


Vaujany, dorpsresort
Vaujany is gelegen vlak tegenover het massief Les 
Grandes Rousses op 1250m hoogte en heeft de charme 
van een authentiek bergdorp.

Tussen traditie en moderniteit, biedt Vaujany aan zijn 
vakantiegangers de meest efficiënte installaties om te 
skiën, te schaatsen of te wandelen temidden prachtige 
landschappen, in een behouden natuur.
Maak een wandeling in de straatjes en ontdek een 
fontein, een oude schuur, de kerk met zijn authentieke 
klokkentoren of nog het zomercentrum van Le Collet.

De Verbintenissen van het lavel 
Famille Plus
Familievakanties zijn bijzondere momenten voor zowel 
de ouders als de kinderen : de gelegenheid om elkaar 
terug te vinden, te delen en samen of apart dingen te 
ontdekken.
Alle gelabelliseerde gemeenten met het label Famille Plus 
verbinden zich ertoe om aan de families en de kinderen 
een aangepast onthaal en een geslaagde vakantie te 
bieden !
Ons dorp is er fier op om sinds 2009 het label te bezitten 
en stelt alles in zijn werking om de families zo goed 
mogelijk te onthalen.

6 VERBINTENISSEN VOOR HET ONTHAAL VAN GROOT EN KLEIN

1. Gepersonaliseerd onthaal van families
2. Activiteiten aangepast aan alle leeftijden
3. Aangepaste tarieven voor jong en oud
4. Activiteiten voor jong en oud om apart of samen te 
doen
5. Alle winkels en diensten binnen handbereik
6. Kinderen in de watten gelegd door onze professionals

Onze accomodatie- en activiteitenaanbieders en onze 
restauranthouders verbinden zich ertoe om alles in 
werking te stellen om aan de families een bevoorrecht 
onthaal te bieden.

Dit boekje behoort tot :

Familienaam : 

Voornaam : 

Leeftijd :

NUTTIGE NUMMERS
Politie : 17
Reddingscentrum/Brandweer: 18
Medische noodhulpdienst (Samu) : 15
Europees noodnummer : 112
Anti-gif centrum (Lyon) : 04 72 11 69 11
Apotheker Allemond : 04 76 80 78 64
Medische praktijk Allemond : 04 76 80 68 81

VVV-kantoor : 04 76 80 72 37
Gemeentehuis : 04 76 80 70 95
Kinderdagverblijf : 04 76 11 11 94
Culturele dienst : 04 76 11 11 91 
Sport- en 
ontspanningscentrum: 04 76 11 11 90
Kabelbanen : 04 76 11 42 70
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Ontmoet elke dag uw favoriete 
animatoren in het « animatiechalet » van 
het Centre Estival du Collet.

Le Centre Estival du Collet is een 
gemoedelijke en sportieve plaats waar u 
verschillende activiteiten en sporten kunt 
ontdekken.

De zone is uitgerust met tennis-, 
voetbal-, basketbal-, volleybal- en 
petanqueterreinen, een pumptrack en een 
speelterrein met klimblok voor de kinderen.

Hier vindt u tevens publieke toiletten, 
een restaurant, een boogschietterrein, 
wandelingen met poneys en een kennel.

Beschikbaar in het animatiechalet :
- Tennisballen en raketten
- Badmintonraketten- en shuttles
- Pétaka
- Petanqueballen
- Materiaal minigolf

- Volleybal-, voetbal- en basketballen
- Steps, skateboards en helmen
- Stelten, « assiettes chinoises » en « rolla 
bolla »
- Materiaal voor frisbeegolf
- Materiaal voor speedball
- enz…

Het toeristische treintje van Vaujany 
neemt je gratis mee naar het sport- 
en ontspanningscentrum en naar het 
zomercentrum van Le Collet.

Het uurrooster is beschikbaar in het 
VVV-kantoor, op onze website en aan elk 
stoppunt van het treintje.
Tip ! Steek je hand op om te signaleren dat 
je op het treintje wilt stappen.
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Elke week is er een animatieprogramma 
voor de hele familie.  Groot en klein, kom 
onvergetelijke momenten delen met ons 
animatieteam !

Het animatieprogramma is beschikbaar 
aan het onthaal van het VVV-kantoor en 
in de verschillende diensten en winkels van 
het dorp.
Het is eveneens terug te vinden op onze 
website en onze mobiele app.

