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- MASSIEF VAN DE VOGEZEN Het Massief van de Vogezen, een plek zoals geen ander, strekt zich uit over 2 regio’s en 7 departementen,
met een oppervlakte van meer dan 7357 m2.

Ongerept en uitnodigend, het Massief van de Vogezen trekt de kaart van de
moderne avonturiers die op zoek zijn naar authenticiteit en die zich willen herbronnen. Een oase van zuivere lucht en wie een dag in het massief heeft rondgetrokken, kan getuigen van de meeslepende roep van zijn bossen en van de
hypnotiserende schoonheid van zijn landschappen met grillige accenten. Grote
seizoensverschillen laten zich voelen in deze bergen en de valleien vormen een
grandioze openluchtspeeltuin voor de liefhebbers van buitenactiviteiten. Hier staat
de wieg van de echte trekker en van de Club Vosgien, in totaal niet minder dan
20.000 km bewegwijzerde wandelpaden die zich aan jouw voeten uitstrekken.
Kom je naar hier met het hele gezin, dan staat het Massief van de Vogezen met
zijn 25 vakantiebestemmingen borg voor onvergetelijke momenten. Een oeroud
gebergte dat ook de onverstoorbare getuige is van ettelijke eeuwen geschiedenis die zijn reliëf, zijn tradities en zijn karakter hebben gevormd.
Is je nieuwsgierigheid geprikkeld of ben jij verzot op immens grote ruimten, geef
dit jaar dan toe aan de roep van de bergen van het Vogezenmassief!
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Tijd om te

In volle

ONTSPANNEN

NATUUR

Een schat aan mogelijkheden
REGIONALE NATUURPARKEN
Het Massief van de Vogezen, parel van het oosten van Frankrijk,
is een van die streken die baden in authenticiteit, een plek waar
natuur rijmt op cultuur, de ideale setting om even af te remmen
en te herbronnen. Het reliëf, zacht en toegankelijk, en de als
groene golven deinende dennenbossen bieden onderdak aan
tal van planten- en dierensoorten. Een weelderige omgeving
die zich ten volle laat bewonderen, waar je je ook bevindt in het
massief, met als orgelpunt de twee regionale natuurparken. Met
een oppervlakte van zowat 4200 km2 vormen het Regionaal
Natuurpark Ballons des Vosges en het Regionaal Natuurpark
Vosges du Nord, door Unesco erkend als mondiaal biosfeerreservaat, de toegangspoort tot duizenden-één wonderen die
verborgen liggen in dit
ecologische paradijs.

Hof van Eden & beschermde zone
DE FAUNA EN FLORA VAN HET MASSIEF VAN
DE VOGEZEN
Als voedingsbodem en toevluchtsoord voor talrijke planten- en
dierensoorten is het Massief van de Vogezen een openluchtobservatorium voor een beschermde natuur bestaande uit hooggelegen stoppelvelden (bergweiden), venen, keteldalen, rotsachtige
hellingen, meren, weiland, kalkgrasland ... Door deze veelheid van
ecosystemen lijkt dit gebied een Hof van Eden, met een ontzettend rijke, maar soms ook kwetsbare fauna en flora, denk maar aan
de wilde kat, de lynx en de auerhoen. Voor het volledige plaatje
moeten we ook melding maken van het valkruid en zijn krachtige
pijnstillende eigenschappen, de sparren waaruit essentiële oliën
worden getrokken of ook nog de bosbessen die worden verwerkt
in overheerlijke taarten.
Welkom in het hart van het Massief van de Vogezen!

Geëngageerde gastheren en -vrouwen

SPA’S & THERMEN VAN HET MASSIEF VAN DE VOGEZEN

ECOLOGISCH VERANTWOORD OVERNACHTEN

Tijd nemen voor jezelf en herbronnen, dat moet kunnen zowel doorheen het jaar als tijdens de vakantie. In het Massief van de Vogezen liggen de spa’s verscholen in een uitzonderlijk decor en bieden
een waaier aan onvergetelijke en in hun genre unieke ervaringen.
De volgende adresjes mag je beslist niet missen: La Cheneaudière
– 5 sterren, Hostellerie des châteaux met een wellness van zowat
2500 m2 of ook nog Chalet Là-Haut & Spa waar je heerlijk kunt
cocoonen. Dit uitgebreide aanbod van geavanceerde faciliteiten
die helemaal mee zijn met de hedendaagse wellnesstrends wordt
nog aangevuld met twee kuuroorden: Niederbronn-les-Bains en
Plombières-les-Bains, met een onverwacht rijk patrimonium en
water dat van nature uit een heilzame werking heeft.

Het behoud van de ecologische rijkdommen is een kwestie die het Massief
van de Vogezen nauw aan het hart ligt. Dat is de reden waarom overal in
het massief steeds meer milieuvriendelijke en ecologisch geëngageerde
adressen hun deuren openen. Gezellig, charmant, ongewoon of authentiek
... Ze laten je elk op hun manier kennismaken met deze gastvrije streek
waaraan ze zo verknocht zijn. Een paar aanraders: Chalet Lahô dat met
lokale materialen is gebouwd, La Clairière – bio-spa/hotel met Europees
ecolabel, de ecologische vakantiehuisjes van Camping du Mettey, het
zonnehuis Héliodome ...
Voor een overzicht van de overnachtingsmogelijkheden:
www.massif-des-vosges.com

Voor een overzicht van de spa’s van het Massief van de
Vogezen: www.massif-des-vosges.com

Jezelf terugvinden
SYLVOTHERAPIE EN HET MERK FORê
De sylvotherapie, een voorouderlijke praktijk afkomstig uit Japan
en ook gekend onder de naam ‘bosbad’, wordt geprezen voor haar
kalmerend effect. In het Massief van de Vogezen zijn er niet minder dan 23 begeleiders die hun volgers uitnodigen om zich onder
te dompelen in het bos en met hen ongerepte gebieden doorkruisen om ze te leren hoe ze zich kunnen herbronnen met behulp
van bomen. Op tocht buiten de platgetreden paden en onderweg
een boom knuffelen, even mediteren en proeven van sap en siroop
uit allerhande planten.
Deze toch wel speciale,
idyllische wandelingen zijn
een initiatief van het merk
‘FORÊ, L’effet Vosges’ dat
zich toespitst op de planten en de extracten van
het Vogezenmassief en
een heel gamma aanbiedt
van ontspanningservaringen en natuurlijke producten ontstaan uit de biodiversiteit en de knowhow
van de streek.

