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- espace San Bernardo  
 

Fransk skiløb, når det er bedst..... 

Perfekt sne statistik, optimalt skiløb til 

overkommelige priser – vi arrangerer dit 

ophold i skisportens Mekka i Savoie 

provinsen..... 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

❆SAISON 2018 - 2019❆ 
 

 
 

espace San Bernardo 

La Rosiere     La Thuile 

Frankrig     Italien 
 

SOL OG SNE 
La Rosiere er om sommeren bedst kendt som 

fransk grænseby til Italien og Col du Petit 

St.Bernard. Men om vinteren når alt er hvidt, er 

stedet forvandlet til det perfekte skisportssted - 

såvel sol- som snestatistikken hører til de bedste i 

Frankrig. 
 

La Rosiere 1850  

- rustik charme 

- skiløb i både Frankrig og Italien 

- terræn for enhver smag 

- alle moderne faciliteter 

- storslået højalpint skiområde 

- skiløb uden grænser 
 

La Rosiere ligger på den sydlige side af Col du 

Petit St.Bernard i Haute Tarentaise dalen med 

udsigt til La Plagne, Bourg st. Maurice (nede i 

dalen), Les Arcs og mod syd til Val d'Isere / Tignes 

og Europas højeste pas, Col de l’Iseran med 

gletscheren i forgrunden. Byen La Rosiere byder 

på rustikt miljø og uspoleret fransk charme.  

Byen består af to dele, den central del kaldet La 

Rosiere 1850 og den mere rustikke del kaldet Les 

Eucherts, der tidligere var beboet af de lokale, 

men er siden år 2000 blevet udbygget, så den i 
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dag rummer lige så mange senge som La Rosiere 

1850. Begge bydele indeholder de samme 

faciliteter, både hvad angår parkering, 

hæveautomater, indkøb, restauranter, barer, 

skiforretninger, skiskoler, hovedlift med  mere. 
 

SKI-FACTS espace San Bernardo 
 

 
 

SKITERRÆNET 
Skiterrænet består af den franske side fra Seez i 

dalen (1100m), La Rosiere 1850, op over 

Traversetten (2383m), Mont Valaizan (2800m) 

Col du Petit St. Bernhard  (passet i 2188 m), Mont 

Belvedere (2641m), Chaz Dura (2579n) og videre 

ned til den italienske by La Thuile (1441m). 

Højeste skihøjde (piste) finder du i 2800 meters 

højde. 
 

La Rosiere og La Thuile / espace San Bernardo 

byder sammenlagt på 160 km velpræpareret 

piste med alt lige fra solide begynderbakker til 

sorte udfordringer i et udbygget og effektivt 

liftsystem med gode moderne lifter og et par 

enkelte træklifter.  

Frokost i terrænet kan foregå både ude og inde 

på begge sider af grænsen samt i byerne La 

Rosiere og La Thuile. Enkelte restauranter i La 

Thuile har gratis minibus transfer mellem 

kabineliften og restaurant T/R eller du kan tage 

den lokale skibus. 
 

Espace San Bernardo byder desuden på spæn-

dende off-pist ture i både Frankrig og Italien samt 

heliskiing off-piste fra Col pt.st. Bernardo på bl.a. 

Ruitor gletcheren (Italien) med flere forholdsvise 

lange off-piste nedfarter efterfølgende. 
 

SÅDAN BOR VI 
Indkvartering sker i centralt beliggende 

chaletlejligheder i byen La Rosiere eller i bydelen 

Les Eucherts, hvor der findes boliger af alle 

standarder foruden hoteller og chaleter. Vore 

pristilbud er baseret på indkvartering (7 nætter 

lørdag - lørdag) med tillæg af gebyr for liftkort og 

lokal turistskat. 
 

 Alle typer indkvarteringer tilbydes, vi udarbejder 

tilbud på forlangende. 

 

 
 

Basis-lejlighederne: de fleste beliggende i selve 

La Rosiere, ca. 100 – 500 m fra liften, findes i vari-
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eret størrelse og udførelse, alt lige fra det basale 

til det mellem-luksuriøse. Alle lejlighederne 

indeholder den franske standard, der fuldt ud 

dækker det daglige behov (køkken, bad, toilet, 

opholdsrum og sovepladser samt balkon + 

adgang til skikælder). Lejlighederne ligger 

centralt i forhold til indkøbscenter og 

restauranter, barer, skiforretninger, bank og 

posthus mv. 
 