Aan de dagdromertjes bieden wij kalme en 
contemplatieve activiteiten : lezingen in de 
natuur, bezoekjes aan de bizonboerderij 
… Klein en groot zullen terug naar huis 
vertrekken met onvergetelijke souvenirs !

Aan de spelliefhebbers biedt het 
animatieteam op maat gemaakte 
animaties !
Reuze waterspelletjes, 
sneeuwballengevecht, battle arc challenge, 
petanquetoernooi … Er is voor elk wat wils .

Vaujany streeft ernaar om magie te 
bieden in het leven van elkeen.
Ontmoet onze mascotten Jauvany en 
Jauvana tijdens onze muzikale en feërieke 
parades.

Ons team doet er alles aan om unieke 
en ludieke belevenissen te bieden aan de 
families.

HET IS TIJD VOOR EEN 
DOLLE WEEK !

Liefhebber van orientatieparcours ? 
Ontdek ons aanbod.
Het doel van een oriëntatietocht is om aan 
de hand van natuurlijke en kunstmatige 
elementen (boom, rots, bankje, wegwijzer) de 
markeringspunten te vinden die op de kaart door 
een cirkel worden gesymboliseerd.
In het VVV-kantoor vindt u de verschillende 
parcours die u kunt volgen in het dorp van 
Vaujany.

Wij lenen gratis (tegen een symbolische borgtocht) al het nodige materiaal uit om mooie 
momenten te beleven in familieverband.

DE HELE WEEK 
ANIMATIES

HET TREINTJE



«D’ÂMES EN HAMEAUX» 

Deze mooie afdaling loopt langs de route 
van weleer, de enige die de gehuchten 
met elkaar verbond.  Deze gevarieerde 
wandeling neemt u mee van gehucht tot 
gehucht en vertelt zijn geschiedenis.

Vertrek : VVV-kantoor, 1250 m
Aankomst : Le Verney , 800 m
Hoogteverschil : -450 m
Afstand : 3 km
Orientatie : zuiden
Waterbron : langsheen de hele afdaling
Thema : Erfgoed van de gehuchten van 
Vaujany

«AUTANT EN EMPORTE L’AVANT» 
Deze gemakkelijke wandeling verbindt 
Vaujany met zijn hoogst gelegen gehucht 
: La Villette.  Een reis terug in het rurale 
leven van niet zo lang geleden, op het ritme 
van anecdotes.

Vertrek : VVV-kantoor, 1250 m
Hoogste punt : Le Collet, 1400 m
Hoogteverschil : + 150m
Afstand : 5,5 km
Orientatie : alle
Waterbron : in het Centre Estival du Collet 
en in het hartje van het gehucht van La 
Villette
Thema : ruraal bergleven
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Piscine

Espace enfants (pataugeoire, champignon d ‘eau, mini-
toboggan), grand bassin avec toboggan, cascade, des 
plongeons dans une eau à 30°, plage aménagée avec vue 
sur le Massif des Grandes Rousses. Autant dire détente et 
amusement assurés pour tout le monde !

Un bassin de 25 mètres avec 4 lignes de nage pour  
les sportifs.
Un toboggan à vous donner le tournis pour les 
intrépides.
Une pataugeoire pour les tout petits.
Une chute d’eau pour le décor.
Les joies et les plaisirs de l’eau toute l‘année !

Patinoire

Hockey, patinage, curling, tournois, stages… Une 
patinoire internationale au Pôle Sports et Loisirs, des 
tribunes pouvant accueillir 900 spectateurs lors de nos 
évènements.

Bowling

Un bowling de 4 pistes au Pôle Sports et Loisirs. Entre 
ami(e)s, en couple, en famille, pour toutes les générations, 
venez-vous détendre dans notre bowling en altitude.

HORAIRES & TARIFS :
Piscine, Espace Détente & Espace 
Fitness - Patinoire - Bowling

informations au +33(0)4 76 11 11 90 
ou directement sur notre site internet 
www.vaujany.com

Le petit plus 
COURS DE BÉBÉS NAGEURS 
Le samedi matin pour les enfants  
de 3 mois à 4 ans. 
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FAMILIE
WANDELINGEN

Zwembad, ontspannings- en 
fitnessruimte – Schaatsbaan – 
Bowling
Informatie op het nummer 
+33 (0)4 76 11 11 90 of rechtstreeks 
op onze website www.vaujany.com
Extra
BABYZWEMMEN
Zaterdagochtend voor kinderen 
van 3 maanden tot 4 jaar.

