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DE FAMILLE+ VERBINTENISSEN
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. Een plaatselijke medische dienst voor kleine ongelukjes
6. Kinderen in de watten gelegd door onze professionals

7.Ons doel : rekening houden met uw verwachtingen en suggesties om ons
voortdurend te verbeteren

Gratis 
Wifi-zones

Liften & 
roltrappen

BankautomaatWasserij

Gratis overdekte 
parkings 

Laadpalen voor 
elektrische auto’s

Gratis pendeldienst 
naar de gehuchten

Gezondheid

Nuttige nummers

Politie : 17
Reddingscentrum/Brandweer : 18
Medische noodhulpdienst  Samu : 15
Europees noodnummer : 112
Anti-gif centrum  (Lyon) : 04 72 11 69 11
Kabelbanen : 04 76 11 42 70

VVV-kantoor : 04 76 80 72 37
Gemeentehuis : 04 76 80 70 95
Kinderopvang : 04 76 11 11 94
Culturele dienst : 04 76 11 11 91
Pôle Sports & Loisirs : 04 76 11 11 90
Cinema : 04 76 80 78 10

App "VAUJANY"

Scan de QR code

Pluspunten

Medische Praktijk

Allemond
+33 (0)4 76 80 68 81

Apotheek

Allemond
+33 (0)4 76 80 78 64

Verpleegkundigen

Allemond
+33 (0)4 76 79 84 39
+33 (0)4 76 80 51 21

Kinesitherapeuten 
osteopaten
Allemond
+33 (0)4 76 79 81 63
+33 (0)4 76 11 90 29
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Gratis 
treintje

Praktische informatie



La Remise
7 place de la Fare
+33 (0)4 76 90 77 11
josefa@restaurant-laremise.com
restaurant-laremise.com

bars & restaurants

Le stou
Pôle sports & loisirs
+33 (0)4 78 11 11 93
christiancaubet@live.fr

La table de la fare
3 place du Téléphérique
+33 (0)4 76 80 82 40
latabledelafare@orange.fr

Le rien a fare
3 place de la Fare
+33 (0)4 76 79 58 48
bistromilly@orange.fr

Ida restaurant
Hôtel le V de Vaujany
+33 (0)4 76 80 71 00
reservation@vdevaujany.fr

la Crepe'rit
Bâtiment le Saphir
+33 (0)6 03 98 07 43
odile.goux@hotmail.frla mi do re

3 passage des balcons
+33 (0)4 76 11 04 52
lamidore.vaujany@hotmail.com

le collet
Centre estival du Collet
+33 (0)6 31 34 10 89
lecollet.vaujany@gmail.com

pub le qg
Passage des Balcons
+33 (0)6 76 88 52 09
migliorevivien@gmail.com

ida's bar
Hôtel le V de Vaujany
+33 (0)4 76 80 71 00
reservation@vdevaujany.fr

atou' sport
Bâtiment le Saphir
+33 (0)4 76 79 01 19
atousport-vaujany@orange.fr

Bakkerij Salazard
Bâtiment le Saphir
+33 (0)4 76 70 00 74

WINKELS

Loft montagne
9 place de la Fare
+33 (0)4 76 79 16 53
djimmis.bar-resto@orange.fr

affaire de goûts
Place du Téléphérique
+33 (0)4 76 79 86 46
la-regalade020@orange.fr

Vaujany ski shop
Place de la Fare
+33 (0)4 76 80 78 72
eric.dournon@gmail.com

le vyonnais
Bâtiment le Saphir
+33 (0)9 75 98 65 01
levyonnais@gmail.com
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le ptit trésor
193 route du Col du Sabot -  Pourchery
+33 (0)6 44 75 82 37
leptittresor38@gmail.com



spa

spa de la fare
Pôle Sports & Loisirs
+33 (0)4 76 11 11 90
piscine@mairie-de-vaujany.fr

spa de la perle
Chalet La Perle de l'Oisans
+33 (0)6 59 90 39 38
spa.laperle@vdevaujany.fr

spa du v****
v de Vaujany****
+33 (0)4 76 80 71 00
reservation@vdevaujany.fr

le coutaroux
Tabac - presse - souvenirs
3 Place de la Fare
+33 (0)4 76 80 73 22
fabienne.basset@wanadoo.fr

Kruidenier  sherpa
Place de la Fare
+33 (0)4 76 79 92 01
ideal-sas@orange.fr
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la maison du v
Bâtiment le Saphir
+33 (0)4 76 80 71 00
maisonduv@vdevaujany.fr

L'eterlou chocolaterie
Biscuiterie - chocolaterie
Passage des Balcons
+33 (0)6 19 55 06 13



Pôle sports & loisirs

SCHAATSBAAN / BOWLING / 

ZWEMBAD / SPA / FITNESS

Profiteer van alle infrastructuren van ons sport- en ontspanningscentrum ! 

