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Hier put ik
   mijn kracht

HET REGIONAAL NATUURPARK 
VAN DE VERCORS

206 208 ha
waarvan 17 000 ha uitgeroepen 
tot Nationaal Natuurreservaat 
(het grootste in Frankrijk)

139 000 ha aan bosgebied

2 341 m hoogste bergtop - Grand Veymont

52 000 inwoners
8 natuurgebieden
van noord naar zuid : Royans-Isère, 
le Piémont Nord, les Quatre- Montagnes, 
le Vercors Drômois, Royans-Drôme, 
le Trièves, la Gervanne, le Diois.
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INSPIRATION VERCORS

Dit gebied lijkt op geen enkel ander gebied.
Het is een ruimte van vrijheid, vakantiebelevingen, ontdekkingen, ontmoetingen, 

ontspanning en tradities. 
Het is een onuitputtelijke bron van rust, van verbeelding en van ontsnapping ; 

een zeepbel die u beschemt tegen de drukte van de wereld.

Beschermd als een parel in een afwisselend reliëf , onthult het park zich met al zijn charme. 
De aantrekkingskracht van de Vercors laat niemand ongeroerd, en zijn wijdse gebieden lenen 

zich voor allerlei activiteiten, van de rust van het leven tot extreme belevingen. 
Hier zijn lichaam en geest een geheel met natuur en welzijn.

Dit bijzondere gebied is in 1970 tot Regionaal Natuurpark uitgeroepen. 
Sindsdien houdt het park zich met verschillende activiteiten bezig :

> bescherming en opwaardering van het natuurlijk en cultureel erfgoed
> economische ontwikkeling en ontwikkeling van de levenskwaliteit

> ruimtelijke ontwikkeling van het gebied
> voorlichting en bewustwording van bewoners en bezoekers

Het gebied zet zich dagelijks in voor duurzame ontwikkelingen 
en duurzaam toerisme, een aanpak die op Europees niveau erkend 

is door het label ´Europees Handvest voor Duurzaam Toerisme’.
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Hier beleef ik 
     de natuur

De Vercors is een bijzondere 
plek voor natuurvakanties door :

Het klimaat in de Vercors geniet subtiele invloeden van de bergen, 
de oceaan en de Middellandse Zee. 
De diversiteit en de buitengewone pracht van de natuur maken 
van de Vercors een unieke plek voor avontuur, die respect oproept 
en garant staat voor een totaal andere omgeving.

P04

DE BUITENGEWONE RIJKDOM 
AAN FLORA EN FAUNA

Het reservaat van de Hauts-Plateaux is het grootste 
natuurreservaat van Frankrijk. 
Met een oppervlakte van meer dan 17.000 ha, is het een 
van de laatste nog niet gecultiveerde gebieden. 
Een uniek en bevoorrecht gebied, dat meer dan ooit beschermd 
en gerespecteerd dient te worden. 

72 soorten zoogdieren
waaronder de 6 grote hoefdieren (reebok, steenbok, gems, hert, moefl on, wild zwijn)

142 soorten broedvogel
25 soorten reptielen en amfi bieën
1800 plantensoorten
waaronder 85 beschermde soorten en 75 soorten orchideeën.

GOED BEHEER EN TOEGEWIJDE PARTNERS 
MET OOG VOOR MILIEUPROBLEMATIEK 

Het programma Amarok is de grote winnaar van de grote ideeënwedstrijd 2014 ‘Destination 
Parcs’, een nieuw initiatief van 4 regionale natuurparken. Het is een uitnodiging om andere 
plekken te bezoeken en een bijzondere beleving, waarbij men zelf de reis bepaalt.
Amarok richt zich op mensen met respect voor de natuur en biedt vakanties aan in totale eenklank 
met de natuur.  Een nieuwe manier van reizen, die de vakantieganger verleidt om het leven in een 
natuurlijke omgeving opnieuw te ervaren, om vergeten gevoelens opnieuw te beleven, en om de 
wijdse nog ongerepte natuur te ontdekken.

