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VARS: Wandelen en fietsen voor iedereen 

  

Vars, dat reeds erg bekend is als wintersportgebied, is ook in een zomer een paradijs voor 

natuurliefhebbers. Het gebied ligt in de Hautes Alpes, het zuidelijke deel van de Franse 

Alpen, en is een prachtig natuurgebied met een gevarieerd reliëf, talrijke meren, 

bergtoppen tot 3.385 meter hoogte, beboste valleien en pittoreske bergdorpjes met een 

historisch erfgoed. Het gebied heeft talrijke mogelijkheden voor prachtige 

ontdekkingstochten op de fiets, mountainbike of te voet, voor alle leeftijden en niveaus. 

  

  
  

 
  
  

TRAILRUNNING: De Vallei van Escreins  
(Val d’Escreins) 
  
De Vallei van Escreins is een natuurreservaat dat de 
bezoeker veel te bieden heeft: prachtige landschappen, 
een weelderige natuur met een rijke flora, rivieren en de 
ruïnes van het oude dorp die ook nog een cultureel 
aspect toevoegen. Een ideaal gebied voor trailrunning. 
Er zijn 3 permanente routes om het gebied te ontdekken 



waaronder het parcours Val Bleu. Dit parcours is 
bedoeld voor een gemiddeld niveau en het verloop is 
een grote lus door de vallei om alle landschappen te 
ontdekken. Het parcours heeft een lengte van 9,2 km 
met een hoogteverschil van 319 m. 
  
  
  
  

 
  

  
  

  
MOUNTAINBIKEN: De afdaling Vars-Embrun 

  
De afdaling Vars -Embrun is zonder twijfel een niet te 
missen ervaring en behoort tot het ‘beste van het 
mountainbiken’ in Vars. Een route die men tenminste 
één keer moet afleggen tijdens een verblijf in Vars. 
Vars-Embrun is een afdaling van 32 km vanaf de bergtop 
van La Mayt tot aan de oevers van het meer van Serre-
Poncon, met een hoogteverschil van 1.800 m. 
Een prachtige tocht op twee wielen, die u de mooiste 
landschappen en uitzichtspunten laat ontdekken 
met  uitzicht op Vars en het meer van Serre-Poncon. Er 
zijn transferbusjes van Embrun naar Vars en van Vars 
naar Embrun. 
  
  



 
  

Voor alle praktische informatie over het zomerseizoen 2017 in Vars kunt u ons persdossier 
raadplegen (Franstalig) : Download het persdossier hier 

  
Meer informatie en beeldmateriaal op www.vars.com in de rubriek  

 Espace Presse (gebruikersnaam : FOB / password : 05560) 

  

Neem tevens gerust contact met ons op voor een bezoek of persreis ! 

  

PERSCONTACTEN : 

Europe Destination Marketing : 

Dennis van der Avoort 

+31-(0)10-785 7300 & +31-(0)6-2888 5668  

info@eurodest.nl   

  

Vars – VVV-Kantoor: 

Anna Frejus  

+33-(0)4 92 46 69 22 & +31-(0)6 67 89 25 63  

presse@otvars.com 

  

 

https://www.dropbox.com/s/9r05qc7pchr4bl3/DP%20Ete%202017%20Mail.pdf?dl=0
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