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" FAMILLE PLUS " criteria
1. Persoonlijk onthaal voor gezinnen

2. Aangepaste activiteiten voor alle leeftijden
3. Van de jongste tot de oudste: een prijs voor iedereen

4. Activiteiten voor jong en oud om apart of samen van te genieten
5.Een lokale medische dienst voor kleine verwondingen

6.Kinderen worden vertroeteld door professionals
7 Onze doelstelling: rekening houden met uw verwachtingen en suggesties 

en uw suggesties voor voortdurende verbetering.

Gratis wifi
 zones

Liften 
& roltrappenPinautomaatwasserette

Parkeerplaatsen 
overdekt & gratis

Laadstations voor 
elektrische auto's

Gratis pendeldienst 
tussen de gehuchten

Gezondheid

Nuttige nummers

Politie : 17
Alarmcentrale / Brandweer : 18
Hulpdiensten : 15
Europese noodoproep : 112
Autigifcentrum  (Lyon) : +33 (0)4 72 11 69 11
Skiliften : +33 (0)4 76 11 42 70

Office de Tourisme : +33 (0)4 76 80 72 37
Gemeentehuis : +33 (0)4 76 80 70 95
Kinder opvang centruum : +33 (0)4 76 11 11 94
Cultureel Centrum : +33 (0)4 76 11 11 91 
Pôle Sports & Loisirs : +33 (0)4 76 11 11 90 
Cinema : +33 (0)4 76 80 78 10

App "VAUJANY"

Scan de QR-code

PLUS PUNTEN

ARTSENPRAKTIJK

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
+33 (0)6 75 79 44 84

 Kinesist

Allemond
+33 (0)4 76 79 81 63
+33 (0)4 76 11 90 29
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praktische informatie



opening van het domein 

10/12/2022 - 21/04/2023

INFO & RESERVERINGEN
+33 (0)4 76 11 42 70

www.oz-vaujany.com
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skigebied

SKIPAS OZ-VAUJANY
1 DAG VOLWASSENEN :          41.50€
1 DAG KINDEREN:                      31.50€
6 DAGEN VOLWASSENEN :       193€
6 DAGEN KINDEREN :                  149€

ALPE D'HUEZ GRAND DOMAINE SKI

137 TRACKS

250 KM VAN TRACKS

68  SKILIFTEN Vanaf 6 dagen omvat de aankoop 
van een skipas 1 toegang tot het 

zwembad en 1 toegang tot de ijsbaan. 
in Vaujany, geldig voor de duur van 

uw skipasSNOWPARK
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SKIPAS ALPE D'HUEZ GRAND 
DOMAINE
1 DAG VOLWASSENEN :               58€
1 DAG KINDEREN :                          48€
6 DAGEN VOLWASSENEN :      292€
6 DAGEN KINDEREN :                 230€
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bars & restaurants

au P'tit truc
Montfrais
+33 (0)4 76 79 86 70
leptittrucvaujany@gmail.com

les airelles
Montfrais
+33 (0)4 76 80 79 78
contact@restaurant-lesairelles.com

le vaujaniat
Montfrais
+33 (0)4 76 80 71 87
levaujaniat@hotmail.fr
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BERG restaurants

Le chalet gourmand
Restaurant
7 place de La Fare
+33 (0)4 76 90 77 11
lechaletgourmand38114@gmail.com

Le stou
Bar-restaurant
Pôle Sports & Loisirs
+33 (0)4 76 11 11 93
christiancaubet@live.fr

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

Le rien a fare
Pizza's - snacks
3 place de La Fare
+33 (0)4 76 79 58 48
bistromilly@orange.fr

Ida 's Bar - restaurant
Place du Rissiou
+33 (0)4 76 80 71 00
reservation@vdevaujany.fr

la Crepe'rit
Restaurant
Bâtiment le Saphir
+33 (0)6 03 98 07 43
odile.goux@hotmail.fr

la mi do re
Pizza's - snacks
Passage des Balcons
+33 (0)4 76 11 04 52
lamidore.vaujany@hotmail.com

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

le vyonnais
Restaurant
Bâtiment le Saphir
+33 (0)9 75 98 65 01
levyonnais@gmail.com