Iedereen doet mee, iedereen is
verantwoordelijk
PROGRAMMA ‘QUIÉTUDE ATTITUDE’
Het programma ‘Quiétude Attitude’, gelanceerd door het Regionaal Natuurpark Ballons des Vosges, zorgt ervoor dat de dieren
met respect worden behandeld en rust kunnen vinden door het
afbakenen van gevoelige zones en beschermde gebieden. Dit programma geeft ook tips over hoe je je moet gedragen in de natuur
om de orde en de kalmte van de dierenwereld te kunnen veiligstellen en tegelijk te kunnen genieten van de landschappen en op
verantwoorde manier je favoriete outdooractiviteiten te kunnen
blijven beoefenen.
Een aanpak die het grote publiek sensibiliseert en uitnodigt om
actief mee te werken aan de bescherming van het milieu van het
Vogezenmassief.
Meer info op: www.quietudeattitude.fr

Terug naar de bron
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Een streling voor de huid
WASMIDDEL ‘GREEN SOFT’
‘Green Soft’, een 100% plantaardig en milieuvriendelijk wasmiddel, is het resultaat van de samenwerking tussen twee lokale firma’s: de fabrikant van linnengoed Garnier-Thiebaut en de specialist inzake
groene chemie Salveco. Een initiatief dat goed is
voor het milieu, zoals wij dat graag hebben in het
Massief van de Vogezen.

trekkenVAN DE VOGEZEN,
ondMASSIEF
RHET
BENEN STREKKEN!

Bergen vol avontuur
GRANDE TRAVERSÉE DU MASSIF DES VOSGES
De ‘grote overtocht van het Vogezenmassief’ werd voor het
eerst afgelegd in 1897 en in 2017 vierde deze voettocht zijn
120 lentes. Het traject werd bewegwijzerd door de Club Vosgien
en doorkruist het massief van noord naar zuid, van Wissembourg
naar Belfort over een afstand van meer dan 400 km, via de paden
van de GR®53 en de GR®5. Dit parcours, grotendeels aangeduid
met rode rechthoeken, splitst zich op in 19 etappes die in hun
geheel of in stukjes kunnen worden afgelegd en die telkens weer
een grandioos uitzicht bieden op de schitterende natuur en het
ongeëvenaarde historische en culturele patrimonium. Met de TGV
spoor je in minder dan 2 uur van Parijs of Lyon naar de ‘Traversée du Massif des Vosges’, een avontuur dat je in alle rust
kunt voorbereiden met behulp van de gedetailleerde kaarten en
de vele nuttige informatie van de routebeschrijving (momenteel in
herdruk) of de website: www.massif-des-vosges.com.

Een eminentie op wandelvlak
DE ‘CLUB VOSGIEN’
Dankzij de leden van deze club strekken zich meer dan 20.000 km
wandelpaden uit aan jouw voeten. De in 1872 opgerichte Club
Vosgien en haar vrijwilligers trekken er elk seizoen op uit om de
wandelpaden van het Massief van de Vogezen te onderhouden
en te voorzien van bebakening om jou de juiste richting te wijzen.
Het verbaast dan ook niemand dat deze wegbereider van de discipline recent werd bekroond met het Europese erfgoedlabel 2018!

Op naar
de top
ROUTE DES CRÊTES
De in 1915 voor bevoorrading van de aan het front vechtende soldaten aangelegde ‘Route des Crêtes’, de bergkammenroute, is
vandaag een toeristisch parcours en een onschatbare getuige van
onze geschiedenis. Het pad slingert zich van Sainte-Marie-aux-Mines naar Uffholtz, over meer dan 70 km, en komt voorbij aan de
Grand Ballon, de hoogste top van het Massief van de Vogezen.
Je kunt de route te voet, met de fiets of met de auto afleggen, of
ook nog met de ‘Navette des Crêtes’, een pendelbus die zijn passagiers verbluffende panorama’s biedt en een vrij uitzicht op de
befaamde ‘Ligne Bleue des Vosges’, de symbolische aanduiding
van de natuurlijke grens met de Elzas en een deel van Lotharingen.
Onderweg moet je beslist tijd maken voor de traditionele melkermaaltijd, ‘repas marcaire’, in een boerderij-herberg en dan kun je
naar de slagvelden en het ‘Historial franco-allemand de la Grande
Guerre’ (Frans-Duits historisch museum over de Grote Oorlog) in
Hartmannswillerkopf.

* UNIEK IN FRANKRIJK *

Gewoon lenen... en gaan wandelen!
PROFESSIONELE UITRUSTING TER BESCHIKKING
GESTELD DOOR HET BUREAU VOOR TOERISME
VAN HET LAND VAN BITCHE
Het lijdt geen twijfel, het Land van Bitche draagt zorg voor zijn bezoekers! Als lid van het Europese netwerk van toeristische wandelbestemmingen, 'Best of Wandern’, en altijd in de weer om de
wandelaars optimaal te ontvangen, heeft het Bureau voor Toerisme een service- en testcentrum opgezet: ‘Gewoon lenen en gaan
wandelen in het Land van Bitche'. Een in Frankrijk uniek concept
dat het mogelijk maakt om gratis hoogwaardig materiaal te lenen
voor uitstappen in de natuur: schoenen, jasjes, rugzakken, verrekijkers, gps’en ... Reden te meer om de prachtige landschappen van
het Massief van de Vogezen te komen ontdekken!