Avondopening
Disco-avonden : muziek, 
lichtspel en schaatsspelletjes
Ijshockeytoernooien
Initiatie Curling en Eisstock
Schaatsspektakels
Broomball

DE SCHAATSBAAN DE BOWLING 
4 banen in een modern en 
kleurvol kader te doen in 
familieverband of onder 
vrienden.
Reservatie verplicht !

HET ZWEMBAD
Indoor zwembad met glijbaan, 
kinderbad, een groot bad met 
waterval, springblokken, water van 
30°.In de zomer een terras met zicht 
op het massief van Les Grandes 
Rousses.

AQUABIKE – AQUAGYM – 
ZWEMMEN – BABYZWEMMEN

HET FITNESSCENTRUM
Gewichts- en 
conditietraining
Modules en apparaten 
voor alle niveaus die u een 
perfecte conditie
garanderen voor, tijdens 
en na de vakantie !

LDE POLYVALENTE ZAAL
Een moderne zaal die men kan 
reserveren aan het onthaal van 
het sport- en 
ontspanningscentrum.
Onafhankelijk toegankelijk mits 
reservatie.
Gratis uitleendienst van 
materiaal.

SPA DE LA FARE 
SPA DE LA FARE
Ontspanningsruimte met sauna, 
hammam, jacuzzi en theehoek.
Wij bieden tevens balnéotherapie, 
een hydro-massagetafel, 
gezichtsverzorging, massages enz...

INFORMATIE & RESERVATIES
+33 (0)4 76 11 11 90
piscine@vaujany.fr
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CULTURELE DIENST

DE MEDIATHEEK
In deze ruime en gezellige locatie, voor iedereen 

toegankelijk, stelt de mediatheek een ruim cultureel 
aanbod ter beschikking in de vorm van boeken, 

audiovisuele documenten, nieuwsbladen (meer dan 
10 000 werken) …

De toegang tot de mediatheek, het lenen van 
documenten en het ter plaatse consulteren zijn 

volledig gratis.

Gratis - Tijdens het seizoen elke dag geopend van 
10u tot 12u30 en van 14u tot 18u30.

+33(0)4 76 80 78 14
bibliotheque@vaujany.fr

HET MUSEUM
Het EMV is multisensorieel en ludiek en laat u op 

een atypische manier ons erfgoed ontdekken. Mis 
zeker de film niet aan het einde van uw bezoek 

die de evolutie uitlegt van Vaujany « van de 
Middeleeuwen tot de 21ste eeuw » zoals onze 

burgemeester het zegt.

Gratis - Tijdens het seizoen elke dag geopend 
van 10u tot 12u30 en van 14u tot 18u30.

+33(0)4 76 11 11 91
emv@vaujany.fr

CINEMA / AMFITHEATER
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.

Geopend volgens programmatie
(te raadplegen op www.vaujany.com)

+33(0)4 76 80 78 10
cinema@vaujany.fr

Volwassene : 8 €
Kind (12 jaar) : 4,50 €

Verminderd tarief  : 6,50 €
10 beurtenkaart :  35 - 55 €
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Kinderdagverblijf

1.DE CRECHE
De gemeentelijke multi-onthaalstructuur is 
het hele jaar door geopend en verwelkomt 
kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar.

 

2.1.DE KINDERCLUB
Verwelkomt kinderen vanaf 3 jaar 

(geschoold) tot en met 15 jaar voor sportieve, 
culturele en outdoor activiteiten in het teken 
van het bergmilieu. Verschillende groepen 

naargelang de leeftijd.

Tijdens het zomerseizoen, onthaal in 2 
verschillende structuren : onthaal van de 

jongsten in het kinderdagverblijf en de 
ouderen in de zaal Rif Fontan (Place de la 

Fare).

Tarieven en reservaties 
+33(0)4 76 11 11 94 

ou garderie@vaujany.fr Geopend van maandag tot vrijdag 
van 8u30 tot 17u.

Reservatie en gezondheidsboekje 
verplicht.

LE BLOG DU PÔLE ENFANCE
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http://pole-enfance-vaujany.blogspot.com/


ZOMER IN 
VAUJANY
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ONTDEK ONZE VERSCHILLENDE 
TRAILPARCOURS

 

©Florian Monot

WANDELEN
Vertrek op hoogte avontuur !
Onze professionals begeleiden u naargelang uw wensen : van 
wandelingen op bergpaden tot tochten in het hooggebergte (per halve 
of hele dag, voor 2 dagen met overnachting in een berghut).

