
Frankrijk 
Haute-Savoie

P R I M A T O U R S

De Haute-Savoie is misschien niet direct het meest bekende, maar zeker en vast een niet te verwaarlozen stukje 
Frankrijk. Deze prachtige streek ligt genesteld in het hoekje dat zich uitstrekt van het Meer van Genève in het 
noorden tot voorbij het Meer van Annecy in het zuiden en is door de massieve bergwereld van de Mont Blanc 
verbonden met Zwitserland en Italië. In de winter zijn de bergen hier bedekt met een dikke laag sneeuw, maar 
zodra de fans van de sneeuw verdwijnen, duiken al snel de eerste zomergasten op die ook graag willen genieten 
van de natuurpracht. Niet alleen natuur maar ook historische gebouwen en monumenten behoren tot het zéér 
uitéénlopende aanbod van de Haute-Savoie, samen met een brede waaier aan lekkere streekproducten. Bekende 
namen als Chamonix en de Mont Blanc, Morzine, Avoriaz en Yvoire, klinken als een klok en dan zijn er nog talrijke 
kleinere plaatsjes waar u eveneens terecht kan. Wist u trouwens dat uw glaasje Evian zijn bron vindt in de 
Haute-Savoie? Maar uiteraard vloeit ook de wijn hier rijkelijk, vergezeld van een lekker stukje Savoyarde kaas! 



Ontdek de rijke geschiedenis en prachtige natuurlandschappen
van het veelzijdige Haute-Savoie.

PROGRAMMA

1e dag (D) 
Vertrek 's morgens vanuit onze opstapplaatsen via de Franse 
autowegen richting Morzine. We checken in in Hotel Club Le Petit 
Dru 4* voor de volgende 6 nachten.

2e dag (OLD) Morzine en het Meer van Genève 
Na het ontbijt verkennen we Morzine en omgeving. In dit 
bergdorpje, diep gelegen in een kleine vallei, ontdekken we de 
typische, authentieke ‘Savoyarde-huisjes’. Nadien rijden we naar 
Les Lindarets, le Village des Chèvres. Dit dorpje wordt geken-
merkt door een gezellige bergsfeer en de vele geiten die tussen 
de mensen en langs de terrasjes lopen, vandaar de bijnaam het 
‘geitendorp’. De geit is hier de baas! Ambiance verzekerd. Na een 
geurige pauze vervolgen we onze weg naar een slapend ski-oord, 
hoog in de bergen gebouwd, Avoriaz. Lunchen doen we in 
Morzine. Op de Franse oever van het Meer van Genève, door de 
Fransen ‘Lac Leman’ genoemd, ligt Evian-les-Bains, een kuuroord 
met een meer mondaine uitstraling. Het is een gezellige en 
levendige stad en is gelegen in een schitterende omgeving aan 
de rand van het meer en tegen het Alpengebergte. Vervolgens 
rijden we via La Solitude en de Col du Corbier terug naar ons hotel. 

3e dag (OLD) Mont Blanc en Chamonix
Een daguitstap naar Chamonix, al eeuwenlang een trekpleister 
omwille van z'n prachtige ligging in de schaduw van de Mont 
Blanc, kan natuurlijk niet ontbreken op ons programma. 
We brengen een bezoek aan de stad en genieten van een 
gezellige lunch in een prachtig kader. In de namiddag kunnen
we nog genieten van wat vrije tijd in het aangename toeristische 
centrum van Chamonix. Er is ook de mogelijkheid om het 
tandradbaantje (ca. € 35) te nemen naar de Mer de Glace
(1.913 m) een gletsjer van de Mont Blanc, of om de gondel te 
nemen naar  L’Aiguille du Midi (ca. € 67) (3.777 m). Er is ook nog 
een mogelijkheid om de cabinelift te nemen naar Planpraz
(2.000 m) of Le Brévent (2.525 m) (ca. € 19, 50 tot € 35,50), om te 
genieten van een prachtig uitzicht op het Mont Blancmassief en 
z’n gletsjers. De bergwereld op z'n mooist! 

4e dag (OLD) Vrije tijd in Morzine en omgeving
Vandaag houden we een rustige dag in de omgeving van ons 
verblijfsoord. Na het ontbijt bezoeken we de markt in Morzine. 
Deze vrije namiddag in het programma biedt iedereen de 
mogelijkheid het rustig aan te doen of er zelf op uit te trekken. 
Onze reisleider geeft u graag enkele leuke suggesties. 