Zwembad
Kinderzone (kinderbad, waterpaddestoel, miniglijbaan), 
groot bad met glijbaan, waterval, duikblokken in water 
van 30°, terras met zicht op het massief van de Grandes 
Rousses.  Ontspanning en amusement gegarandeerd voor 
iedereen !
Een 25m bad met 4 zwembanen voor de sportievelingen.
Een glijbaan die u doet duizelen.
Een kinderbad voor de allerkleinsten.
Een waterval als decor.
Waterpret gedurende het hele jaar !

Schaatsbaan
Hockey, patinage, curling, toernooien, stages … Een 
internationale schaatsbaan in het sport- en 
ontspanningscentrum met tribunes die tijdens 
evenementen plaats bieden aan 900 toeschouwers.

Bowling
Een bowling met 4 banen in het sport- en 
ontspanningscentrum.  Kom u ontspannen onder vrienden, 
met z’n tweeën of in familieverband.



Ik herken de bergdieren...

Antwoorden : A-Marmot  B-Steenbok   C-Schaap

De culturele dienst verwelkomt u elke dag om 
Vaujany, zijn erfgoed en zijn geschiedenis te leren 
kennen.

De culturele dienst bestaat uit een sensorieel 
museum, het EMV, maar ook een mediatheek en 
een cinema.

Het EMV oftewel Espace Musée de Vaujany, 
zal de interesse wekken van groot en klein.  Het 
museum prikkelt de zintuigen.  Het is een speelse 
ruimte waar u dingen kunt aanraken en bekijken, 
waar u zich zult verwonderen, veel zult leren en 
kan spelen met de hele familie.

Want EMV is een ruimte voor 
nieuwsgierige zielen van alle leeftijden, 
een ontdekkingsavontuur vol emoties en 
verrassingen, actie en sensatie !

De mediatheek van Vaujany is gelegen in het 
centrum van de nieuwe culturele dienst en 
verwelkomt zijn lezers in een ruime en gezellige 
locatie.  De toegang tot de mediatheek, het 
lenen van documenten en het ter plaatse 
consulteren zijn volledig gratis.

De cinemazaal van Vaujany telt 134 zitplaatsen 
en verwelkomt inwoners en vakantiegangers 
op zoek naar een beetje ontspanning, cultuur 
en een aangenaam moment in familiekring of 
onder vrienden.

Het kinderdagverblijf verwelkomt uw 
kinderen :
- van 6 maanden tot en met 4 jaar in de 
« crèche » voor inspirerende activiteiten 
en outdoor spelletjes, van maandag tot 
vrijdag van 8u30 tot 17u.
- van 3 jaar (geschoold) tot en met 15 jaar, 
in de kinderclub voor sportieve, culturele 
en outdoor  activiteiten in het teken van 
de bergomgeving, van maandag tot vrijdag 
van 8u30 tot 17u30.

CONTACT, UREN & TARIEVEN :
EMV – Museum : - Gratis
Alle dagen – van 10u tot 12u30 en van 
14u tot 18u30

MEDIATHEEK : - Gratis
Alle dagen – van 10u tot 12u30 en van 
14u tot 18u30

CINEMA VAN VAUJANY
Maandag, donderdag & zaterdag 20u30 
/ vrijdag 15u/ zondag 16u
Volwassene : 8 euros – Kind 4,5 euros – 
Familie 20 euros
Vraag het programma aan het onthaal 
van het VVV-kantoor

30 jaren geleden werd het museum EDF 
HYDRELEC gecreëerd, de wieg van de 
hydroelectriciteit.  
In de loop der jaren is deze geëvolueerd in een 
museum met talrijke facetten.  Uitzonderlijke 
verzamelobjecten, moderne scenographie, 
spectaculaire industriële machines… stap binnen 
in een uniek museum.

A- B- C-

Formules 

Ochtend + maaltijd  17€
Namiddag   14€
Volledige dag   27€
Forfait 5 opeenvolgende dagen 108€
5 ochtenden + maaltijden 68€
5 namiddagen                 56€

Elke dag een  andere 
activiteit!

Maandag, woensdag en 
vrijdag :  halve dagen 

mogelijk.

Dinsdag en donderdag een 
hele dag met pique-nique.