Een ‘melkweg’ voor de
lekkerbekken
ROUTE DU FROMAGE – VALLEI VAN MUNSTER

Op tocht als een vrije geest
TOER ‘LES BALLONS DES VOSGES’
Vertrouw op de bergbegeleiders, de wandelspecialisten. Zij hebben voor jou een heel originele tocht opgesteld en zorgen hierbij
ook voor de overnachtingen, het eten en het transport van de bagage: zorgeloos genieten! Een programma van 2 tot 17 dagen dat
start in Remiremont en dat de wandelaars vervolgens op sleeptouw
neemt langs de geschiedenis van Saint-Mont en de belangrijke
plaatsen van de weerstand, langs de geologische bezienswaardigheden en natuurlijk doorheen de berglandschappen die van
een adembenemende schoonheid zijn.
Informatie en reserveren op
www.tourdesballonsdesvosges.com

De in 1968 aangelegde ‘Route du Fromage’, route van de kaas, laat
je kennismaken met de streek en haar producten. De route vertrekt
bij het ‘Maison du Fromage’, het huis van de kaas, in het charmante dorp Gunsbach en volgt dan over zowat 90 km het kronkelende parcours van de ‘Route des Crêtes’ voordat er opnieuw
wordt afgedaald naar de Vallei van Munster. Oorspronkelijk verbond dit traject 28 boerderijen annex herberg
die de Munster AOP en
andere lokale producten
maakten, vandaag liggen er langs dit parcours
61 topadresjes - boerderijen met herberg en
kaasmakerijen. De voor
iedereen
toegankelijke ‘Route du Fromage’
richt zich evenwel in eerste instantie tot de zachte
vervoersmiddelen, zoals
de benenwagen of de
fiets, en biedt haar bezoekers dan ook adembenemende uitzichten
voordat ze gaan smullen.

* UNIEK IN EUROPA *

In alle veiligheid het
Vogezenmassief doorkruisen
GPS-BAKENS
Om het de wandelaars mogelijk te maken zonder vrees door het
Massief van de Vogezen te trekken, werd dit laatste uitgerust met
een bakensysteem dat uniek is in Europa. Als je valt, je gezondheid je parten begint te spelen of je de weg kwijt bent, stuurt het
baken in minder dan 3 minuten een noodsignaal naar de bevoegde instanties, samen met de gps-positie van de houder van het
systeem. Op tocht als een vrije geest, maar wel op de voet gevolgd!
Bakens verkrijgbaar bij sommige bureaus voor toerisme
van het Massief van de Vogezen en in de winkels van
sportmateriaal.
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Een geconnecteerd massief
SPECIFIEKE WEBSITE
Je plant een trektocht, een uitstap met de fiets of met de mountainbike in het Massief van de Vogezen? Maak dan eerst een ommetje
op de websites www.massif-des-vosges.com, www.rando-bruche.fr, www.rando-grandballon.fr, www.randovosgesdunord.fr
en www.hautes-vosges-randonnees.com. Je vindt er alle informatie die je nodig hebt om een parcours te kiezen en om te weten
welke adresjes je absoluut niet mag missen!

dtrekkenOP DE PADEN
RonPEDALEREN

VAN HET MASSIEF VAN DE
VOGEZEN
Een alle-terreinbestemming
TRAVERSÉE DU MASSIF À VTT – TMV®
De ‘Traversée du Massif à VTT - TMV®’, met de mountainbike
door het massief, verbindt Wissembourg met Thann over een
afstand van 418 km en met een hoogteverschil van 9370 m - natuur en cultuur gecombineerd tot groot plezier van de fans van
de alle-terreinfiets. Een architecturaal, gastronomisch, cultureel en
ecologische patrimonium verrijkt de 14 etappes die de verschillende toppen van de streek verbinden en daarbij ook lopen door
het Regionaal Natuurpark Vosges du Nord dat als mondiaal biosfeerreservaat erkend is door Unesco.

Grensje-over springen
FRANCOVÉLOSUISSE

De uitdaging van de kampioenen
DE MYTHISCHE COLS VAN DE RONDE VAN FRANKRIJK
Er gaat een speciale aantrekkingskracht uit van de mythische cols
in het hart van het Massief van de Vogezen. De Ballon d’Alsace
was in 1905 de eerste bergrit in de Ronde van Frankrijk. De Planche des Belles Filles heeft op zijn beurt in 2012 een overweldigende entree gemaakt als een van de aankomstplaatsen van diezelfde
Ronde. Deze bergtoppen zijn intussen een must geworden voor
al wie de confrontatie met de hellingsgraad wil aangaan, maar een
gewaarschuwd mens is er altijd twee waard: de laatste helling met
een stijgingspercentage van 22% is enkel voorbehouden aan de
meest geharde klimmers!
Nog zin in meer? De ‘Association des CycloTouristes Belfortains’
reikt het brevet van ‘Klimmer van de Ballon d’Alsace’ uit aan fietsers die de mythische top hebben opgereden langs de drie zijden:
vanuit Franche-Compté, vanuit Lotharingen en vanuit de Elzas.

* NIEUW 2019 *

Als tastbare getuige van de goede grensrelaties tussen Frankrijk en
Zwitserland strekt zich de fietsroute ‘Francovélosuisse’ uit over
40 km, van Belfort, de stad van de Leeuw, tot Porrentruy. Deze
route omvat ook 7 groene-wegenlussen en parcours door het
platteland, een geweldig avontuur dat wordt gevoed door allerhande ontmoetingen onderweg, zowel van menselijke als patrimoniale
en culturele aard. Een tip? Zeker doen: de lus van de stad van de
Leeuw en een bezoek aan Belfort.

Fietsen langs rails

Volop bijtanken

VOIE VERTE DES HAUTES-VOSGES

LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE
FIETSEN EN MOUNTAINBIKES

De ‘Groene Weg van de Hoge Vogezen’ volgt het tracé van de
oude spoorweg langs de Moezel en de Moselotte en verbindt Remiremont met Cornimont of Bussang over een afstand van 53
km bewegwijzerde paden. Het parcours leent zich uitstekend om
een frisse neus te halen tegen een groene en bergachtige achtergrond en nodigt uit om hier en daar een contemplatieve halte in
te lassen. Deze beschermde en multifunctioneel aangelegde weg
wordt druk gebezigd, zowel door voorbijsnorrende fietsers als flanerende dichters op zoek naar inspiratie of trainende atleten op
ski’s met wieltjes.

Vrijgeleide voor het avontuur
ROUTE VERTE, VAN CONTREXÉVILLE NAAR DONAUESCHINGEN
Deze ‘Groene Weg’ kronkelt zich over beide oevers van de Rijn en
legt een afstand af van meer dan 250 km, dwars door het Massief van de Vogezen en recht naar Duitsland, langs bossen van
doornbomen, karaktervolle dorpen en idyllische valleien. Als levend
schilderij van de streek ontrolt dit parcours zijn 15 etappes, van
Contrexéville tot Donaueschingen, die door een veelheid aan decors lopen en die zijn afgebakend met een overvloed aan uitzichtpunten.