DOOR LOGIES MIDDEN IN DE NATUUR

De gastenkamers en plattelandsverblijven, voorzien van het 
label ‘Panda’ of het merk ‘Accueil du Parc’, bieden u een 
warm welkom midden in de natuur en bieden uitstekende 
mogelijkheden om het gebied te ontdekken: het natuurlijk 
ergoed, tradities, activiteiten,  gastronomie… De eigenaren 

zetten zich iedere dag weer in voor het beheer van hun toeristische accommodaties en voor 
het behoud en opwaardering van de natuur met zijn dier- en plantensoorten. In de Vercors zijn 
er maar liefst 85 natuuraccommodaties te vinden.

NATUURBASIS VERCORS

De Natuurbasis Vercors is een bijzondere plek in het hart 
van het Regionale Natuurpark van de Vercors, en ligt aan 
het begin van verschillende grote wandelroutes. 
Zijn camping en diverse faciliteiten, erkend door de 
overheidsinstanties, bieden aan talrijke kinderen de mogelijkheid 
om bijzondere momenten te beleven. Een club voor de plaatselijke 
jeugd, een plek voor personen met problemen, natuurexpedities, 
de productie van theaterstukken, een mediatheek over de natuur….
deze vormen samen een ‘ecosysteem’ !

BIJZONDERHEDEN
De Vercors telt vele bijzonderheden : 

onder hen de kleine pygmee uil, 
welke nog weinig bekend is !

De pygmee uil weegt slechts 60 gram en 
zelfs de meest fervente wandelaars van 

de Hauts-Plateaux van de Vercors hebben 
zelden de kans om deze vogel te spotten. 
Deze zeldzame kleine roofvogel wordt als 
een van de overlevenden van de laatste 

ijstijd beschouwd, die zijn thuis gevonden 
heeft in de mooie bosgebieden van de 

Vercors !
Een studie uitgevoerd tussen 2009 

en 2011 heeft aangetoond dat de grootste 
populatie van deze pygmee uilen hier 

in de Vercors leeft !
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Hier proeft ik 
     het welbevinden

In de Vercors heeft ieder dorp zijn eigen persoonlijke karakter, 
maar de plaatsen waar men het hele jaar woont hebben 

ook een gemeenschappelijke geest en men deelt onderling 
verschillende genoegens, de cultuur en de verbondenheid 

met de omgeving.

Sinds generaties lang werken de bergbewoners in eenklank 
met de natuur en plukt men hiervan de vruchten : het behoud 
van een veeras met  unieke eigenschappen (het ras ‘Villard 
de Lans’ of ‘Villarde’), de productie van een kaas volgens 

oude traditionele methode (het Bleu du Vercors AOP), 
en het opzetten van toeristische activiteiten, welke 

tegenwoordig van groot belang zijn voor het gebied.

Klein en groot zijn enthousiast om hun vakantie in de Vercors 
door te brengen, om de dieren te ontdekken op de landerijen 

in omgeving, en om de de goede smaak van bijzondere 
producten te proeven.

Educatieve boerderijen, streekproducten, lekkere gerechten…
de Vercors biedt voor eenieder wat wils.

EEN AANGENAME ONDERBREKING • VILLARD DE LANS

Wij nodigen u uit om deze echte luchtbel te ontdekken. Verscholen tussen de bomen van het bos 
van Conversaria, genesteld in een cocon, beleeft u de sterren en laat u zich wiegen door het geruis 
van de slapende natuur. Uw tentkoepel is bedekt met een dubbel dak, gemaakt van ‘soepel kristal’, 
een doorzichtig materiaal dat u een panoramauitzicht van 360° laat ervaren !

Het wellness concept is een subtiele mix van ontspanning, gastronomie….en verzorging voor het 
lichaam. Dit wonderlijke recept wordt gekoesterd door de Vercors dankzij professionals met een 
luisterend oor en een enorme verbeeldingskracht !