5e dag (OLD) Mont Caly en Yvoire
In de voormiddag bezoeken we de Mont Caly, waar we genieten 
van een prachtig panorama op de omringende bergketens. 
Bij slechte weersomstandigheden met beperkt zicht wordt deze 
uitstap vervangen door een volwaardig alternatief. In de namid-
dag komen we aan in het fraaie stadje Yvoire. 

Dit autovrije middeleeuwse dorp uit de 14e eeuw heeft nog een 
deel van haar oude omwalling bewaard. De stenen huizen en 
balkons zijn versierd met prachtige bloemen zoals blauwe regen 
en geraniums waardoor het een schitterende, kleurrijke plaats is. 
Vervolgens rijden we via Thonon-les-Bains, mooi gelegen op
een terras boven het Meer van Genève, terug naar Morzine. 

6e dag (OD) Het Meer van Annecy
Op deze laatste dag maken we een daguitstap naar het Meer van 
Annecy. We rijden via de Col de la Colombière met z’n prachtige 
uitzichten en La Clusaz naar Annecy, de hoofdstad van de 
Haute-Savoie. We maken een rondrit langs het meer en
brengen natuurlijk een stadsbezoek.

7e dag (O) 
Na het laatste ontbijt vertrekken we huiswaarts via de Franse en 
Luxemburgse autowegen. 

O= ontbijt L= lunch D= diner

Haute-Savoie 7 dagen 

Begeleide verblijfsreis
per luxe autocar



TOESLAG: 11A : + € 150. ZEER VEEL INBEGREPEN: 6 x diner, overnachting 
en ontbijtbuffet; 4 x lunch; 1 x broodjes op de heenreis; tafelwijn tijdens 
lunch en diner; reis en excursies met luxe autocar; deskundige begelei-
ding; BTW, wegen- en verblijfstaksen cfr. 01/11/2021. NIET INBEGREPEN:
andere tafeldranken; overige inkomgelden: tandradbaan; cabinelift of 
gondel Mont Blanc ca. € 18,50 tot € 63; persoonlijke uitgaven; reis- en 
annuleringsverzekering. REISFORMALITEITEN: geldige identiteitskaart 
volstaat. OPMERKING: afhankelijk van de  weersomstandigheden zijn 
programmaverschuivingen mogelijk! 

Verzekeringstarief: globale reisverzekering: € 6,50/dag/persoon.
Enkel annuleringsverzekering: € 5,50/dag/persoon.
Opstapplaatsen: Mol, carpark Postelsesteenweg 27; Hasselt, carpark 
Walenstraat 30; Antwerpen, Crowne Plaza Hotel; Sint-Niklaas, Hotel 
Serwir. Programma onder voorbehoud van wijziging.

PROGRAMMA

1e dag (D) 
Vertrek 's morgens vanuit onze opstapplaatsen via de Franse 
autowegen richting Morzine. We checken in in Hotel Club Le Petit 
Dru 4* voor de volgende 6 nachten.

2e dag (OLD) Morzine en het Meer van Genève 
Na het ontbijt verkennen we Morzine en omgeving. In dit 
bergdorpje, diep gelegen in een kleine vallei, ontdekken we de 
typische, authentieke ‘Savoyarde-huisjes’. Nadien rijden we naar 
Les Lindarets, le Village des Chèvres. Dit dorpje wordt geken-
merkt door een gezellige bergsfeer en de vele geiten die tussen 
de mensen en langs de terrasjes lopen, vandaar de bijnaam het 
‘geitendorp’. De geit is hier de baas! Ambiance verzekerd. Na een 
geurige pauze vervolgen we onze weg naar een slapend ski-oord, 
hoog in de bergen gebouwd, Avoriaz. Lunchen doen we in 
Morzine. Op de Franse oever van het Meer van Genève, door de 
Fransen ‘Lac Leman’ genoemd, ligt Evian-les-Bains, een kuuroord 
met een meer mondaine uitstraling. Het is een gezellige en 
levendige stad en is gelegen in een schitterende omgeving aan 
de rand van het meer en tegen het Alpengebergte. Vervolgens 
rijden we via La Solitude en de Col du Corbier terug naar ons hotel. 