Le perce neige
Restaurant
Place de la Fare
+33 (0)6 45 42 14 04

mailto:contact@restaurant-lesairelles.com


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

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

sporshops & skilockers

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

intersport Vaujany 
Place de La Fare
+33 (0)4 76 80 78 72
info@intersport-vaujany.com

Ride 4 life
Place du Téléphérique
+33 (0)4 76 79 85 07
ride-for-life-vaujany@orange.fr
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skiset
Place de La Fare
+33 (0)4 76 11 39 07
skisetvaujany@gmail.com

shops

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

SUPERETTE sherpa
Place de la Fare
+33 (0)4 76 79 92 01
ideal-sas@orange.fr

la maison du v
Decoratie
Bâtiment le Saphir
+33 (0)4 76 80 71 00
maisonduv@vdevaujany.fr

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

le cairn
Lokale producten
Bâtiment le Saphir
+33 (0)6 71 67 37 37

la consigne à ski
Passage des balcons
+33 (0)4 76 79 01 19
atousport-vaujany@orange.fr

skicase
SPL - remontées mécaniques
+33 (0)4 76 11 42 70
contact@oz-vaujany.com

skiroom du V
Bâtiment le Saphir
+33 (0)4 76 80 29 02
skiroomduV@vdevaujany.fr

spas

spa de la fare
Pôle Sports & Loisirs
+33 (0)4 76 11 11 90
piscine@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
By Pure Altitude
V de Vaujany****
+33 (0)4 76 80 71 00
reservation@vdevaujany.fr

L'âtre du vaujaniat
Bakkerij - Lokale producten
Place de la Fare
+33 (0)6 37 31 03 15
stephanebesin@gmail.com



ecole de ski français
Alle activiteiten
+33 (0)4 76 80 71 80
info@esf-vaujany.fr
www.esf-vaujany.fr

VO Coaching
Skilerares 
+33 (0)6 70 90 50 50
monicavocoaching@free.fr
www.vocoaching.net

christelle morin
Skilerares
+33 (0)6 83 14 05 74
ski.christelle@gmail.com
www.skiaoz.com

barbara maublanc
Skilerares
+33 (0)6 60 27 60 32
barbaramaublanc@me.com
www.ski-school-vaujany.com

alain hilion
Berggids
Sneeuwschoenwandelingen
+33 (0)6 85 73 53 41
alainhilion.aem@gmail.com
www.hilionmontagne.com

©A.Hilion

Gidsenbureau Oisans
Alle activiteiten
+33 (0)4 76 80 42 55
info@guidesalpedhuez.com
www.guidesalpedhuez.com

skischolen & gidsen
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Pôle sports & loisirs

IJsbaan / Bowling / Zwembad / Spa / Fitness

Avondsessies
Ijsdisco: op muziek schaatsen.
Hockey wedstrijden 
Curling en Eisstock initiatie
Schaatshows
Broombal initiatie

  IJSBAAN  BOWLING 
4 tracks in een modern en
kleurrijk decor voor spelletjes
met familie of vrienden.
 Vergeet niet te reserveren !

 ZWEMBAD
Overdekt zwembad met glijbaan,
kindergedeelte, een groot zwembad
met waterval, duikplanken, water
van 30° en uitzicht op het Grandes
Rousses-massief. 
AQUABIKE - AQUAGYM -NATATION

BABY ZWEM LESSEN

 FITNESS
Bodybuilding en fitness.
Modules en uitrusting voor
alle niveaus garanderen
een perfecte training voor,
tijdens of na de vakantie !

MULTIFUNCTIONELE ZAAL

Een modern complex dat 
geboekt kan worden bij het team 
van het Sport- en 
Vrijetijdscentrum.
Team- of individuele sporten. 
Alleen toegankelijk mits 
reservering 
Gratis lenen van apparatuur.

SPA DE LA FARE 
Ontspanningsruimte met sauna, hamman, jaccuzis en 
kruidentheekamer.
Wij bieden ook behandelingen aan zoals balneotherapie, een 
hydro-massagetafel, gezichtsbehandelingen, massages enz.

INFO & RESERVERINGEN
+33 (0)4 76 11 11 90
piscine@vaujany.fr
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 ESPACE MUSEE
Aanraken, ruiken, luisteren, observeren...
worden al uw zintuigen op scherp gezet voor een 
atypische leerervaring van ons erfgoed. 
Het grote pluspunt is de vluchtsimulator, toegankelijk 
vanaf 7 jaar.