HET GEHEIM VAN DE SCHOONHEID VAN DE VERCORS
Met veel moed maar vooral met veel gezond verstand, is de stoeterij van de Vercors begonnen 
met de productie van paardenmelk. Op het eerste gezicht een bijzonder idee maar het product 
biedt vele voordelen : proberen is geloven.
De zuivelmerries en hun veulens worden grootgebracht op biologische boerderijen : Het scala 
aan verzorgingsmiddelen voor gezicht en lichaam ‘Perle de Jument’, gedeponeerd merk voor 
schoonheidsproducten en voedingssupplementen op basis van paardenmelk uit de Vercors, 
is 100% natuurlijk en bevat meer dan 25% paardenmelk. Het bestaat uit natuurlijke producten 
die geschickt zijn voor de meest gevoelige huid, van baby’s tot aan volwassenen.
Paardenmelk heeft een helende, kalmerende en regenererende werking en biedt vele voordelen 
voor o.a. de behandeling van eczeem, psoriasis en acné, voor spijsverterings- en leverproblemen,  
en wordt ook ter ondersteuning van chemotherapie gebruikt.

P06 P07
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De Vercors staat al sinds mensenheugnis bekend als wellness bestemming. 
Door zijn spectaculaire en verleidelijke landschappen, zijn beschermde milieu, en de therapeutische eigenschappen 

door de hoogte van meer dan 1000 meter, is het een ideale bestemming om heerlijk te ontspannen en de gezonde berglucht 
met grote teugen in te ademen ! Op verschillende adressen kunt u bijzondere en verkwikkende momenten ervaren : 

veel van deze locaties zijn professionals en bieden u bijvoorbeeld arrangementen aan op het gebied van anti-stress, 
verzorging of om in vorm te blijven….In de Vercors ervaart u welzijn !

HET ‘BLEU DU VERCORS SASSENAGE’

Het ‘Bleu du Vercors Sassenage’ is een volvette blauwschimmelkaas, die sinds 1999 aan het Franse 
keurmerk AOP voldoet, en die symbool staat voor het gebied van de Vercors. De kaast heeft een 
zachte romige smaak en is subtiel geparfumeerd met hazelnoot aroma.

9 & 10 augustus
Feest van het Bleu du Vercors-Sassenage 
in Saint-Agnan-en-Vercors
Dit feest is een unieke gelegenheid om in een levendige en een leuke sfeer te genieten 
van de enorme rijkdom van de lokale landbouw. Het feest is ook de gelegenheid om het erfgoed 
te ontdekken en kennis te maken met de geografi sche bijzonderheden van het gebied.

5 & 6 juli  
14e editie van de Bio Beurs in Méaudre
De Bio Beurs van Méaudre telt ruim 120 exposanten op het gebied van voeding, 
levenswijzen, kleding, hygiène en gezondheid en trekt ieder jaar duizenden bezoekers. 
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REWILD
Een echt avontuur in een alternatieve 

realiteit. Rewild bundelt alle aspecten om 
jongeren te verleiden, op zoek naar plezier 

en ontsnapping :  
spanning, mobiliteit, vrienden en veel ruimte ! 

Gedurende een spelprogramma 
van 1 tot 5 dagen begeven Rewilders 

zich te voet of per mountainbike op een 
spoor van bijzondere activiteiten, 

met roadbook en smartphone in de zak.

Hier wordt ik
     groter

FILAMBULE – HERBOUILLY

Deze nieuwe attractie ziet er uit als een een reusachtige trimaran die in de lucht zweeft. 
Parcabout heeft zijn web gesponnen in het bos !
De fi lambule in Saint-Martin-de-Vercors, in het hart van de noordelijke regio van Herbouilly, biedt 
de bezoeker de mogelijkheid zich in alle vrijheid en met respect voor veiligheid uit te leven tus-
sen de bomen in gigantische netten. Het is een ideaal observatorium voor de bosrijke omgeving.
Activiteiten voor kinderen vanaf 3 jaar

Alle kinderen dromen van een vakantie vol avonturen, en dat heeft de Vercors 
goed begrepen. Reeds sinds lange tijd zet de ACEV (Association des Centres de 
Vacances pour Enfants en Vercors) zich in voor het verblijf van kinderen die anders 
niet op vakantie kunnen gaan.
Met dit geweldige initiatief, maken de leden van de ACEV de kinderen bewust van 

de schoonheid van de natuur, en laten ze hen nieuwe ervaringen beleven, met bewustwording 
voor natuur en milieu. 