Nog een laatste nieuwtje: in de Ronde van Frankrijk 2019
is er opnieuw een aankomst op de Planche des Belles Filles, na de 157 km van de zesde etappe!
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Het Massief van de Vogezen is mee met zijn
tijd en met de laatste trends, daarom werd het
onlangs uitgerust met laadpalen voor elektrische fietsen en mountainbikes. Gratis en
vrij te gebruiken in de zones van Champ du
Feu en Lac Blanc, langs de Route des Crêtes en in de omgeving van Thann tot aan de
Ballon d’Alsace, zo kun je verdere tochten
maken en zonder (al te veel) inspanningen de
beklimming van het massief aanvangen.
Overzicht van de laadpalen op
www.massif-des-vosges.com

Uistapjes

Après-ski in het Massief van
de Vogezen
ACTIVITEITEN BUITEN DE PISTE
Omdat de winter veel meer is dan alleen skipistes, heeft het Massief van de Vogezen duizend-en-één activiteiten in petto om jou
de kans te bieden zijn uitgestrekte sneeuwvelden te verkennen, je
erover te verwonderen en je erin te verdiepen. Sneeuwschoenentocht en overnachting in een joert bij Champ du Feu, knuffelen met
de sleehonden, een iglo bouwen op La Planche des Belles Filles,
ontspannen in de vijfsterrenspa van La Cheneaudière... Je zult de
tijd niet hebben om je te vervelen!

IN DE WINTER

Een ruimte van vrijheid
SNOWPARKS EN FREESTYLEGEBIEDEN
Door de lucht vliegen, het gevoel hebben dat er vleugels op je rug
groeien, de ene looping na de andere maken, 360° en backflips ...
de freestylegebieden en snowparks van het Massief van de Vogezen ontvangen je met open armen en willen jouw ‘ruimte van
vrijheid’ worden. Flexibiliteit ten top in het skigebied van Lac Blanc
of Ballon d’Alsace, tot grote vreugde van de riders, beginnend of
geroutineerd, die hier komen jumpen, grabben, sliden ... Jouw enige
opdracht is: volledig uit de bol gaan!

Focus op avontuur voor het hele
gezin
GEZINNEN ZIJN HIER WELKOM
Kooklessen, een bezoek aan de Kerstman en zijn rendieren, skipistes voor kids of ook nog in goede banen geleide sneeuwbalgevechten ... het Massief van de Vogezen stelt alles in het werk
om van jouw gezinsvakantie een onvergetelijk moment te maken.
Het is dus niet verwonderlijk dat de vakantieplaatsen La Bresse en
Gérardmer het label ‘Famille Plus’ hebben gekregen, de garantie
voor kwaliteit en voor een steeds grotere focus op de ontvangst
van families. 9 vakantieoorden engageren zich tevens voor het ontvangen van gezinnen en bieden hun allerlei activiteiten aan, van de
meest klassieke tot de meest verbluffende.

25 redenen om de winter door te
brengen in het Massief van de
Vogezen

Een bestemming recht in de roos
BIATLON

DE SKISTATIONS VAN HET MASSIEF VAN DE VOGEZEN

Deze ontzettend zware discipline, een combinatie van karabijnschieten en langlaufen, heeft in het Massief van de Vogezen het
perfecte speelterrein gevonden. Zin om met deze olympische discipline kennis te maken of je er verder in te bekwamen? Hier worden
jou de regels en technieken uitgelegd en bijgebracht zodat je klaar
bent om de volgende biatlonkampioen te worden.

Het Massief van de Vogezen met zijn 25 skistations is DE sneeuwen winterbestemming bij uitstek. Met het gezin of met vrienden,
langlaufer of fan van skiën buiten de piste, je vindt hier altijd avontuur op jouw maat. Met de hele aanhang rustig naar boven klimmen tot op de toppen van Gérardmer en van La Bresse-Hohneck.
Je terugtrekken in een van de intiemere stations van La Planche
des Belles Filles, Champ du Feu of Gaschney. Razendsnel afdalen
op de pistes van het skigebied Lac Blanc. Oog in oog staan met de
dieren van het natuurreservaat Le Tanet. Je grenzen verleggen in
Le Markstein en op de Ballon d’Alsace. Je een echte VIP voelen
in Ventron...

EN GOED PLAN VOOR DE WINTER
MADE IN HET MASSIEF
VAN DE VOGEZEN

SKI PASS
DÉCOUVERTE

Op de piste in het Massief van de
Vogezen

De Ski Pass Découverte werd in
2017/2018 gelanceerd door de
wintersportcentra van de Hoge
Vogezen en is van toepassing op
25 skistations van het Massief van
de Vogezen! Het principe is eenvoudig: voor elke skipas van 6 of
meer dagen krijg je een ‘ontdekkingsdag’ in een ander station van
het gebied aangeboden. Test ze
allemaal uit!

AFDALEN EN LANGLAUFEN
Sta je liever op een plank dan op ski’s, neem jij steevast ploegbochten of hou jij je latten altijd parallel, hier vind je beslist een piste die
aan jouw ‘glijwensen’ voldoet. Wie in de voetsporen van de kampioenen wil treden en zich wil toeleggen op de noordse disciplines,
kan zijn grenzen aftasten op zowat 1000 km aangelegd parcours,
met zo’n 800 km pistes.
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Kerstmis
op de boerderij
DE KERSTBOERDERIJEN
Op initiatief van de vereniging ‘Pays
des Étoiles de Noël’ kent de Vallei
van Munster sinds 2005 het label
‘Ferme de Noël‘ - kerstboerderij - toe. Dit label werd onder meer
uitgereikt aan de Lameysberg, de
Ferme Schickel en de Ferme du
Versant du Soleil en staat borg
voor een authentieke en ongekunstelde ontvangst en een kennismaking met de dieren en de producten
uit de streek van het Vogezenmassief.

Vakantie
met het GEZIN
Een gebergte op mensenmaat

Met volle teugen genieten

GEZINSACTIVITEITEN

ONGEWONE ACTIVITEITEN

Voor wie graag met zijn handen bezig is, van lekker eten houdt
of dweept met versterkte kastelen, herhalen we het nogmaals: het
Massief van de Vogezen heeft alles voorzien! Leef je uit in de
kookworkshops en help een handje bij het maken van ‘La Petite
Pierre’ in het Atelier de confection de Springerle, breng een bezoek
aan de Confiserie Géromoise en probeer niet al te hard te watertanden bij het zien van het bewerkte en uitgerolde suikerdeeg of
word voor één dag ridder of prinses en verover het kasteel van
Fleckenstein ... Maak plezier en laat je fantasie de vrije loop.

