+33(0)4 50 34 98 20
217, avenue du Fer à cheval, 
Samoëns

Roland Gay Ski Set Services
+33(0)4 50 34 93 67
4 Place du gros Tilleul, 
Samoëns

SAS Mountain Spirit
+33(0)4 56 12 78 39
135, rue des Billets, 
Samoëns

Sports expériences
+33 (0)4 50 34 90 36
718, route du Grand Massif, 
Samoëns (Rond-point Pas-
aux-loups)



MCF INSTRUCTEURS begeleidde en begeleide wandelingen in groepen of families

SAT-BUSLIJNEN 

SAS Mountain Spirit
+33(0)4 56 12 78 39
135, rue des Billets, Samoëns

X’Trême Glisses
+33(0)4 50 89 82 30
730, route du Grand Massif, Samoëns

www.sat-autocars.com

Annemasse > Samoëns > Sixt Fer à Cheval Line 102
Cluses > Samoëns > Sixt Fer à Cheval Line 94

Voor sommige TAD TRANSPORTS ON DEMAND-lijnen is 24/48 uur stroomopwaarts een 
reservering vereist: Busstation: +33 (0) 4 50 38 42 08.

Openingstijden: informeer bij de Travel Consultants | Bewegwijzering voor buiten
Fietsen geaccepteerd, geen extra kosten voor fietsen

       TREINEN 
Tijdschema : neem contact op met de reisadviseurs.Toegang tot internet in de ontvangsthal 
van het VVV-kantoor tijdens openingsuren: www.sncf.com Internettoegang via WIFI (Kies 
netwerk Hier gratis wifi)

        APP. VÉLO
Download de gratis fiets-app Savoie Mont-Blanc op Apple Store en Google Play

           TAXI
Taxi David
+33(0)6 62 25 39 43
(Fietsen geaccepteerd. Capaciteit: 6 
voor afneembare racefietsen, 5 voor 
mountainbikes - Geen extra kosten voor 
de prijs)

            PARKEERPLAATS
Fiets l Fietsenrek
Bezoekerscentrum
Voet van de stad (150m)
Stadhuis (500m)
Grand-Massif Express (800m)
Zwembad en recreatiecentrum (800m)

  PARKINGS
Autovrij, geen tijdslimiet

Parkeren bij het VVV-kantoor
Marktparking op 50 meter van het VVV-kantoor (vlakbij het fietspad). Parkeren is 
dinsdagavond en woensdagochtend verboden in verband met de markt.
Binnenplaats parkeren op 100 meter van het VVV-kantoor
Parkeerplaats 7 Monts op 100 meter van het VVV-kantoor
Parking Place des Dents Blanches op 200 meter van het VVV-kantoor
Parkeren bij het recreatiecentrum tegenover het sport- en cultureel centrum. 800m van het 
VVV-kantoor (vlakbij het fietspad)
Campingparking (nabij het fietspad)
Parkeergarage GME-gondel op 800 m van het VVV-kantoor (100 m van het fietspad)
Vercland parking 3,5 km van het VVV-kantoor
Col de Joux Vliegtuigparking 12 km van het VVV-kantoor
Parking des Saix 12 km van het VVV-kantoor



        PARKEREN
Auto - blauwe zone (gratis parkeerschijf op aanvraag bij de VVV) 
Parkeren op Place du Gros Tilleul op 200 meter van het VVV-kantoor - beperkt aantal plaatsen
Parking Place du Criou op 200 m van het VVV-kantoor

        CAMPING CAR
Gratis, geen tijdslimiet

Le Giffre wintercamper
+33 (0)4 50 34 41 92
1064, route du Lac aux Dames - La Glière
Geen fietsenstalling of opslagruimte

Service gedragen Flot Bleu
+33(0)4 50 34 41 92
1064 route du Lac aux Dames
Prijzen: 6 € - betaling in munten van 0,50 €, 1 € en 2 €.

Toegang tot parkeren Gratis parkeren. Parkeren in de parkeergarages is maximaal 48 uur 
toegestaan. Houd er rekening mee dat parkeren op dinsdagavond en woensdagochtend 
verboden is op de parkeerplaats van de markt (bij het VVV-kantoor).

Parkeerplaats Grand-Massif- Express
Parkeerplaats Grand-Massif- Express

  WATERPUNT SANITAIR
Sanitair
Pl. Van het VVV-kantoor
Pl. Witte tanden (300m)
GME parkeerplaats (800m)

Drinkwaterpunt
Openbare fontein Pl. Van het VVV-kantoor
Openbare fontein Pl.Du Gros Tilleul (200m)

Waspunt
Dicht bij de Grand Massif Express-kabelbaan

       BAGAGEKLUIS  
Neem contact op met uw gastheer