©
B

ob
 B

ru
no MEDIATHEEK 

In haar ruime en gastvrije lokalen, die voor iedereen 
toegankelijk zijn, biedt de mediatheek een breed scala 
aan cultureel materiaal, waaronder meer dan 10.000 

boeken. De toegang tot de mediatheek, de uitlening 
van documenten en de raadpleging ter plaatse zijn 

volledig gratis.
Gratis - Elke dag*

van 9u30 tot 12u en van 14u tot 18u30 
+33 (0)4 76 80 78 14 / bibliotheque@vaujany.fr

Cultureel centrum

 CINEMA 
De bioscoop van Vaujany met zijn 134 zitplaatsen 
verwelkomt inwoners en vakantiegangers op zoek 
naar, cultuur en gezelligheid met familie of 
vrienden.

Volwassenen : 8€
Kinderen (12 jaar) : 4,50€

Voordeeltarief : 6,50€
10 tickets : 35 tot 55€
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Gratis - Elke dag*
van 9u30 tot 12u en van 14u tot 18u30 
+33 (0)4 76 80 78 14 / emv@vaujany.fr

 Open volgens programma 
(op www.vaujany.com)

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

MUSEE EDF HYDRELEC
Het EDF Hydrélec Museum is het enige museum in Frankrijk dat volledig gewijd is aan waterkracht 
gewijd is. In een groene omgeving aan de oevers van de Verney-dam worden uitzonderlijke 
technische en industriële collecties tentoongesteld.

Gratis - Open van dinsdag tot zaterdag 
van 10u tot 12u en van 13u tot 18u

+33 (0)4 76 80 78 00 / contact@musee-edf-hydrelec.fr 10

*van  12/17

*van  12/17



Reserveren is verplicht, evenals 
het gezondheidsdossier met vaccinatie indiccatie.

KINDER OPVANG CENTRUUM

1.KINDEROPVANG
Gemeentelijke kinderopvang die het hele

jaar door geopend is en waar kinderenvan 6
maanden tot 4 jaar welkom zijn. 

2.KINDERCLUB 
De kinderclub verwelkomt kinderen van 

3 jaar tot 12 jaar 
Voor sport, culturele activiteiten en buitenspelen in 

verband met de bergomgeving. 
Verschillende groepen volgens leeftijd.

Info & reserveringen
+33 (0)4 76 11 11 94 

of op garderie@vaujany.fr
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Van zondag tot vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Elke dag van 8.30 tot 17.00 uur.



WINTER IN 
VAUJANY

©JuliaGuerre



©JuliaGuerre

SNEEUWSCHOENWANDELEN
Ga op avontuur op grote hoogte! 
Onze professionals zijn er om u te begeleiden, wat uw wensen ook zijn : 
van de gemakkelijkste tot de steilste wandeling, in halve dag, dag en 
zelfs bij zonsondergang !

SNOW YOGA

THEMATISCHE ROUTES
Vaujany openbaart zich via wandelroutes met een 
geografische ligging, ontworpen als een uitnodiging 
tot reizen. Laat u de geschiedenis van Vaujany 
vertellen terwijl u wandelt. Verschillende routes te 
ontdekken met het gezin of tussen ervaren 
sporters.

SCAN MIJ

In de geheime schoonheid van de 
dennenbomen krijgen ontspanning en 

meditatie een geheel nieuwe dimensie. 
Probeer de yogasessies in open lucht voor 

beginners. Creatief, ritmisch en vloeiend, 
een opeenvolging van houdingen 

ontworpen om de voordelen ervan te 
combineren met die van de natuur.

 
 Gratis inwijding via het 

animatieprogramma..