Het Massief van de Vogezen is een uitermate toegankelijk gebergte en dus ideaal om de gezinsbanden aan te halen en samen
met de kinderen geweldige momenten te beleven. Voor de meest
onverschrokkenen, de waaghalzen en de avonturiers in spe heeft
het massief een aantal aangename verrassingen. Bijvoorbeeld in
Belfort waar je bij het escape game ‘La clé du Bastion’ de beroemde maker van de Leeuw, Bartholdi, moet helpen bij het terugvinden van zijn inhuldigingsspeech; of in het avonturenpark Bol d’air
waar je over de boomtoppen vliegt met een snelheid van meer
dan 100km/uur, aan boord van de Fantasticable; en ook nog in het
Parc minier van Tellure waar je diep
onder de grond op zoek moet gaan
naar de schat van de mijnkobold.

Dierenvrienden
OP BEZOEK BIJ DE DIEREN
Omdat kinderen dieren magisch vinden en dan ook niets liever willen dan er zo dicht mogelijk bij komen, ermee spelen, ze strelen
en ook verzorgen, pakt het Massief van de Vogezen uit met zo’n
bevoorrechte ontmoetingen met dieren van allerlei slag. Volg het
spoor van de gems samen met een ervaren wandelgids, leer hoe
je geiten moet melken in de Chèvrerie du Solbert, ga op tocht
met de sleehonden en word deel van de meute, breng een bezoek
aan de rendieren van de Kerstman in Stosswihr ... Wedden dat je
vrienden stikjaloers zullen zijn!

De reisplanner
voor gezinnen
PRAKTISCHE GEZINSGIDS

Bakermat van het wandelen,
zelfs met de kinderwagen!

De Bijbel voor gezinnen, de Heilige
Graal voor een geslaagde vakantie
in het Massief van de Vogezen: de
praktische gezinsgids ‘Mille et une
envie en Famille dans le Massif
des Vosges’ die per vakantieoord
een lijst geeft van de activiteiten die
borg staan voor een geslaagd verblijf. Beschikbaar in digitale versie
op www.massif-des-vosges.com en
verkrijgbaar in de verschillende bureaus voor toerisme van de streek.
Een absolute must voor jou en je
kroost!

PARCOURS VOOR KINDERWAGENS
120 jaar geleden ontstond de eerste langeafstandswandelroute: de ‘Traversée du Massif des Vosges’, de doortocht van
het Massief van de Vogezen! Deze zacht glooiende bergen
en hun bergkammen zijn goed voor meer dan 20.000 km
bewegwijzerde paden. Een aantal mensen heeft zich erop toegelegd om het geheel van wandelpaden toegankelijk voor
kinderwagens, en dus voor gezinnen, te benoemen. Dankzij dit
initiatief kon er een kaart met ‘gezinswandelingen’ worden uitgegeven en ook beschrijvende fiches van elk pad met vermelding van de afstand, de moeilijkheidsgraad en de interessante
punten voor kinderen. Surf naar: www.massif-des-vosges.com.
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De schatten
van het

MASSIEF VAN
DE VOGEZEN

Front maken tegen het verleden
COL DE LA CHAPELOTTE – HET FRONT VAN
DE VOGEZEN
Het Massief van de Vogezen strekt zijn armen uit naar de liefhebbers van geschiedenis! Nu het honderdjarig jubileum van het
einde van de Eerste Wereldoorlog wordt gevierd, bestaat er geen
twijfel over jouw eerste excursie: het Front van de Vogezen. Van
Kilometer Nul tot de Col de la Chapelotte, herbeleef de belangrijke
momenten van 14-18 langs het traject van de emblematische herinneringssites en -musea van de Grote Oorlog. Breng onderweg
beslist een bezoek aan de gemeente Pierre-Percée en haar Centre
d’Interprétation et de Documentation 1914-1918 (CID, bezoekersen documentatiecentrum) en ook aan de Grotte des Poilus en
volg de wandelroute Sentier des Roches.

Twintigduizend plaatsen
onder de grond
VESTINGWERK SIMSERHOF
Het Simserhof, vestingwerk van de befaamde Maginotlinie, getuigt van het geïsoleerde leven van de soldaten in
de schaduw van de Tweede Wereldoorlog, zij die onder
de grond moesten waken en wachten totdat de vijand
de grens zou oversteken. Een aangrijpend totaalbezoek
waarbij je acht decennia in de tijd wordt teruggekatapulteerd door middel van archiefbeelden, een scenografisch
parcours in een geautomatiseerd voertuig en een rondleiding in de kazernementen. Een duik in de geschiedenis
die je beslist niet mag missen.

Land van abdijen
ROUTE DES 3 ABBAYES
De route van de 3 abdijen loopt langs enkele van de mooiste religieuze gebouwen van het Massief van de Vogezen en laat je achtereenvolgens kennismaken met de opmerkelijke en sierlijke abdijen
van Senones, Etival-Clairefontaine en Moyenmoutier. Ze staan
alle drie op de lijst van historische monumenten en kunnen het
hele jaar vrij worden bezocht. Elke zomer, van juni tot augustus,
ondergaan ze een uitzonderlijke metamorfose tijdens het Festival
van de abdijen.

Van de hand van Le Corbusier
COLLINE NOTRE-DAME DU HAUT

Levende stenen
KASTEEL VAN LICHTENBERG
Dit kasteel, in de 13de eeuw door de familie Lichtenberg opgetrokken
in zandsteen van de Vogezen, kreeg het zwaar te verduren bij de bombardementen van het Duitse leger in 1870. De ons vandaag resterende
overblijfselen behoren tot de mooiste van de hele steek en kunnen zowel
vrij als met gids worden bezocht. Het kasteel werd in 2010 omgevormd tot Centre d’Interprétation du Patrimoine (CIP,
bezoekerscentrum voor erfgoed) en is
sindsdien een plek waar erfgoed en artistieke creatie elkaar treffen, met name door
het organiseren van workshops en door
de opvoering van toneelvoorstellingen.
Tot 3 november 2019 loopt in het kasteel
de tentoonstelling ‘Mémoire de Guerre’
over het dagelijkse leven tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Colline Notre-Dame du Haut in Ronchamp staat
sinds 1967 op de lijst van historische monumenten; de
hooggelegen bedevaartkapel werd getekend en in 1955
gebouwd door Le Corbusier. Deze structuur met nautische lijnen is helemaal van beton gemaakt, de favoriete
bouwstof van de architect, en vormde zowel qua ruimte
als qua materiaal een echte uitdaging. In 2016 werd de
kapel erkend als Werelderfgoed van Unesco. De man in
kwestie wist precies hoe hij het licht moest laten binnenvallen in deze heilige plek en heeft er dan ook zijn stempel
op gedrukt door een gebouw te creëren waarvan de vier
zijden volledig verschillend zijn, maar toch telkens aan de
zonnestralen de mogelijkheid bieden om de ruimte te verlichten, ongeacht het uur van de dag.