GEDURENDE HET 
ZOMERSEIZOEN ORGANISEERT 
HET VVV-KANTOOR BEGELEIDE 
UITSTAPPEN.
RAADPLEEG HET 
ANIMATIEPROGRAMMA !

TRAIL

THEMATISCHE WANDELROUTES 
Vaujany beschikt over geogelocaliseerde 
wandelroutes.Verschillende parcours te doen in 
familieverband of onder sportievelingen.

SCAN MIJ
 

Vaujany maakt deel uit van het 
Trailstation van Oisans dat in 
2013 in Villard-Reculas werd 

gelanceerd. Ontdek Oisans met 
zijn 390 km bewegwijzerde 

wandelroutes.

Ontdek Vaujany en zijn omgeving dankzij onze 
verschillende trailparcours. In lusvorm of niet, 

gemakkelijk of moeilijk niveau, verschillende 
hoogteverschillen, van beginneling tot expert … 

er is voor elk wat wils.

Le tour de Vaujany
Parcours des Jasses
Tour des Aiguillettes
Tour du Rissiou
KMV Col du Sabot .

IINFORMATIE & TOPOKAARTEN IN HET VVV-KANTOOR
.

©
Im

a
ge

s&
R

êv
es

10



FAKKELTOCHT

Op zoek naar een ongewone maar toegankelijke belevenis ? Geniet van al het moois dat
de nacht te bieden heeft : zijn sterrenhemel, zijn sfeer en zijn decor !

Want de simpele ervaringen zijn dikwijls diegene die ons terug verbinden met de realiteit. 
Delphine neemt u mee op nachtelijke paden, verlicht met onze fakkels of dankzij de volle
maan om authentieke sensaties te beleven.

Wandeling van 1u30
Voor iedereen toegankelijk (ongeveer 250 m hoogteverschil op 5 km afstand)
In groepsverband
Vertrek : 20u30
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NACHTWANDELING

Delphine Finot
+33(0)4 76 11 31 64 / +33(0)6 83 43 80 77

delphinefinot@gmail.com

TARIEVEN :
Volwassene
Onder de 18 jaar
Vanaf 7 jaar
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Daal de toppen af en geniet van de sensaties.
Het Oisans gebied vormt één van de mooiste kaders van de wielersport in Frankrijk. 

Met de doortocht van de Tour de France sinds tientallen jaren, zijn onze bergroutes perfect 
voor het beoefenen van MTB of baanwielrennen.

 
Het geheel van de parcours voor alle niveaus, onze bevoegde begeleiders, onze kinderclub, 
alsook onze tarieven aangepast aan elke beurs, maken het mogelijk om in alle veiligheid en 

naargelang elke wens te mountainbiken...

WIELERSPORT

MTB
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Via ferrata / klimsport

Deze via ferrata bevindt zich op de flanken van het massief Les Grandes Rousses en start aan de 
rand van de prachtige waterval La Fare.Het parcours bestaat uit verschillende delen afzonderlijk te 

doen en is toegankelijk voor beginnelingen vanaf 14 jaar of gevorderde klimmers.
 

La cascade (moeilijkheidsgraad D+)
Hoogteparcours dat langs de legendarische « Cascade de la Fare » loopt met verticale passsages 
maar fysiek toegankelijk.
Een zijpad maakt het mogelijk om het tweede gedeelte van de via ferrata te vermijden en terug af te 
dalen tot La Villette.

Les passerelles (moeilijkheidsgraad D)
Gemakkelijker parcours dat doorheen de beboste bergwand loopt en uitkomt op de oversteek van 2 
grote loopbruggen.
Deze loopbruggen bieden toegang tot een verticalere wand die uitkomt op de wandelweg van 
« La Cascade ».

Gidsenbureau van Bourg d’Oisans  
+33(0)4 76 80 42 55

info@guidesoisans.com 

KLIMSCHOOL
12 klimroutes in een uitzonderlijk kader, dichtbij de
waterval van La Fare. Deze klimlocatie werd in
2016 gemaakt en biedt de klimmers technische
alsook familiale routes van niveau 2a tot 6a. De
locatie is gemakkelijk toegankelijk en is ideaal voor
beginners en aangepast voor een initiatie aan de
allerjongsten.

Heen/terug van de via ferrata vanaf La Villette :
Start parking – alt 1325m

Hoogteverschil – 118m
Duur – 40mn

Terugkeer vanaf de top  1715m – 1h30

Christelle Morin – klimmonitrice
+33(0)6 83 14 05 74 

 ski.christelle@gmail.com
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… OF DE WATERFIETSTOCHT

In Vaujany kan je met een waterfiets een 
pedagogische tocht maken op het meer van Verney. 
In plaats van doelloos te waterfietsen, neemt deze 
tocht de nieuwsgierigen mee tot aan de 
waterkrachtcentrale van EDF.

