
 

   

 

 

  

 

  

Montagnes du jura: 
Een zomer in de buitenlucht 

Het is zomer en de natuur heet u welkom! Geniet dus van bijtanken in een 

ongerepte natuur, met keuze uit sporten, de omgeving verkennen of 

compleet ontspannen. Montagnes du Jura, een bestemming met een wow-

effect, is ideaal om samen met familie of vrienden te ontdekken! 

  
 

 

  

Met de fiets...langs het water 

Via de fietsroutes van Jurassic Velo Tours ontdekken fietstoeristen de natuurlijke en 

culturele rijkdommen van de Montagnes du Jura. U maakt er tussenstops om trekpleisters 

als het Fort des Rousses of de Belvédère des 4 Lacs te ontdekken, maar ook minder 

bekende plekjes met een waterbron hier of een veengebied daar. En met de fiets is het 

allemaal nog mooier. Kies voor fietsen zonder inspanning met een E-Bike van een van de 

verhuurders die er in de omgeving te vinden zijn. U vindt alles voor een aangename reis 

langs het water in deze streek vol meren en watervallen: 

29 parcoursen om stevig door te fietsen 

1000 km aan kleine weggetjes door de natuur 

meer dan 100 bezienswaardigheden om te ontdekken 

1 App om als gids te gebruiken 

E-Bikes om zonder inspanning te genieten. Dus pak uw fiets maar vast! Op naar de 

meertjes van Abbaye, Frasne of Chancia in het gebied van Terre d’Emeraude... 

Tokkelbaanrit : een minuut met volop Adrenaline 
 

Tussen een bergpas en het daaronder gelegen dorp daalt u op topsnelheid af via een 

dubbele reuze-tokkelbaan. Liefhebbers van adrenalinestoten suizen hier langs twee 

kabels met twee of vier personen van de Col de la Faucille richting het centrum van Mijoux 

in het Pays de Gex. 

 

De spanning wordt langzaam opgevoerd. Het begint met een klim te voet tot aan het 

vertrekpunt: een platform op 20 meter hoogte. Hier geniet u van een schitterend uitzicht. 

Dan krijgt u uitrusting aangemeten en begint de adembenemende vlucht. Deze nieuwe 
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activiteit met de steilste afdaling van Europa (37°) en een snelheid van 90 km/u zorgt voor 

een flinke dosis adrenaline en een 

onvergetelijke herinnering. Maakt u de sprong in het diepe?  

 

Als u liever wilt ontspannen en ontkoppelen in de natuur kunt u ervoor kiezen om 

heerlijk te genieten van een prachtige chalet aan een privé-meertje bij het Domaine 

du Lac de Chambly ! 

  

  

#montagnesdujura  

   
 

 

  

 

  

 

Marie-Hélène VERNEREY 

mh.vernerey@bfctourisme.com 

Tél +33 (0)6 32 03 74 76 

www.montagnes-du-jura.com 
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