Een stad die zich het
‘leeuwendeel’ toe-eigent

Een berg herinneringen
HARTMANNSWILLERKOPF
In de loop van de geschiedenis is het Massief van de Vogezen vaak
het toneel geweest van bloederige confrontaties, in het bijzonder
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een van de bekendste slagvelden
van het massief is dat van Vieil Armand, of Hartmannswillerkopf.
Onvermijdelijke stopplaats langs de Route des Crêtes: 90 km loopgraven, de crypte, de begraafplaats en het recente ‘Historial franco-allemand’ dat het verhaal brengt van de Franse en Duitse soldaten die elkaar hebben getrotseerd op de toppen van het massief.

BELFORT
Belfort, de kleine stad die steeds opnieuw weerstand bood
aan de binnendringende vijand, viel doorheen de geschiedenis op door haar vastberadenheid
en haar onbuigzaamheid, vooral
dan in 1871 toen ze als enige stad
van de Boven- Rijn het hoofd
wist te bieden aan de Pruisen.
Het was aan deze strijdlust en
aan dit heroïsme dat Frédéric
Auguste Bartholdi, de beroemde
beeldhouwer van het Vrijheidsbeeld, hulde wou brengen met de
creatie van zijn Leeuw van roze
zandsteen die plechtig en zwijgzaam de wacht houdt aan de voet
van de citadel. Zowel de leeuw als
de citadel, welwillende bewakers
van de geschiedenis en de rust
van de inwoners van Belfort, kunnen vandaag vrij worden bezocht.
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Overzicht van alle erfgoedsites
op www.massif-des-vosges.com

Onder de schors van het
Massief van de Vogezen
HOUTBEWERKING

Vakkennis

Als bosland heeft het Massief van de Vogezen doorheen de eeuwen natuurlijk geleerd hoe het hout moest bewerken en behandelen. Uit deze kennis zijn onder meer de ambachtelijke klompenmakerijen en het artistieke mozaïekwerk ontstaan. Van boom tot
klomp, het museum van de zagerij in de molen van Eschviller en
dat van de klompenmaker in Soucht schetsen de geschiedenis
van deze gebruiksvoorwerpen en tonen ook dat voor de vervaardiging ervan gepassioneerde handwerkers nodig waren die heel fijn
konden werken.

MASSIEF VAN
DE VOGEZEN

Geuren uit je kindertijd
BONBONS DES VOSGES
De ’bonbons des Vosges’ zijn verrukkelijke gesuikerde snoepjes
in helle kleuren die ons kinderhart sneller doen slaan. Honing, den,
mirabel, kers, blauwe bosbes ... deze smaakbommetjes van het
Massief van de Vogezen worden hier met de hand gemaakt, en er
wordt zelfs gewerkt met ingrediënten uit de biologische landbouw,
bijvoorbeeld in Confiserie Géromoise. Voor de hedonisten: deze
makers van geluk openen de deuren van hun suikerwarenfabrieken
en tonen hun technieken aan groot en klein die begerig kijken naar
de kokende siroop terwijl deze verandert in lekkers dat vervolgens
kan worden geproefd.

De tweede huid van het
Massief van de Vogezen
TEXTIELBEWERKING
De textielbewerking, voorouderlijke vakkennis van het Massief van
de Vogezen, beleeft vandaag gelukkige dagen. Met de opening
van de nieuwe ‘Route numérique du Textile’, de digitale textielroute, vindt een hele industrie opnieuw aansluiting bij het grote
publiek. Van atelier tot boetiek, de hele sector laat de sluier vallen
en opent de deuren van zijn bedrijven om de passie die hen inspireert te delen. De liefhebbers van retro kunnen terecht in het
Ecomuseum Wesserling dat zijn intrek heeft genomen in de oude
Rijksmanufactuur met dezelfde naam en dat door middel van levende schilderijen en demonstraties miskende en vergeten beroepen weer tot leven brengt.
www.routedutextile.fr

Overblijfselen van het hemelgewelf
GLASBLAZERS EN KRISTALFABRIEKEN
De glasblazers en kristalsnijders uit het Massief van de Vogezen,
die hun knowhow halen uit kwarts en kristalhelder water, genieten
faam tot ver buiten de grenzen. Ze worden aangeprezen door grote
namen uit de kunstnijverheid zoals Lalique, Baccarat, Saint-Louis
of het internationaal centrum voor glaskunst van Meisenthal en
staan borg voor minutieus werk. Elk detail wordt dus in de gesmolten stof uitgesneden, gevormd, bewerkt en gepolijst gedurende
uren. Afhankelijk van de partnerships en de seizoenen kunnen de
stukken uit deze ateliers, met een schoonheid die zo broos en vergankelijk is, worden bewonderd in tentoonstellingen en op grote
evenementen.

De blaaspijpen van
het Massief van de
Vogezen
ORGELPUNT
De orgel, een voorvaderlijk instrument dat de grootste componisten
bij hun meesterwerken heeft geïnspireerd, verdient terecht een eigen
Centre d’Interprétation du Patrimoine (CIP, bezoekerscentrum
voor erfgoed). Sinds 2017 kun je in
de stad Marmoutier op zoek naar
de oorsprong van dit instrument
langs het parcours met de sprekende
naam ‘Point d’orgue ‘, orgelpunt. Dynamische en interactieve scenografie
waarbij het instrument volledig wordt
ontleed om het beter te kunnen begrijpen en om de subtiliteit ervan te
leren waarderen. Hoogtepunt van
het bezoek: Organum XXI, de orgel
vult de ruimte met muziek en slaat
het publiek met verstomming.