DE GROENE ZWERFTOCHT - GRESSE EN VERCORS

Dit is een magisch moment in Gresse-en-Vercors! De Groene Zwerftocht bestaat uit een 
parcours tussen de bomen dat op een hoogte van 2 tot 10 meter hangt, en staat garant voor 
een ongebruikelijke reis van 1:30 uur in het hart van de bossen. Beleef de natuur op spelende, 
tastende en poëtische wijze : voel de binnenkant van een jong boompje, laat uw handen een 
mand met granen doorzoeken, en luister naar ongewone geluiden en de ‘strelende instrumenten’ 
van het bos.

MUSEUM VAN DE PREHISTORIE 
VAN VASSIEUX-EN-VERCORS

Het museum biedt verschillende workshops in de zomer voor families om op ludieke wijze 
kennis op te doen. Iedere workshop heeft een thema en bestaat uit een theoretisch deel en een 
praktisch deel waarbij men met eigen handen een souvenir maakt. Klein en groot kunnen zich 
verdiepen in het universum van de prehistorie en leren bijvoorbeeld hoe men een speerwerper 
gebruikt, hoe men vuurstenen slijpt of hoe men vuur maakt !
Workshops zijn geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.
De Vercors biedt avontuur voor alle leeftijden en heeft voor ieder wat wils. 
Tijdens een verblijf in de Vercors kan iedereen de held worden van zijn eigen avontuur. Het is 
een bron voor de persoonlijke ontwikkeling, en een echte bewustwording voor natuur en milieu.

Onder de activiteiten die door ACEV 
georganiseerd worden, is er één bijzondere 
collectieve activiteit :

OOGST VAN ‘AVONTUUR ZADEN’ 
OM TE LEREN ELKAAR TE HELPEN

Kinderen leren om elkaar te helpen, dat is het doel van het arrangement ‘Soulevons 
les Monatges’ dat deze zomer is geïntroduceerd. In het Regionale Natuurpark van de Vercors 
kan men dit grootse natuurspektakel beleven.
Verschillende leuke beproevingen rondom de thema’s landbouw, voeding en natuur wachten 
op avonturiers, die hiermee de ‘Avontuur Zaden’ kunnen verzamelen. Gedurende 14 dagen 
worden de deelnemers uitgedaagd met puzzels, vragen en verschillende beproevingen, 
waarbij solidariteit, vindingrijkheid en verbeeldingskracht hen tot het succes moeten leiden.
Een echte uitdaging voor avonturiers om zich te vermaken en zich tegelijkertijd bewust te 
worden van de waarden van het leven. Het is tijd om je eigen adventure boek te schrijven !

In de Vercors kan men de bergen al op jonge leeftijd 
beleven! Het gebied leent zich prima voor ontdekking 

en ontspanning voor de gehele familie  en biedt 
verschillende faciliteiten voor amusement, vrije tijd 

en sportieve activiteiten. Een kleine anekdote : 
De Vercors wordt al sinds lange tijd beschouwd als 

gezonde bestemming vanwege het gunstige klimaat. 
De zon en de frisse lucht zijn altijd goed voor kinderen.

De Vercors is de ideale plek om grootse 
natuuractiviteiten te beleven en hier vervagen 

grenzen tussen verbeelding en realiteit : Neem deel 
aan bijzondere activiteiten en wordt de held 

van je eigen spel !
P08 P09
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Hier leef ik 
    als ik adem

P11

De Vercors is ook een bijzonder gebied voor het fi etsen in al zijn vormen, 
zowel vanwege de diversiteit aan landschappen als ook vanwege de prachtige routes in het gebied. 
Hier vindt iedereen een fi etsroute die aan zijn wensen voldoet.
Met zijn pittoreske routes en talrijke bergpassen, speciale routes gereserveerd voor mountainbikers,  
de mountainbike sites van de Franse Fietsersbond en de talrijke evenementen, is de Vercors DE fi etsbestemming 
van dit moment. Om volledig te kunnen genieten van de mogelijkheden van het massief, staat professionals 
klaar om u te ontvangen of te begeleiden tijdens een verblijf in de Vercors. Een ideale activiteit om het 
Regionale Park van de Vercors te ontdekken. U bepaalt zelf uw eigen weg, of u nu op zoek bent naar 
ontspanning, sportieve uitdaging of een mooie tocht door de omgeving.