3e dag (OLD) Mont Blanc en Chamonix
Een daguitstap naar Chamonix, al eeuwenlang een trekpleister 
omwille van z'n prachtige ligging in de schaduw van de Mont 
Blanc, kan natuurlijk niet ontbreken op ons programma. 
We brengen een bezoek aan de stad en genieten van een 
gezellige lunch in een prachtig kader. In de namiddag kunnen
we nog genieten van wat vrije tijd in het aangename toeristische 
centrum van Chamonix. Er is ook de mogelijkheid om het 
tandradbaantje (ca. € 35) te nemen naar de Mer de Glace
(1.913 m) een gletsjer van de Mont Blanc, of om de gondel te 
nemen naar  L’Aiguille du Midi (ca. € 67) (3.777 m). Er is ook nog 
een mogelijkheid om de cabinelift te nemen naar Planpraz
(2.000 m) of Le Brévent (2.525 m) (ca. € 19, 50 tot € 35,50), om te 
genieten van een prachtig uitzicht op het Mont Blancmassief en 
z’n gletsjers. De bergwereld op z'n mooist! 

4e dag (OLD) Vrije tijd in Morzine en omgeving
Vandaag houden we een rustige dag in de omgeving van ons 
verblijfsoord. Na het ontbijt bezoeken we de markt in Morzine. 
Deze vrije namiddag in het programma biedt iedereen de 
mogelijkheid het rustig aan te doen of er zelf op uit te trekken. 
Onze reisleider geeft u graag enkele leuke suggesties. 

5e dag (OLD) Mont Caly en Yvoire
In de voormiddag bezoeken we de Mont Caly, waar we genieten 
van een prachtig panorama op de omringende bergketens. 
Bij slechte weersomstandigheden met beperkt zicht wordt deze 
uitstap vervangen door een volwaardig alternatief. In de namid-
dag komen we aan in het fraaie stadje Yvoire. 

AFREIS
DATA

7-DAAGSE BEGELEIDE VERBLIJFSREIS

PRIJS PER PERSOON IN TYPE 22A

31/07/2022 € 915

28/08/2022 € 915

CAROLUS.BE

Dit autovrije middeleeuwse dorp uit de 14e eeuw heeft nog een 
deel van haar oude omwalling bewaard. De stenen huizen en 
balkons zijn versierd met prachtige bloemen zoals blauwe regen 
en geraniums waardoor het een schitterende, kleurrijke plaats is. 
Vervolgens rijden we via Thonon-les-Bains, mooi gelegen op
een terras boven het Meer van Genève, terug naar Morzine. 

6e dag (OD) Het Meer van Annecy
Op deze laatste dag maken we een daguitstap naar het Meer van 
Annecy. We rijden via de Col de la Colombière met z’n prachtige 
uitzichten en La Clusaz naar Annecy, de hoofdstad van de 
Haute-Savoie. We maken een rondrit langs het meer en
brengen natuurlijk een stadsbezoek.

7e dag (O) 
Na het laatste ontbijt vertrekken we huiswaarts via de Franse en 
Luxemburgse autowegen. 

O= ontbijt L= lunch D= diner

HOTEL-INFO
Hotel Le Petit Dru 4* is rustig gelegen aan de rand van het dorpje 
Morzine (1.000 m), met z'n gezellige winkelstraatjes. 
Het hotel is opgetrokken in de sfeervolle chaletstijl van de Savoie.
Het hotel werd in 2017 volledig gerenoveerd. Voor het persoonlij-
ke comfort zijn alle voorzieningen ter beschikking: het hotel 
beschikt over een lounge met open haard, bar, restaurant, 
verwarmd zwembad, deels overdekt en deels openlucht, sauna, 
hammam, bubbelbad. Lift. Verzorgde kamers (2-4 pers. van ca. 25 m2) 
voorzien van bad of inloopdouche, toilet, haardroger, telefoon, 
TV, radio, WiFi, minisafe en balkon. De gasten worden hier 
verwend met hoogwaardige maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet, 
’s middags en 's avonds een 3-gangenmenu met culinaire 
streekgerechten. 1x/week galadiner. Dit hotel is een uitstekend 
vakantie-adres voor ons excursieprogramma in de prachtige 
streek van de Haute-Savoie.

Logies
11A: standaard éénpersoonskamer 
22A: standaard tweepersoonskamer (max. 2 volw.)

CAROLUS.BE