Vraag het programma direct 
aan het onthaal van het 

kinderdagverblijf.
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CONTACT :
+33(0)4 76 11 11 94
garderie@mairie-de-vaujany.fr
www.pole-enfance-vaujany.blogspot.fr
Reservatie en gezondheidsboekje 
met de vaccinaties verplicht.

DE CULTURELE 
DIENST

HET KINDER-
DAGVERBLIJF
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BOWLING
ELKE DAG

Begeleide dorpswandeling
MAANDAG    10u30

LAND ART
MAANDAG                        

MUZIKALE PARADE
ZONDAG    16u30

LEZINGEN
Dinsdag/donderdag  
11u/16u

FRISBEE GOLF
ELKE DAG

TREINTJE
ELKE DAG

BOOGSCHIETEN
MITS RESERVATIE

Z’ANIM’ALP’ - quizz
WOENSDAG    10u30

WANDELINGEN
ELKE DAG

ENQUÊTE IN  VAUJANY
ELKE DAG

MUZIKALE GRILLADES-
DINSDAG      AVOND

Certaines horaires sont suceptibles de changer en fonction des évènements de l’été. 
Consultez le programme d’animation pour plus d’informations.

ACTIVITEITEN VOOR
IEDEREEN

PONYRITJES
ELKE DAG

BIZONBOERDERIJ
WOENSDAG       9u30

ORIËNTATIECHALLENGE
VRIJDAG                     

HUSKY
EVERYDAY

ZWEMBAD
ELKE DAG

NIGHT GAMES
WOENSDAG           20u

«C’EST PAS SORCIER»
DINSDAG                    17u

SCHAATSBAAN
ELKE DAG

Z’ANIM’ALP’ - quizz
WOENSDAG     10u30am

BATTLE ARC
DINSDAG                   18u

PUMPTRACK
ELKE DAG

TENNIS
ELKE DAG
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Saturday June 11, 2022

Vaujany
> The Critérium du Dauphiné cycle
race

 Finish line in Vaujany around 4:55pm (

approximate timing, might change).  Place de
Vaujany

 Free of charge.
The famous Critérium du Dauphiné cycle race is planned from the 5 the
the 12 of June. The finish line of the 7th stage will take place in Vaujany !

+33 (0)4 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/

Saturday June 18, 2022

Vaujany
> Gala "Vaujany Artistique Club"

7.30pm-9pm  Patinoire du Pôle Sports et
Loisirs

 Adult: 7 € - Gratuit pour les moins de 7 ans.
- Child 5 €
The skaters of the Vaujany Artistique Club invite
you to their end of season show!
Reservation required : vaujanyartistiqueclub@gmail.com

+33 (0)6 47 97 93 46

Sunday June 19, 2022

Vaujany
> La Vaujany - cyclosportive race

Vaujany centre
See price information on the site:
https://lavaujany.gfny.com/.
Cyclosportive race with a well-bodied and
technical mountain course in the Alps organized
by GFNY.
Find all the information and registration details:
https://lavaujany.gfny.com/

+33 (0)4 76 80 72 37
https://lavaujany.gfny.com/

Sunday July 3, 2022

Alpe d'Huez
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> Lepape Marmotte Granfondo
Alpes
Find all the prices on the site:
https://lepapemarmottegranfondoalpes.com/.
The 41st edition of the LEPAPE Marmotte
Granfondo Alpes will take place on Sunday July
3rd. The traditional 8 000 participants are expected after two reduced 
editions due to the sanitary crisis.

https://lepapemarmottegranfondoalpes.com/

 summer agenda 

Sunday July 10, 2022

Vaujany
> L’Étape du Tour de France

 Le Verney

 Free of charge.
The 30th edition of the Tour de France stage will
be held on 10 July 2022. The amateur riders will
precede the Tour de France riders on their 12th
stage. See you on the banks of the Lac du Verney to encourage these
cyclists!

+33 (0)4 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/

Wednesday July 13, 2022

Vaujany
> Fire work & concert - National
day

 9pm  Place du téléphérique

 Free of charge.
Come admire and celebrate the National Day by
enjoying the fireworks visible from the village
squares

+33 (0)4 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/

Thursday July 14, 2022

Vaujany
> " Tour de France "

Le Verney

 Free of charge.
After having seen the amateur cyclists of the
Étape du Tour race a few days earlier, it will be
the riders of the Tour de France who will take on
the passes of the Oisans on 14 July.