Reeds sinds 7 jaar zetten de gemeenten van de Vercors zich in voor 
het beheer van het verkeer, op een manier met zo min mogelijk 
vervuiling. Dit is een bewijs van handelen voor het milieu.
De oprichting van de ViaVercors, een route voor langzaam verkeer tussen de gemeenten onderling, past 
precies binnen deze aanpak. De ViaVercors, alleen toegankelijk noor niet gemotoriseerd verkeer, neemt u mee 
naar het hart van de Vercors van dorp tot dorp. De eerste delen van de route verbinden de dorpen St Nizier du 
Moucherotte, Lans en Vercors, Villard de Lans en Corrençon en Vercors over een afstand van 23 km en Autrans 
met Méaudre over een afstand van 8,6 km. 
Met deze veilige route, welke toegankelijk is voor een groot publiek (bewoners, toeristen, families, sporters, 
of personen met beperkte mobiliteit) en beschikt over een aangepaste bewegwijzering, wil men de ontdekking 
van de natuur, het landschap en het erfgoed bevorderen. De Vercors schrijft ook geschiedenis op het 
gebied van mountainbiken. In 1987 werd hier het Wereldkampioenschap Mountainbike georganiseerd, en 
tegenwoordig vindt hier het Vélo Vert Festival plaats en is de Vercors een nationale hotspot voor het beoefenen 
van mountainbiking. Er zijn 5 sites die het label Fedération Française de Cyclisme of Cyclotourisme dragen en 
meer dan 1500 km aan gemarkeerde paden.

Trailrunning is een sport die sterk in opkomst is en reeds door meer 
dan 400.000 mensen beoefend wordt 
met meer dan 2 000 evenementen die ieder jaar in Frankrijk georganiseerd worden. Deze sport combineert 
het actief bezig zijn, de verbondenheid met de natuur en de eenvoud van noodzakelijke middelen. 
Deze activiteit past precies bij het imago dat de Vercors en het Regionale Natuurpark willen uitstralen, 
en past bij de waarden van een moderne ecologie.
De Vercors is de ideale plek voor het beoefenen van trailrunning, met zijn uitgestrekte plateaus, 
paden in de bossen en beklimmingen op hoogte tot aan de bergtoppen.
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HET  ‘VELO VERT FESTIVAL’ - VILLARD DE LANS 
29 MEI T/M 1 JUNI 2014
Wedstrijden, tochten speciaal voor families, en tochten voor alle niveaus, en meer dan 
13 evenementen over een periode van 3 dagen, geheel toegewijd aan het mountainbiken. 
Gedurende het gehele weekend zijn er tevens animatieprogramma’s, verschillende outdoor 
activiteiten, demonstraties en concerten.... het grootste mountainbike feest, waar mountainbikers 
van alle niveaus en hun vrienden, klein en groot, en andere nieuwschierigen en feestvierders 
hun hart kunnen ophalen. 

TRANSVERCORS VTT  
30 EN 31 AUGUSTUS 2014
Een tocht met vertrek vanaf Autrans en aankomst in La Chapelle-en-Vercors. Ieder jaar wordt 
het tracé van de Transvercors aangepast, om op deze manier het gehele gebied te ontdekken. 
Het parcours gaat door een groot aantal dorpen met een focus op de volgende aandachtspunten: 
authenticiteit, erfgoed, dynamiek en vernieuwingen voor een duurzame toekomst.
De Transvercors vormt onderdeel van een duurzame aanpak met respect voor het milieu, 
om ook op deze manier het imago van het park te versterken.

DE SLACKLINE  
Deze sport bestaat uit het lopen over een gespannen touw tussen twee vaste punten 
(bomen, palen of grondankers) met vele mogelijkheden voor acrobatische kunsten.
De grootste waaghalzen beoefenen deze sport op grote hoogte : meer dan 300m boven 
de oppervlakte van het Plateau des Ramées in Lans-en-Vercors.