Chalet-lejligheder af højere standard / luksus 

ligger fortrinsvis i Les Eucherts, men også i La 

Rosiere og i bygninger af nyere dato. Her findes 

mere en det basale og lejlighederne har ofte 

mere plads end basis lejlighederne. Prisnivaeu er 

baseret på opholdsugen (lørdag-lørdag). 
 

Hoteller 

La Rosiere indeholder flere hoteller (enkelte 

gamle, flest nye) på forskelligt niveau. Prisen 

afhænger som for lejlighederne af 

opholdstidspunktet. dato, moderne og med 

lækre lyse værelser. De fleste hoteller inkluderer 

½-pension i prisen (fransk køkken). 
 

 
 

Chaleterne i La Rosiere 

Her bor du i eget hus, de fleste huse af ældre 

dato, men de fleste er moderniseret. Skal du bo i 

nyere omgivelser, skal du søge chalet-lejligheder, 

der oftest ligger i bygninger af nyere dato. Her er 

du omgivet af naboer. 
 

Chaleterne ligger generelt lidt lavere end selve 

den centrale bydel eller er beliggende i Les 

Eucherts, men alligevel ikke langt fra lifterne. 

Chaleterne har som oftest en lækker udsigt over -

Tarentaise-dalen i sydlig retning. De udlejes 

primært på anfordring og til mindre og større 

grupper, alt efter behov.  
 

Der findes hovedlift, skiskole, indkøbscenter mv. i 

begge bydele. Desuden cirkulerer dagen igennem 

gratis lift-bus til og fra beboelsesområderne og 

imellem bydelene.  
 

Depositum - Uanset indkvarteringsformen 

erlægge ved ankomst et depositum pr. lejlighed / 

værelse / chalet og dette beløb tilbagebetales 

ved afrejse, når det lejede afleveres intakt og 

rengjort (hotel er inkl. rengøring, med mindre 

andet er aftalt). Medbring derfor ekstra 

kontanter til dette formål (Euro). 

 
 

BYEN LA ROSIERE 

La Rosiere er opstået omkring den gamle pas- & 

poststation, i dag kendt som Le Relais du Petit St. 

Bernard. Byen bestod tidligere af flere bydele, 

der i dag mere eller mindre fremtræder som en 

samlet bymasse – enten beliggende i La Rosiere 

1850 eller den anden bydel La Rosiere Les 

Eucherts. Her ligger mange ældre huse, hvoraf de 

fleste trods deres rustikke ydre fremtræder i 

lækker moderniseret indre. 
 

Der er de senere år investeret massivt især i 

denne bydel, hvorfor den i dag indeholder mange 

nye bygninger med hotel og chalet-lejligheder.  
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La Rosiere er en hyggelig skistation, hvor man 

med respekt værner om de alpinarkitektoniske 

traditioner, der modsat mange andre skistationer 

stadig kan nydes i La Rosiere. Byen har eksisteret 

længe før skiturismen fandt frem til denne perle, 

hvilket kan ses i byen. Her finder man ikke de 

store beton komplekser, men mindre 

charmerende chalet-bygninger med lejligheder af 

varierende størrelse og af høj standard. 

 

AKTIVITETER I LA ROSIERE 

Nattelivet byder på masser af barer og 

restauranter og et par enkelte diskoteker. De 

fleste barer lukker omkring kl. 01:30, 

diskotekerne holder åbent et par timer 

yderligere. Byen er kendt for sit rustikke miljø, 

højalpint skiløb, heliskiing og optimale off-piste 

muligheder, ikke et støjende natteliv.  
 

Aprés Ski / Afterski   

Vi holder de fleste dage after-

ski på den samme bar, stedet 

informeres, når du har booket 

turen. 

 

Såfremt interesse for fællesarrangement, 

arrangeres disse efter behov. 
 

LIFTKORT 

Liftkortet er includeret i prisen og er gældende 

for både Frankrig og Italien. Basis antal dage er 6 

dage med mindre andet er tilkøbt eller aftalt. 