+33 (0)4 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/

From July 14 to 22, 2022

Vaujany
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Salle polyvalente du Pôle Sports et Loisirs

 Free of charge.
Fans of this strategic game will be delighted at
the 13th Vaujany Chess Festival. The resort of
Vaujany will the lovers of this famous board game
for a whole week! Three tournaments are proposed according to the
level of the players.

+33 (0)4 76 80 72 37

From July 15 to 16, 2022

Vaujany

©O
TT> Oisans Trail Tour

Le Village

An edition of a Trail with different possibilities of
courses and levels between Vaujany, Oz en
Oisans, Alpe d'Huez, Auris en Oisans and
Villard-Reculas !

OPEN ENROLLMENT : https://oisanstrailtour.fr/

+33 (0)4 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/

From July 17 to 19, 2022

Vaujany
> Vaujany Circus Festival

Le Village

 Free of charge.
3 days of celebration, good humour and
entertainment. In the heart of the Alps, Vaujany
and its squares are transformed into open-air
stages to welcome acrobats, clowns and artists of all kinds.

+33 (0)4 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/

From July 25 to 29, 2022

Vaujany
> Cultural Festival

 9am every day  Espace Musée de Vaujany

Free of charge.
Festival of images and nature to allow young and
old to discover the environment that surrounds
us in a completely different way.

+33 (0)4 76 11 11 91

Tuesday July 26, 2022

Vaujany
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> Oisans Col Series - Col du Sabot
9am-12pm  Au départ du lac du Verney

Free access.
For the 9th consecutive year, Oisans Series Col
reserves the road to the Col du Sabot ! Without
a fixed start time cyclists will gather for the
famous road without any motor vehicle!

+33 (0)4 76 80 72 37
https://oisans-col-series.com/
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> Oisans Col Series - Col du Sabot
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reserves the road to the Col du Sabot ! Without
a fixed start time cyclists will gather for the
famous road without any motor vehicle!

+33 (0)4 76 80 72 37
https://oisans-col-series.com/

Agenda

Sunday July 31, 2022

Vaujany
> Trail de l’Étendard

Free of charge. Paid participation.
The Trail de l'Etendard, will cross the Grandes
Rousses massif from Bourg d'Oisans to St Sorlin.
Seasoned sportsmen will compete against the
Pic de l'Etendard !

+33 (0)4 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/

Sunday August 6 to 7, 2022

Vaujany
> Vaujany village festival

Le Village

 Free of charge.
"La Vogue" will bring together inhabitants and
holidaymakers in an immemorial way around
mountain traditions. An opportunity for the whole
family to enjoy, throughout the day, street shows, breathtaking
entertainment and fun activities.

+33 (0)4 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/

From August 13 to 15, 2022

Vaujany
> Les Pétarades

Le Village

16th edition of the Pétarades, during 3 days, this
gathering of vintage vehicles will be the occasion
to gather all the enthusiasts around meetings and
original animations.

+33 (0)4 76 80 72 37
https://www.vaujany.com/fr/

Sunday August 28, 2022

Vaujany
> GFNY Alpes Vaujany

Village

Vaujany is proud and looking forward to
welcoming the "GFNY Alpes Vaujany"
Mythical New York cycling race and extended
internationally with various events around the
world is now present in Vaujany

+33 (0)4 76 80 72 37
https://vaujany.gfny.com/

Agenda
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Huur materiaal voor kinderen
 Atou’ Sport      04 76 79 01 19
 Vaujany Ski Shop     04 76 80 78 72
                                                                            
Speelpleinen
U vindt een speelplein onderaan de « Place de la Fare », een tweede in het 
zomercentrum van Le Collet en tenslotte een derde in het gehucht van Le Verney.

Babyartikelen
Onze lokale kruidenier Sherpa biedt een selectie van produkten voor baby’s.

 Sherpa    Place de la Fare   04 76 79 92 01

Verschoonruimtes voor baby’s

 Publieke toiletten
Kabelbaanstation
Sport- en ontspanningscentrum
Culturele dienst

Eerste hulpvoorziening 

Een verbanddoos voor de kleine pijntjes is
beschikbaar in het VVV-kantoor, 
Place du Téléphérique. 

Een gratis treintje - p.5

Wandelpaden voor groot en klein - p.6

Activiteiten voor iedereen - p.10

WIST JE DIT ?     
Marmotten komen alleen uit hun hol in het mooie seizoen, van begin 
mei tot eind september.

En de rest van de tijd … slapen ze in hun hol.

Dit heet de winterslaap.