HET MARMOTTE HIGHLINE PROJECT
VAN 3 T/M 6 JULI
Lans-en-Vercors organiseert samen met de club “C’est slack…er bon” uit Grenoble, de 3e 
editie van het Marmotte Highline Project. Terwijl dit de eerste keer nog een bijeenkomst was 
voor liefhebbers, heeft dit evenement het afgelopen jaar de nieuwschierigheid van talrijke 
toeschouwers getrokken, die ook wilden deelnemen of gewoonweg toekijken.
Dit jaar worden in aanvulling op de highline van het Plateau des Ramées, 2 nieuwe plaatsen 
voorgesteld : De “Pas de la Bergère”, voor highliner experts, evenals een ‘slack school’ bij de 
klimsite van le Furon. Op deze manier wil men de activiteit toegankelijk maken voor een zo groot 
mogelijk publiek. In het dorp aan een avond gewijd worden aan de start van dit project en er 
zullen verschillende fi lms getoond worden.

De grote diversiteit aan landschappen en reliëf biedt mogelijkheid 
voor talrijke activiteiten : klimmen, paragliding, canyoning, 

speleologie, er is voor elk wat wils !

In de Vercors roept het natuurlijke milieu een vorm van respect op. 
De talrijke activiteiten zijn een middel om de natuur te ontdekken en te beleven. 
De Vercors is een paradijs voor wandelaars en natuurliefhebbers en heeft 
voor iedereen wat te bieden.
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MET DE AUTO

Marseille : 3 uur
Nice : 5 uur
Parijs : 6 uur

Brussel : 8 uur

MET DE TREIN

Marseille / Valence : 1 uur
Parijs / Valence : 2 uur
Paris / Grenoble : 3 uur

Brussel / Valence : 4 uur
Nantes / Valence : 5:15 uur

www.voyages-sncf.com

 MET DE TAXI

Vercors Taxi : +33 (04) 75 02 12 66
Les Taxis du Vercors : 

+33 (04) 76 95 11 88
Royans Vercors Taxi : 

+33 (04) 75 05 59 28
Autrans Taxi : +33 (04) 76 95 31 31

Lans Taxi : +33 (04) 76 95 41 45
Taxi Bouzac : +33 (04) 76 81 30 81

PER VLIEGTUIG

Luchthaven van Grenoble 
Saint-Geoirs op 58 km

www.grenoble-airport.com
Tel: +33 (0)4 76 65 48 48

Luchthaven van Lyon Saint-Exupéry 
op 110 km

www.lyonaeroports.com
Tel: +33 (0)826 800 826

PERSCONTACT FRANKRIJK-BELGIE

Dennis Van Der Avoort
E-mail: info@eurodest.nl
Tel: +31-(0)10-785 7300

GSM: +31-(0)6-2888 5668

Hier vind ik 
       informatie

vercors.fr
info@vercors.fr

P
am

pl
em

ou
ss

e.
co

m
 -

 F
ot

o 
cr

ed
it

s:
 D

iv
er

tic
im

es
, S

éb
as

tie
n 

Li
ot

, S
an

dr
in

e 
et

 M
at

t 
B

oo
th

, G
ui

lla
um

e 
La

ge
t, 

Lu
ci

e 
M

or
ai

llo
n,

 C
hr

is
tia

n 
M

ar
te

le
t, 

Th
om

as
 H

yt
te

,  
P

oi
nt

 d
e 

su
sp

en
si

on
, H

ar
as

 d
u 

Ve
rc

or
s 

C
 N

od
et

, E
ri

c 
C

ha
rr

on
, F

ila
m

bu
le

, O
dy

ss
ée

 V
er

te
, V

er
co

rs
 T

ou
ri

sm
e,

 P
ar

c 
N

at
ur

el
 R

ég
io

na
l d

u 
Ve

rc
or

s,
 P

E 
B

ir
on

, S
IV

ER
.

Gesteund en mede gefi nancierd door: 


