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Rejsereportage / La Clusaz

La Clusaz er en ”rigtig”by
med mennesker, som bor og
lever her hele året.

Den kendte ost Reblochon er
”opfundet” i området.
Flere delikatesseforretninger
tilbyder lokale specialiteter.

Selve skiområdet i La Clusaz fordeler
sig over tre bjergkamme, som ligger
ved siden af hinanden. Det ”letteste”
område er L´ Etale, og det ”sværeste”
er Col de Balme, og herfra kan man
man via først en kabinelift og derefter
en stolelift pludselig befinde sig i 2600
meters højde og i klart vejr se hele
Mont Blanc massivet mod sydøst, og
hvis man tør – iøvrigt også stå næsten
hele vejen ned ad bjerget.

Masser af oplevelser
Freeride, langrend, snesko, snowboard, skøjter og kælk. Alle lyster kan
stort set tilfredsstilles i La Clusaz,
som altid har imødekommet de krav,
der ellers nu i stigende grad stilles til
flere og flere skisportssteder – nemlig
noget at fordrive tiden med, når man
ikke lige står på ski.
I La Clusaz bor man midt i en gammel
by, som lever hele året, og derfor er
en tur i de små snævre landsbygader
også en oplevelse ud i bl.a. fransk
gastronomi og delikatesser. Reblochon-osten er hjemmehørende i området, og i byen blander skibutikkerne
sig med almindelige dagligvarebutikker og ditto med hjemmelavede
delikatesser. Små bagerier, oste- og
pølseforretninger sælger lokalt producerede varer, og restaurantlivet er
også lokalt. I La Clusaz serverer man
fransk bistromad og ovenikøbet til
rimelige priser, og hver mandag er
det muligt at gå på marked.
For vandhunde og legebørn byder
Aravis Aqua Centre på timevis af
underholdning i både udendørs og
indendørs opvarmede pools, og for
dem, der foretrækker steder uden
”børnelarm,” har mange af byens
gode hoteller rigelige muligheder for
afslappende spa-oplevelser. En aktivitet, som er helt unik for byen, er i
øvrigt også ”sporten” Joerging, som
handler om at blive trukket på ski –
af en hest. Det går stærkt og kan på
ingen måde sammenlignes med rolig
pony-ridning, som vi kender det, og
det er sjovt. Men nok bedst, hvis man
ikke er helt spritny på ski...
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Rejsefakta
Sæsonen i La Clusaz løber fra starten
af december til slutningen af april.
Fra lufthavnen i Geneve er der kun en
lille times kørsel til La Clusaz.
Man kan leje bil i lufthavnen eller tage
en lokal bus fra Geneve.
Alt om La Clusaz, hoteller, skipas,
oplevelser osv. kan ses på
www.laclusaz.com.

To gode hoteller i La Clusaz:
Hotel Beauregard
Man kan bo både billigt og dyrt i La Clusaz, alt efter om man er en større gruppe,
en familie eller blot et par på ski. Men hotel Beauregard er et af de mest autentiske
og hyggelige skihoteller i byen. Her er ski in/ski out, og nærmeste lift er blot 100
meter væk fra hotellet, som har fire stjerner. Stedet råder over 95 værelser – opdelt
i både dobbeltværelser, familieværelser og værelser med inter-connecting doors,
hvor man kan være op til seks personer. Stedet er især godt, hvis man har yngre
børn med, og der er både legerum med spil, film og aktiviteter. Indendørs pool,
jacuzzi, hammam og sauna er her også.
Se mere på www.hotel-beauregard.fr/en
Hotel Au Coeur du Village
Ønsker man derimod mere luksus, er det fem-stjernede hotel Au Coeur du Village
et godt valg. Her er alt, hvad et luksushjerte begærer ud i smukt indrettede suiter –
naturligvis udstyret med skabe, der kan tørre det fugtige skitøj. Hotellet ligger ved
foden af pisterne, har super lækker spa og indendørs pool og hele to gode gourmetrestauranter med en ret fabelagtig, egen vinkælder. Rigtig romantisk for to.
Se mere på www.hotel-aucoeurduvillage.fr/en

To gange i foråret er d

fuldmåne-skiløb i by

I fuldmånens skær

Den 3. februar og den 3. marts er
helt specielle dage i La Clusaz. Disse
datoer er der nemlig dømt fuldmåne
fest i byen og i bjergene, og helt konkret udmønter det sig i, at man kan
stå på ski ned ad Beauregard og Cré
du Merle løjperne, som kun er oplys
af månens skær.
Det var turistkontoret i byen, inspireret af fuldmånefesterne i Thailand
der allerede for 15 år siden besluttede at lave noget lignende i byen, og
senere på aftenen er der dømt fest
med gratis koncert. Gratis koncerter
og øvrig kulturel underholdning er
der iøvrigt også tit i hele sæsonen. D
sker ved kirkepladsen, som er byens
naturlige centrum.