Net zoals wij onze elektrische apparaten op stand-by zetten om 
energie te besparen, gaan sommige dieren in een diepe slaap die hen 
in staat stelt de hele winter te slapen en energie te besparen.

De marmot is niet het enige dier die een winterslaap houdt, er zijn ook 
beren, egels, relmuizen en vleermuizen.

 JA Nee
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ACCOMODATIE

Chalet La Fedora
23 Route du Rochas
+33 (0)4 76 80 71 62 
lafedora@aveque.fr

L’Hôtel le V de Vaujany ****
469 place du Rissiou
+33 (0)4 76 80 71 00 
reception.hotel@vdevaujany.fr

Le Chalet Saskia
31 route de la Drayre
+33 (0)4 76 79 87 75 
info@skipeak.net

La résidence La Perle de 
l’Oisans ****
15 rue du Caroux
+33 (0)4 76 80 71 62 
laperle@aveque.fr

La résidence Les Hauts de 
La Drayre *
16 rue du Caroux
+33 (0)4 76 80 74 13  
residence@vaujany.com

Les résidences OdaLys :
La Cascade **** &  
Les Epinettes **** 
17 route des Combes
+33 (0)4 76 79 03 95
direction.vaujany@odalys_vacances.com  

Dôme des Rousses *** 
8 place de la Fare
+33 (0)4 76 79 85 60
direction.vaujany@odalys_vacances.com  

Le Crystal Blanc *** 
52 route du Rochas
+33 (0)4 76 79 68 90
direction.vaujany@odalys_vacances.com  

RESTAURANTS

« Ida » Restaurant  
469 place du Rissiou
+33 (0)4 76 80 71 00 
reception.hotel@vdevaujany.fr

La Table de la Fare 
1 place du Téléphérique
+33 (0)4 76 80 82 40
restaurantlatabbledelafare@orange.fr

Le Stou
Pôle Sports & Loisirs
+33 (0)4 78 11 11 93
christiancaubet@live.fr

 

ONZE DIENSTVERLENERS 
VAN FAMILLE PLUS

ALLES VOOR DE FAMILIE
In Vaujany werken wij ons uit de naad voor jullie.



TARIEVEN VOOR IEDEREEN
Om van onze wandel- en mountainbikeroutes te genieten, 
kiest u de pas die het beste bij uw wensen en niveau past.

Contact kassa’s  - SPL Oz-Vaujany                  04 76 11 42 70

TARIEVEN 1 rit 1 dag 6 dagen

Kinderen -5 jaar * gratis gratis gratis gratis

Kinderen +5 jaar

tot -13 jaar
5€ 8€ 10.50€

Kinderen + 13 jaar 7€ 12€ 15€

Familiepas** / / 10.50€ 37,50€

*De pas is te verkrijgen aan de kassa van de kabelbanen 
op vertoon van een identiteitsbewijs en een identiteitsfoto 
van het kind.
**Prijs per persoon. Het gezinstarief geldt vanaf 4 
personen, voor dezelfde periode en hetzelfde gebied.  Het 
gezin moet bestaan uit 2 ouders of grootouders en ten 
minste 2 kinderen tussen 5 en 22 jaar oud (van wie er één 
tot het gezin moet behoren).

WIST JE DIT ?      
« Cairns » zijn stapels stenen die door de 
mens zijn neergelegd, meestal in een ruige 
omgeving.

Cairns worden gebruikt om paden te 
markeren in dorre, rotsachtige gebieden of 
op gletsjers.  Zij kunnen ook bergtoppen of 
het bestaan van Keltische begraafplaatsen 
markeren.

ja  Nee

Wat is de Multi Pass ?
Dit is een kaart waarmee u 
verschillende activiteiten kunt 
ontdekken, gratis of tegen een 
voorkeurtarief.
Deze kaart is geldig vanaf het 
moment dat u aankomt en 
wordt aangeboden aan al onze 
vakantiegangers die gehuurd 
hebben bij een verhuurder van 
accommodatie in Vaujany.  Vergeet 
er niet van te profiteren.
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ETE 2022
PASS VOLWASSENEN PASS KINDEREN (-10 JAAR)
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1 toegang zwembad 1 toegang zwembad

1 toegang schaatsbaan (uitgezonderd huur 
van schaatsen)

1 toegang schaatsbaan (uitgezonderd huur 
van schaatsen)

wandeling ½ dag (supp. + 12€) wandeling ½ dag (supp. + 12€)