Levenselixer
ECOMUSEUM VAN DE KERS IN
FOUGEROLLES

Reis naar het middelpunt
van de aarde
DE MIJNEN VAN HET MASSIEF VAN DE VOGEZEN

De levenskunst van het gebergte

De ontginning van de kopermijnen van Thillot door de Hertogen
van Lotharingen gaat terug tot 1560. De rijke mijnaders van de
Bovenvallei van de Moezel en de vakkennis van de mijnwerkers
hebben gezorgd voor een mijnactiviteit die haar hoogtepunt bereikte in de 17de eeuw en die heeft voortgeduurd dot 1761. Bezoek
de Hautes-Mynes om deze vandaag volledig verdwenen kroniek
beter te begrijpen. Het Parc Minier de Tellure dat aan de andere
kant van het massief ligt, in Sainte-Marie-aux-Mines, is een knappe
mix van museografische ruimten, reconstructies, optisch theater,
3D-beelden en rondleidingen door authentieke zilvermijnen die in
hun natuurlijke omgeving bewaard zijn gebleven.

TRADITIES VAN DE ‘MARCAIRIE’
Als je de Route des Crêtes volgt, zul je in bepaalde seizoenen stoppelvelden waarnemen die eigenlijk zijn ontstaan
doordat de mens nood had aan extra weiland. Die mens
heeft deze stoppelvelden aangelegd rond de ‘marcairies’,
de eigendommen van boeren uit de bergen, veehouders en
kaasmakers. Door de bloei van het toerisme hebben deze laatste
zich omgevormd tot boerderij-herberg en combineren hun landbouwactiviteit met het ontvangen van gasten. Gezelligheid troef en
je kunt er genieten van traditionele en typische bergmaaltijden
op basis van vlees uit de Vogezen, ambachtelijke kazen en regionale bieren die allemaal ter plaatse worden gemaakt.
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Het aan de voet van het Vogezenmassief gelegen Land van Fougerolles dankt zijn bekendheid aan
de teelt van kersen sinds het einde
van de 16de eeuw en aan het stoken
van brandewijn. Het ecomuseum,
gevestigd op een domein van een
vroegere likeurstoker, getuigt van
150 jaar techniek, verkoop en vakkennis. Het bezoek start voor het indrukwekkende herenhuis en laat het
publiek vervolgens kennismaken met
de families die zich de wonderlijke
en gecompliceerde alchemie van de
omzetting van gefermenteerd fruit
in een kristallijne vloeistof hebben
eigen gemaakt: de kirsch.

Onze toppers

Onze toppers

CULTUUR

SPORT

CARNAVAL VAN REMIREMONT

LES EUROCKÉENNES DE BELFORT

TRIATLON VAN GÉRARDMER

TRANS VOSGES DU SUD VOOR MOUNTAINBIKE

In de maand maart vrolijken maskers, pluimen
en Venetiaanse kostuums de straten van
Remiremont op. Een straatorkest, een klanken-lichtspel en een stad die zich buitensporig
uitdost om haar bezoekers het gevoel te geven dat ze zich in het land van de Commedia
dell’arte bevinden, het grandioze Venetië.

Festival van hedendaagse muziek met internationale uitstraling. De ‘Eurockéennes’ van
Belfort hebben zich het ‘leeuwendeel’ toe-geëigend. Intussen al dertig jaar van de partij en
een absolute must: afspraak elke zomer in de
maand juli.

Triatlonwedstrijd rond het meer van Gérardmer
Editie 2019: 7 & 8 september

Mountainbiketocht
Editie 2019: 1 september

TRIATLON VAN BELFORT

TRANSTERRITOIRE VOOR MOUNTAINBIKE

Triatlonwedstrijd rond het schiereiland Malsaucy en de
Ballon d’Alsace
Editie 2019: 24 & 25 mei

5 moutainbikeparcours van 18 tot 70 km
Editie 2019: 29 september

FESTIVAL VAN DE ABDIJEN
De religieuze monumenten doen herleven en
de muziek laten weerklinken in haar originele
setting, dat is het doel van het ‘Festival des
Abbayes’. Elk jaar, van juni tot augustus, ontvangt het Massief van de Vogezen prestigieuze ensembles uit de wereld van de klassieke
en barokmuziek in de abdijen van Senones,
Moyenmoutier en Etival.

INTERNATIONAAL FESTIVAL VAN
DE GEOGRAFIE VAN
SAINT-DIE-DES-VOSGES
Het ‘Festival International de Géographie’ dat
jaarlijks meer dan 50.000 bezoekers verwelkomt, trekt een heel eclectisch publiek aan. De
volledig gratis evenementen hebben tot doel
de bezoekers te interpelleren en te informeren
over de laatste wetenschappelijke ontdekkingen op geografisch vlak.

FESTI’ FOSS’ART
Zomers treffen rond cultuur, sport, milieu,
muziek en kunst. Het Festi’Foss’Art nodigt jou
en je familie of je vrienden uit in het boslandschap van Fossard. Op het programma staan
heel wat gratis activiteiten, van een archeologische voordracht tot een wandeling met gids
en jazz made in New Orleans.

DE KERSTBAL VAN MEISENTHAL
Elk jaar wordt aan een andere hedendaagse
kunstenaar gevraagd om de kerstbal van Meisenthal te ontwerpen en dit is dan ook het niet
te missen treffen van de maand november.
Volledig geheim tot op de onthullingsdatum
en steeds weer een verrukking, het bewijs van
virtuositeit van het CIAV van Meisenthal.

EUROPEES PATCHWORKTREFFEN

ALSACIENNE CYCLOSPORTIVE

Het Europese patchworktreffen geniet
internationale faam en vindt plaats in de
stad waar de amish-beweging is ontstaan:
Sainte-Marie-aux-Mines. Tentoonstellingen,
workshops, voordrachten en discussiecolleges
over patchwork staan op het programma van
dit evenement.