Prisen reguleres ift. alder, idet børnekort (5-12 

år)er billigere end voksenkort. Børn under 5 år er 

gratis. Seniorkort fra og med 65 år 

(aldersgrænser er gældende fra den første 

skidag). 

 

LEJE AF SKIUDSTYR 

Skiudstyr lejer du hos SPORT 2000 i La Rosiere. 

Her finder du bredt udvalg til 

rimelige priser. Udstyret bør i 

højsæson ugerne reserveres 

hjemmefra, men ellers er 

udvalget stort og i alle 

prisklasser. Du får desuden 20 

% rabat på prisliste priser via SkiCompagniet 

(rabat voucher udleveres ved ankomst). 
 

 
 

SKIFERIE I TO ELLER FLERE UGER 

Hvis du holder skiferie på destination i to eller 

flere sammenhængende uger, udarbejdes en 

specialpris inkl. liftkort, såfremt opholdsugerne 

ikke ligger i højsæsonen. 
 

KØR-SELV  

Du skal være opmærksom på, at strækningen går 

via Geneve, Annecy og Albertville, da overkørsel 

via diverse pas ikke kan finde sted i 

vinterhalvåret. Strækningen i bil fra Aarhus er ca. 

1620 km, og ca. 1430 km fra Frøslev grænse.  

Du får rutebeskrivelse tilsendt på forlangende, 

den kan endvidere hentes på web-siden. 

I Frankrig finder du på strækningen til La Rosiere 

ikke mange åbne benzin stationer om aftenen – 

sørg for at være tanket op, inden du kører ind i 

Frankrig, hvis du kommer sent. - Tjek 

brændstofpriser undervejs før du kører 

hjemmefra 
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Med mindre andet er aftalt inkluderer din pris 

ophold med 7 overnatninger (std. = lørdag - 

lørdag), liftkort til 6 dage (espace San Bernardo 

søndag-fredag, bg. dage incl. Alle inklusiver vil 

fremgå af dit rejsebevis (medbringes). 
 

SKISKOLEN                      

Såfremt du har 

behov for 

skiundervisning, formidler vi tilmel-

ding til den franske skiskole på alle 

niveauer. Skiskolen kører over 3 eller 6 dage, 

formiddag eller eftermiddag eller specialunder-

visning. For de, der ikke har stået på ski før, 

arrangeres et introduktionskursus på skiskolen, 

som indgår i begynderundervisningen. Skiskolen 

skal helst bestilles hjemmefra og betales senest 

ved ankomsten (lørdag), da skiskoleundervisning 

starter søndag morgen. Tilmelding er bindende. 

SkiCompagniet formidler specialkurser og 

individuel undervisning på den franske skiskole, 

hvor skilærerne foruden fransk også taler engelsk 

og tysk. 
 

Ankomst i La Rosiere 

Når du ankommer i La Rosiere, vil det praktiske 

være på plads. Du får liftkort og nøgler udleveret 

centralt, du modtager en voucher, der giver dig 

rabat på leje af udstyr og din skiskole voucher 

ligger ligeledes klar, hvis bestilt hjemmefra. 

Forinden din afrejse fra Danmark vil du have 

modtaget alle relevante rejseinformationer per 

e-mail.  
 

REJSEFORSIKRING 

SkiCompagniet anbefaler, at undersøge dit 

personlige behov for at tegne nødvendige 

forsikringer, tillægsforsikringer og påtager sig 

intet ansvar herfor. 

Du skal medbringe gyldigt rejsepas og vi 

anbefaler, at du medbringer både gult og blåt 

sygesikringsbevis foruden dine personlige 

forsikringer til formålet. 

 
 

Når du ankommer til La Rosiere lørdag kontakter 

du SkiCompagniet på det telefonnummer, du har 

fået udleveret. Vi hjælper dig herefter med det 

praktiske.  
 

Kør-selv ankomst i La Rosiere skal ske senest 

lørdag kl. 17, med mindre andet er aftalt. 

Ankommer du tidligt eller sent, skal du meddele 

dette i god tid.  

 

Afrejse fra La Rosiere sker efterfølgende lørdag, 

med mindre andet er aftalt. Lejemålet skal 

forlades senest kl. 09:30 i rengjort og tjekket 

stand, med mindre andet er aftalt. 
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