Het doel ? Kennismaken met de historische en 
pedagogische dimensies van de centrale dankzij een 
personeelslid van het EDF Hydrelec Museum. Zij 
vertelt de geschiedenis van de waterkrachtcentrales 
van Verney – de vroegere – en van Grand’Maison – 
de krachtige.  Leerzaam en uniek.

Inlichtingen in het EDF Hydrelec Museum -
+33(0)4 76 80 78 00 /

 contact@musee-edf-hydrelec.fr

WATERSPORTACTIVITEITEN

VISSEN IN DE HOOGTEMEREN
Geniet van het uitzonderlijk panorama van het 

massief Les Grandes Rousses !
 

Deze activiteit is aangepast aan alle niveaus en 
biedt een initiatie of vervolmaking van de 

verschillende vistechnieken en de ontdekking 
van het bergmilieu onder begeleiding van een 

visgids.
Geniet van 2 dagen vissen met een 

overnachting in een berghut.
.

Roland Claudel, 
Berggids et visgids

 +33 (0)6 64 05 20 18

HET PLATEAU VAN DE HOOGTEMEREN
 

Dit gebied dat als natuurerfgoed is geklasseerd, 
bevindt zich op 2100 m en is toegankelijk via de 

kabelbaan. Het vormt één van de onmisbare spots 
die je moet bezocht hebben in Vaujany. 

Gemakkelijk niveau, te combineren met een pique- 
nique of in familieverband. Wandel rondom de 
meren en ontdek de pareltjes van de bergen : 

geniet van het uitzicht, luister naar het gefluit van 
de marmotten, ruik het parfum van de bloemen …

Een moment van zuivere lucht en kalmte op slechts 
enkele minuten wandelafstand van de kabelbaan.

 
Tarief : 7€ heen – terug

Inlichtingen in het VVV-kantoor
+33(0)4 76 80 72 37 /  info@vaujany.com
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Elke week biedt het VVV-kantoor allerhande gratis activiteiten aan om te doen in 
familieverband. Sportief, creatief of innoverend, er is voor elk wat wils.

U VINDT HET ANIMATIEPROGRAMMA TERUG IN HET VVV-KANTOOR, OP 
WWW.VAUJANY.FR OF VIA DE MOBIELE APP « VAUJANY ».

Het multi-activiteitencentrum van le Collet voor de hele familie !

Op minder dan 1 km van het hartje van het station van Vaujany, bereikt u een plaats volledig gewijd 
aan kinderen en families : Le Collet !

Een immens speelterrein dat gevarieerde activiteiten aanbiedt gedurende het hele zomerseizoen. 
Geniet van de magische omgeving om uw favoriete sporten te beoefenen : tennis, basketbal, poney, 
boogschieten, frisbee-golf, petanque, reuzespelen en collectieve spelen. En niet te vergeten het Ride 
park en gratis waspunt voor fietsen. Gratis uitlening van materiaal. 
Het Bike Park en Pump Track zijn toegankelijk voor steps, skates en fietsen.

Centre estival du collet

ANIMATIES
INFORMATIE & RESERVATIES

5 place du Téléphérique 38114 vaujany
+33(0)4 76 80 72 37 / 

info@vaujany.com

Denk aan het gratis treintje om Le Collet te bereiken !

ONTDEK TEVENS DE ANIMATIES EN WORKSHOPS 
RONDHEEN DE FAUNA EN DE FLORA 

GEORGANISEERD DOOR DE CULTURELE DIENST.

RAADPLEEG HUN PROGRAMMA
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http://www.vaujany.fr/
https://www.vaujany.com/fr/activites-culturelles/
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55min
  Grenoble

1h45
  Valence

2h
  Lyon

2h30
  Genève

Met de auto

Toegang 

Van Grenoble naar Vaujany (50km)
- RD 1091 richting Briançon
- Vervolgens « Vallée de l’Eau d’Olle » - 
Vaujany

EMet de trein

Station SNCF van Grenoble

Met de bus
Vanaf het station van Grenoble
www.carsisere.auvergnerhonealpes.fr
+33 (0)4 26 16 38 38

- T75 : Grenoble - Bourg d'Oisans
- T70 : Bourg d'Oisans - Vaujany
Gratis pendelbus van Rochetaillée naar 
Vaujany

Met het vliegtuig

Luchthavens van Grenoble Isère - Lyon Saint-Exupéry - Genève Cointrin 
Busverbinding met het station van Grenoble.
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Met de taxi

Alp' Assistance Taxi
+33(0)6 74 53 13 56 / +33(0)6 07 24 78 13
taxivaujany@orange.fr



Office de Tourisme

5 place du Téléphérique 38114 vaujany

0476807237 / info@vaujany.com


