
Persbericht 
Oktober 2021 

 
 

Zes bestemmingen in de Alpen, Jura en Pyreneeën 
 

Huttopia geeft ultieme natuurbeleving tijdens de wintersportvakantie 
 
Goed nieuws voor alle liefhebbers van sneeuw, bergen en natuur. Huttopia opent deze winter ook 
de bestemming La Clarée (vlakbij de grens met Italië in de zuidelijke Alpen) voor een vakantie in de 
sneeuw. Hiermee biedt Huttopia nu zes winterlocaties op de mooiste plekken in de Franse 
berggebieden en voegt de ultieme natuurbeleving als extra dimensie aan de wintervakantie toe. Het 
verblijf in een houten chalet, een kaasfondue of raclette en de warme sfeer van de houtkachel 
maken het gevoel compleet. De bestemmingen zijn van december tot eind maart/april 2022 
geopend. 
 

 
 
Ook al bevinden de locaties zich altijd in de nabijheid van een skigebied, een sneeuwvakantie met 
Huttopia gaat verder dan wintersport. Genieten van een wandeling in de sneeuw, de frisse berglucht 
en de witte wereld is ook vakantie. Alleen al door de ligging van de chalets midden in de natuur, beleef 
je de vakantie anders. Eén met de natuur. Overdag op de piste, daarna met een warme chocomelk bij 
je eigen houtkachel in de rust en ruimte van de witte bergwereld. Dat is quality-time! 
 
Waar vind je Huttopia in de winter? 
 
Mensen die houden van grote skigebieden en lange skitochten, kiezen voor de noordelijke alpen. In de 
Savoie liggen Huttopia Bourg St. Maurice-Les Arcs (vlakbij Paradiski, o.a. La Plagne, Les Arcs), Pesey-
Vallandry, La Rosière… en Huttopia Bozel en Vanoise, bij het gerenommeerde gebied Les Trois Vallees 
(o.a. Courchevel). Paradiski is eveneens makkelijk bereikbaar via Champagny-en-Vanoise. Deze 
topregio’s hebben alles in huis voor een veelzijdige vakantie, van honderden kilometers skipiste tot 
iglo-dorpen, wellness centra en gezellige dorpen en stadjes om een middagje rond te kijken. Wil je met 
een eigen camper of caravan naar de sneeuw, dan kan dat ook op Bourg St. Maurice-Les Arcs. 
 
In de ongerepte natuur 
 
Wie de voorkeur geeft aan een rustige omgeving, ver van grote mensenmassa’s, kiest voor Huttopia 
Vallouise of Huttopia La Clarée in de zuidelijke Alpen. Hier wacht een ongerepte, imposante natuur, 
waar vooral crosscountry-skiën erg populair is. Bij La Clarée ligt de langlaufloipe direct voor de deur. 
Ook dit deel van de Alpen heeft veel mogelijkheden voor alpineskiën - Montgenèvre en Serre Chevalier 
liggen vlakbij-, winterwandelen en sleetochten. In het nieuwe, houten chalet Montana is plaats voor 
zes personen.  
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Onbekend maar oh zo mooi: Pyreneeën 
 
In België niet zo bekend, maar ook de Pyreneeën herbergen uitstekende skigebieden waaronder Font-
Romeu. Vanaf de gelijknamige Huttopia bestemming op 1.800m, heb je een wijds uitzicht over het dal 
en wandel je tevens zo het dorp in. De skiliften liggen onder handbereik. Het gebergte is hoog, 
fascinerend mooi, en minder druk bevolkt dan de Alpen. En dankzij de zuidelijke ligging, is dit de meest 
zonzekere winterbestemming. In deze echte bergsportplaats is er ook voor niet skiërs veel te doen: ga 
sneeuwschoenwandelen, crosscountry skiën of maak een tocht met de hondenslee.  
 
De dichtstbijzijnde bestemming vanuit Nederland en België is Huttopia Divonne in de Jura, te midden 
van uitgestrekte natuurgebieden, meren en bergen.  Maar ook vlakbij Genève en het gelijknamige 
meer. Skigebieden liggen vlakbij, evenals langlaufloipen, wandelroutes en andere buitenactiviteiten 
als sleeën.  
 
Gasten profiteren op alle locaties van 60% korting op skihuur bij Skiset. 
 
Huttopia heeft een eigen boekingskantoor in Nederland, aan de Choorstraat 8 in Utrecht.  
 
Voor informatie: www.huttopia.com.  
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