Het fietsevenement van het Massief van de Vogezen met
3 ritten langs de Route des Crêtes:
• L’Indomptable – 167 km / 4500 m D+
• L’Intrépide – 125 km / 3700 m D+
• L’Audacieuse – 90 km / 2500 m D+
Editie 2019: 30 juni

FEESTEN VAN DE TRANSHUMANCE

XTERRA VAN XONRUPT-LONGEMER

In de lente weerklinkt in de valleien van het
Massief van de Vogezen het klokgelui van
de bellen die rond de nek hangen van de
Vogezer koeien en andere runderrassen die
terugkeren naar de groene weides. Deze
seizoenstrek is de gelegenheid bij uitstek
om op gemoedelijke wijze een traditie en
een melkerijgastronomie te vieren die blijven
voortbestaan.

Sportieve outdoorwedstrijd waarbij mountainbiken wordt
gecombineerd met triatlon en trail running
Editie 2019: 6 & 7 juli

FESTIVAL MUSIQUE ET MÉMOIRE

Mountainbiketochten en -kampioenschap van Grand Est
Editie 2019: 28 juli

ELSASS’BIKE
4 ritten met de mountainbike
Editie 2019: 6 & 7 juli

TRACE VOSGIENNE VOOR MOUNTAINBIKE

Het ‘Festival Musique et Mémoire’ is een vernieuwend evenement van de barokke scène
en werpt een artistiek en muzikaal licht op de
erfgoedruimten van het plateau van de 1000
meren (kapel Notre-Dame du Haut, ecomuseum van het Land van de Kers...).

LES BALLONS VOSGIENS
Wielerwedstrijden van 25 en 70 km
Editie 2019: 1 september

CANNONDALE ENDURO TOUR MOUNTAINBIKE
FEEST VAN DE KERS
IN FOUGEROLLES

Editie 2019: datums volgen

Elk jaar in juli bruist het mooie Fougerolles,
stad van de kirsch, van leven en van creativiteit. Met bloemen versierde praalwagens trekken door de straten van de stad en dan volgt
de traditionele gala-avond met de verkiezing
van Miss Kers.

L’INFERNAL TRAIL DES VOSGES
UItratrail met 8 wandelingen voor klein en groot
Editie 2019: 8 september

BELFORTRAIL
Trail van 56 km en 3000 m D+ in de zuidelijke Vogezen
Editie 2019: 20 oktober
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MONTÉE HISTORIQUE INTERNATIONALE
DU BALLON D’ALSACE
Beklimming van de Ballon d’Alsace met oldtimers, 9 km
Vertrekt in Saint-Maurice-sur-Moselle
Editie 2019: van 9 tot 11 augustus

FESTIVAL MILLE PAS AUX 1000 ÉTANGS
Wandelen op het plateau van de 1000 meren
Editie 2019: van 21 april tot 14 juli

TRAIL DES VERRIERS
Semi-nachtelijke trail in het Land van Bitche, de streek
van de glasblazers en de kristalsnijders
Editie 2019: 4 mei

Nieuw
2019

DE STREEK
IN

Ludiek-sportieve bol
in Drachenbronn
Om het bos van Cleebourg een nieuwe dynamiek te geven,
ziet het Land van Wissembourg het heel groot ... Om precies
te zijn: 40 meter hoog! In opbouw: een gigantische bol voor
ludieke en sportieve activiteiten. Opening juli 2019.

Ondergrondse via ferrata
in het ‘Parc minier de Tellure’

een oogopslag

2

7357

2

- Grand Est
- Bourgogne-Franche-Comté

Lengte: 200 km
Breedte: 20 km in het
noorden, 4 km ter hoogte van
Saverne, 60 km in het zuiden

Regionaal Natuurpark Vosges
du Nord, Regionaal Natuurpark
Ballons des Vosges

REGIO’S

Van mei tot november brengt de ondergrondse via ferrata
van Tellure de grootste avonturiers onder ons in vervoering
en neemt ze mee op een huiveringwekkende expeditie naar
het binnenste van het Vogezenmassief, op zoek naar het
mijnpatrimonium.

7

DEPARTEMENTEN

De pendelbus van de Crêtes

Haut-Rhin (68), Bas-Rhin (67),
Moselle (57), Vosges (88),
Meurthe-et-Moselle (54),
Haute-Saône (70),
Territoire de Belfort (90)

Wil je genieten van de landschappen zonder dat je zelf aan
het stuur moet draaien, kies dan voor de pendeldienst van
de Crêtes. Deze milieuvriendelijke bus brengt de natuurliefhebbers tot bij de mooiste panorama’s van de Ballon des
Vosges en doorkruist hierbij lieflijke valleien en karaktervolle
dorpen.

580

GEMEENTEN

Digitale textielroute

14

Trek eropuit langs de Route van het Textiel, geconfectioneerd door de bedrijven van de streek, de ambassadeurs
van de lokale en traditionele textielvakkennis. Ontdek de
productiefaciliteiten en boetieks die her en der verspreid
liggen op de vier parcours.

KM

2

620.575
INWONERS

waarvan + 250.000 werkende
inwoners

84

INWONERS/KM2

2

SITES

opgenomen in de WerelBERGTOPPEN
HOGER DAN 1000 M derfgoedlijst van Unesco
Hoogste punt:
Grand Ballon 1424 m

Elektrische fietsen en mountainbikes
huren in de zuidelijke Vogezen

+ 1000

WATERPARTIJEN

Sporten zonder op je adem te trappen, dat kan in de
zuidelijke Vogezen! Geen excuus meer dus om het Massief
van de Vogezen te ontdekken met de fiets. Vanaf nu kun je
elektrische fietsen huren bij de bureaus voor toerisme van
het plateau van de 1000 meren en van Ronchamp en ook
aan de Ballon d’Alsace.

waarvan een aantal geschikt zijn
om te vissen en te zwemmen

50 jaar hellend vlak van Arzviller
Saint-Louis-Arzviller viert op 24, 25 en 26 mei 2019 de 50ste
verjaardag van haar hellend vlak. Deze scheepslift, uniek in
Europa, vervangt 17 sluizen en zal bij deze mooie festiviteiten geopend zijn voor het grote publiek.
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REGIONALE
NATUURPARKEN

7

NATUURRESERVATEN

1

MONDIAAL
BIOSFEERRESERVAAT

440.000
HA BOS

op een totale oppervlakte
van 736.000 ha

Voor info over activiteiten en logies en voor de juiste datums, surf naar
www.massif-des-vosges.com
en
explore.massif-des-vosges.com
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Je kunt bij ons terecht voor meer informatie en rechtenvrij beeldmateriaal. Stuur
hiervoor een aanvraag per e-mail naar:
presse@massif-des-vosges.com
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