1 kabelbaanrit Alpette (supp. +2€) 1 kabelbaanrit Alpette (supp. +2€)

1 boogschietsessie / battle arc (supp. +8€) Poneyritje van 15 min. (supp. +5€)

1 bowlingsessie voor 18u (supp. +6€) 1 bowlingsessie voor 18u (supp. +4€)
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1 toegang zwembad 1 toegang zwembad

1 toegang schaatsbaan (uitgezonderd huur 
van schaatsen)

1 toegang schaatsbaan (uitgezonderd huur 
van schaatsen)

wandeling ½ dag (supp. + 10€) wandeling ½ dag (supp. + 12€)

1 kabelbaanrit Alpette (supp. +2€) 1 kabelbaanrit Alpette (supp. +2€)

1 bowlingsessie voor 18u (supp. +6€) 1 bowlingsessie voor 18u (supp. +4€)

www.oz-vaujany.com

58€

DE KABELBANEN

gecombineerde

DE MULTI PASS
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Medisch centrum Allemond  (5km)

Medische praktijk    04 76 80 68 81
Verpleegkundigen    04 76 79 84 39 / 04 76 80 51 21
Kinesitherapeut, massages, osteopaat               04 76 79 81 63 / 04 76 11 90 29

Apotheek van Allemond  (5km)   04 76 80 78 64 

In het resort staan vijf defibrillatoren ter beschikking van het publiek:

  In de hal van het ZAC centrum - Place du Téléphérique
 Aan de buitenzijde van het gemeentehuis van Vaujany - Route de la Cour Basse

 Aan de buitenzijde van de zaal Rif Fontan  - Place de la Fare
 In het gebouw van het zwembad - Route des Combes

 In het gebouw van de schaatsbaan - Route des Combes
 In het Centre Estival du Collet

 U vindt ook een defibrillator in elk gehucht van Vaujany.

KEN IK DE NOODNUMMERS ?

1 - .MEDISCHE NOODHULPDIENST (SAMU)

2 - REDDINGSCENTRUM/BRANDWEER

3 - POLITIE

4 - EUROPEES NOODNUMMER

5 - SMS-NOODNUMMER DOVEN & SLECHTHORENDEN

6 - NOODNUMMER KINDERMISHANDELING

ja Nee 

Réponses : 1- 15 ; 2- 18 ; 3- 17 ; 4- 112 ; 5- 114 ; 6- 119.
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ADVIES & VEILIGHEID
Hier volgen enkele veiligheidstips voor uw kinderen voor een onbezorgd verblijf in de 
bergen.
De bergen zijn een reusachtig speelterrein om in familieverband ervaringen op te doen 
en herinneringen te maken.
Het is echter niet geheel zonder risico, en er zijn regels die u in acht moet nemen om ten 
volle van deze omgeving te kunnen genieten.

In de bergen met kinderen
Kinderen, en vooral baby’s, zijn gevoelig voor hoogteverschillen.
Het is raadzaam om :
- langzaam te rijden
- het slikken te stimuleren met een fopspeen, een papfles of een snoepje
- hun reacties in het oog te houden en niet te aarzelen om meerdere keren te stoppen 
om de druk te verminderen.

Genieten van de zon maar met een goede bescherming
De huid en ogen van kinderen zijn gevoelig voor UV-stralen, dus denk aan :
- zonnebescherming met factor 50,  minimum elke 2 uur
- zonnebril, hoed, pet...
- je kind goed hydrateren : papfles, drinkfles, natte doekjes...

Goede gewoonten om de bergen in te trekken
- Passende kleding: wandelschoenen, regenkleding, warme kleding; het weer verandert 
snel in de bergen.
- Neem voldoende water en snacks mee.
- Controleer de weersvoorspelling voordat u op pad gaat.
- Breng uw vrienden en familie of de VVV-dienst op de hoogte van uw vertrek en uw 
route.
- Neem een wandelkaart of IGN-kaart mee.
- Ga nooit alleen op weg.
- Kies uw route in functie van uw niveau, uw fysieke conditie en het weer.
- Aarzel niet om een professional te contacteren om u te begeleiden.
- Respecteer de natuur en laat uw afval niet achter.

VOOR DE
PIJNTJES

ADVIES 
& INFO
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Office de Tourisme

5 place du Téléphérique 38114 vaujany

0476807237 / info@vaujany.com