INFORMATIE BIJ MET TOERISTISCH INFORMATIE BUREAU
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Elodie Gelès : +33 (0)7 66 55 27 80 / ozyelie@hotmail.com
 Sofia Amodio : +33 (0)6 09 11 02 12 / sofia.gassoumi@gmail.com

Barbara Maublanc : +33 (0)6 60 27 60 32 / barbaramaublanc@me.com

Als u een regelmatige beoefenaar bent en specifieke 
sessies wilt, neem dan contact op met onze leraren.

mailto:ozyelie@hotmail.com
mailto:sofia.gassoumi@gmail.com
mailto:barbaramaublanc@me.com


ALPINESKIËN
Vaujany biedt toegang tot een van de beste skigebieden ter wereld : Alpe d'Huez Grand 
Domaine, en zijn toppen die flirten met de 3350m hoogte. 250 km skiën, 116 pistes, 4 
mythische afdalingen van ongeveer 2200 meter hoogteverschil en niet te vergeten de 
langste piste van Europa, de Sarenne met zijn 16 kilometer. 
Na een eenvoudige kabelbaanrit kunt u genieten van een overvloed aan sneeuw en 
prachtige landschappen: eeuwige gletsjers, sparrenbossen, poedersneeuw... In volle zon, 
300 dagen per jaar.
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LANGLAUFEN
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Er zijn 2 langlaufroutes beschikbaar, vanuit Alpette, in het hart van de uitzonderlijke 
landschappen van de Boucle de Poutran en het circuit des Lacs. 

De eerste is 10 kilometer lang en biedt een prachtig uitzicht op het Taillefer-massief. 
De tweede zal schaatsliefhebbers verleiden met zijn 20 kilometer slalommen tussen het 

Grandes Rousses-massief en het plateau van de meren. 

VIND UW IDEALE PAKKET OP WWW.OZ-VAUJANY.COM



Een mix tussen toerskiën en skiën. Het doel is om off-piste te gaan met behulp van de 
skiliften of door het aantrekken van zeehondenvellen. De ESF biedt verschillende gratis 
rando routes, de mogelijkheden zijn onbeperkt, afhankelijk van je niveau en de weers- en 
sneeuwcondities.

Verlaat de gemarkeerde paden en ga op zoek naar de natuur in landschappen zonder 
sporen! Meng het plezier van skiën en jezelf tot het uiterste drijven op weg naar boven 

gevolgd door een afdaling die je een nieuwe sensatie geeft. Laat u een dag of een halve dag 
verleiden tot off-piste skiën en verken de berg op een andere manier in alle veiligheid met 

één van onze instructeurs. 

FREE RANDO 

SKITOUREN
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Cocooning sfeer in het zwembad, 
lichaamsbehandelingen en 
massages.
Info : +33 (0)4 76 11 11 90

kayak
Leuke activiteiten om de kunst 
van het navigeren te leren in het 
zwembad.
Info : +33 (0)4 76 11 11 90

Zen avondSnowcat rit en Fondue 
Geniet van een fondue in het 
bergrestaurant en ga heen en 
weer per snowcat.
Info : +33 (0)4 76 80 79 78

"Pisteur d'une heure"
Ontdek de job van een 
ski-patrouilleur en de eerste 
piste skiën.
Info : +33 (0)4 76 11 42 70

skiën bij zonsondergang
Drankje op 2800m hoogte 
gevoldg door een afdaling 
terwijl u de zonsondergang 
bewondert.
Info : +33 (0)4 76 11 42 70

"Téléca'dîne"
Geniet van een fondue tijdens 
een kabelbaanrit.
Info : +33 (0)4 76 11 42 70

Gratis entertainment
Elke week ee groot aanbod van gratis activiteiten aan

 met familie of vrienden. Sportief, creatief of innovatief,
is er iets voor alle smaken en alle leeftijden.

 

U VINDT HET PROGRAMMA BIJ HET BUREAU VAN TOERISME, OP 
WWW.VAUJANY.COM EN OP DE MOBIELE TOEPASSING.
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Andere activiteiten
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55min
  Grenoble

1u45
  Valence

2u
  Lyon

2u30
  Genève

Met de auto

 

Van Grenoble naar Vaujany [50km]

- RD 1091 richting Briançon.
- dan "Vallée de l'Eau d'Olle" - Vaujany

Met de trein 

Grenoble SNCF station

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

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

Met het vliegtuig 

Luchthavens Grenoble Isère - Lyon Saint-Exupéry - Genève Cointrin 
Busverbinding met het busstation van Grenoble.
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En taxi

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

toegang



Office de Tourisme
Elke dag van 8u30 tot 18u00

5 place du Téléphérique 38114 vaujany
+33 (0)476807237 / info@vaujany.com


