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Wintersport met Huttopia: geniet van de rust, ruimte en elkaar 
Houten chalets midden in de natuur van de Franse Alpen 
 
Wie zowel houdt van de besneeuwde bergen, natuur en wintersport zit deze winter goed bij 
Huttopia. Vanaf medio december openen twee Huttopia-locaties in de Franse Alpen hun deuren 
voor de wintersporter. Omgeven door de besneeuwde bergtoppen liggen de houten chalets in een 
prachtig, natuurlijk terrein. Geniet van de rust, het landschap en elkaar, met uitstekende 
wintersportgebieden binnen handbereik. Dat is het ultieme wintergevoel.  
 
De houten chalets van Huttopia hebben alles om je in de juiste winterstemming te brengen. Een 
gezellige houtkachel in de woonkamer, een overdekt terras, veel vrije ruimte rondom het chalet, 
volop wandelmogelijkheden, en dat midden in de natuur. Je hoeft geen skiër te zijn om van de 
wintersfeer te genieten! 
 
In het hart van de Savoie 
Met een gratis shuttle service naar het bekende skiresort Courchevel is Huttopia Bozel en Vanoise 
een ideale keuze voor eenieder die graag verblijft in een rustige omgeving, maar tegelijkertijd houdt 
van uitgestrekte wintersport mogelijkheden. Dat vind je in Les-Trois Vallées, een van de grootste 
aaneengesloten skigebieden ter wereld met plaatsen als Meribel, Courchevel en Val Thorens. 
Huttopia Bozel-en-Vanoise is ruim opgezet op 4 ha in de ongerepte natuur en is geopend van 11 
december 2020 tot 5 april 2021. 
 
Tijdens een verblijf in Huttopia Bozel en Vanoise krijg je korting op je entree voor de wellness en het 
zwembad van ‘Aquamotion Center’ in Courchevel. Daarnaast zijn er diverse winteractiviteiten als 
sneeuwschoenwandelen of crosscountry skiën in Bozel en Vanoise of in Courchevel. Of bezoek het 
traditionele dorp Champagny le Haut voor hondenslee tochten, ijsklimmen, sneeuwschoenwandelen, 
fat biken of zelfs pony rijden in de sneeuw.   
 
Chalets en wintercamping 
De chalets van Huttopia Bourg-St.-Maurice – Les Arcs liggen op 810 m hoogte vlakbij het skigebied 
Paradiski en bestaat uit de gebieden van La Plagne en Les Arcs, die met elkaar zijn verbonden. De 
prachtige streek Haute Tarentaise ligt in het hart van de Franse Alpen en heeft alles wat een 
liefhebber van natuur, bergen en wintersport zoekt. Skiën, langlaufen, wandelen, ongerepte natuur 
en imponerende bergtoppen.  
Huttopia Bourg-St.-Maurice heeft ook een wintercamping met speciale faciliteiten en standplaatsen 
voor de kampeerder met caravan of camper. Gasten krijgen korting op hun skipas en gebruik maken 
van de busverbindingen naar Les Arcs of La Rosière. Er is zelfs een gratis shuttle naar de Arc-En-Ciel, 
die rechtstreeks verbindt met het skigebied van Arcs 1600.  
 
Tevens biedt Huttopia Bourg-St.-Maurice in de winter tal van activiteiten aan zoals 
sneeuwschoenwandeltochten, slee wedstrijdjes en crosscountry ski tours maar ook ontspanning in 
het zwembad, de spa en de wellness van ‘Espace aqualudique’ in Les Arcs. 
 
Over Huttopia 
Met veel vrije natuur, een breed assortiment zelf ontwikkelde tenten en chalets, én een goed 

doordachte visie waarin onder meer vrijheid en buitenleven centraal staan, presenteert de Franse 

organisatie Huttopia een nieuwe kijk op campings en verblijfsaccommodatie. Deze visie sluit aan op 

https://europe.huttopia.com/nl/site/bozel-en-vanoise/
https://europe.huttopia.com/nl/site/bourg-st-maurice/


 
 
de groeiende outdoor markt, de behoefte aan wifi-loze dagen en de populariteit van glamping. 

Huttopia telt op dit moment 42 eigen locaties in Frankrijk, 1 in Nederland (sinds 2020) en 5 in 

Noord-Amerika. Huttopia brengt kamperen terug naar de essentie, dit betekent vrijheid, natuur, 

buitenleven, maar met het comfort van deze tijd. De campings zijn kleinschalig en ruim opgezet, 

geen hutje-mutje maar ruimte en privacy. Vrijwel overal is een zwembad met een apart 

kinderbadje.  

 

In eigen beheer ontwikkelt de organisatie verschillende duurzame tenten en chalets van ‘canvas & 

hout’ met inspirerende namen als de ‘Trappeur’, ‘’Bonaventure’, de ‘Canadienne, de ‘Cahutte’ en de 

‘Cabane’. 

 

Huttopia heeft een eigen (boekings)kantoor in Nederland, aan de Choorstraat 8 in Utrecht. Voor 

informatie: www.huttopia.com. 
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Een volledige rustgevende omgeving bij Huttopia Bozel en Vanoise ©Huttopia 
  


