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Rejseguide // reportage

Stille dage i 
La Clusaz

Bare en god times kørsel fra lufthavnen i Geneve ligger 
et skisportssted, der indtil nu har været uden for de fleste 
danske skituristers radar.  La Clusaz indbyder til rendyrket 
livsnyderferie med masser af gedigen alpin stemning.

Der er mange fordele ved at blive æl-
dre. En enkelt er, at en skiferie i De Fran-
ske Alper ikke nødvendigvis behøver at 
være ensbetydende med at stå på ski 
fra lifterne åbner, til de lukker. Specielt 
ikke når vejret er blygråt, den falden-
de sne nærmer sig regn, og hotel-spa-
en lokker med tilbud om sauna, swim-
mingpool og velgørende massage.

Jeg befinder mig i den lille bjerg-
landsby La Clusaz i Haute Savoire blot 
70 kilometer fra flyvepladsen i schwei-
ziske Geneve. En ret genial beliggen-
hed, hvis man har chance for at tage en 
smuttur på ski, der består i at hoppe på 
et fly til Geneve, fortsætte en times tid i 
lejet bil for så at være fremme i en helt 

anden verden. Her er gaderne kantet 
af velholdte châleter i træ, og en kirke 
fra 1800-tallet har ærespladsen på tor-
vet, mens nogle gode restauranter og 
barer samt et par skisportsbutikker og 
enkelte hoteller sørger for den helt rig-
tige stemning af ægte fransk skiby.

Det har den faktisk været lige siden 
1902, hvor der blev etableret en vej fra 
Annecy 32 kilometer længere mod øst. 
Indtil da levede indbyggerne i La Clusaz 
meget isoleret som bønder med de 
store Abondance-køer, som græssede 
i bjergene om sommeren. Det gør en 
del af dem i øvrigt stadig, hvorfor det 
ikke er usædvanligt at mærke lugten 
af ko i udkanten af byen.

Frankrig

Det lille hyggelige Châlet Bercail er berømt for sine 
hjemmebagte tærter og kager.

Af Hanne HøiBerg
Foto: MiCHaeL BrüeL og PaSCaL LeBeau/
La CLuSaz, LuDoviC Di orio/au Coeur 
Du viLLage
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Med direkte forbindelse til storbyen 
begyndte La Clusaz så småt at udvikle 
sig til turistdestination for både som-
mer- og vintergæster. Den første ka-
binelift kom til i 1956, og landsbyen er 
blevet en lille lomme af ro, luksus og 
masser af fantastisk skiløb. Både alpint 
og langrend.

svømmetur med udsigt
Næsten alle omkring mig synes at være 
franskmænd, schweizere eller englæn-
dere, og de tager tilværelsen uendelig 
afslappet. Læs: Har hverken intention 
om at stå vildt meget på ski eller fe-
ste igennem hele natten. Man vil bare 
nyde det gode liv. Savior vivre, som det 
hedder her til lands. 

Det passer mig fint. Jeg bor på det ru-
stikt luksuriøse Au Coeur du Village op-
ført i alpin stil bogstavelig talt i hjertet 
af landsbyen. Og har samme morgen 
booket tid til massage i hotellets Chri-
stal Spa. Faktisk har jeg slet ikke været 
på ski hele dagen. Den regn, der falder 
her i 1.040 meters højde, skulle ganske 
vist dale som snefnug oppe på pisterne, 
men jeg har haft en ”forkæl dig selv-
dag” i byen. Gået tur i de kringlede ga-
der (hvilket nu er hurtigt overstået), kig-
get butikker og spist en god frokost på 
Le Bistro. Den lille restaurant i moderne 
stil serverer veltillavet bistromad som 
salat med figner og røget andebryst og 
langtidsbraiseret lammeskank. 

Sidst på eftermiddagen er det tid til 
spa. Med svømmetur i bassinet med ud-
sigt over byen og hammam med euca-
lyptusdamp og stjernehimmel, før jeg 
skal have massage. Forinden har jeg ud-
fyldt et skema, så massøren har styr på, 
hvilken type massage, jeg foretrækker, 
hvilken musik, jeg gerne vil have spil-
let og hvilken duft, jeg kan lide i mas-
sageolien. 

Den følgende dag viser vejret sig fra 
en langt bedre side med et tyndt lag 
nyfalden sne og glimt af sol mellem 
drivende skyer. Som næsten altid, når 
min mand og jeg kommer til et nyt ski-
sportssted, allierer vi os med en skilæ-
rer for et par timer. Dels for at få pudset 
skiformen af, dels for at få en ordentlig 
rundvisning i området – både hvad an-
går pister og restauranter.

Livsnydelse på ski 
Vores skilærer Olivier Mermillod er født 
i La Clusaz og elsker området.

– Jeg har været på skisportssteder 
overalt i verden. Så derfor kan jeg roligt 
sige, at der er én stor fordel ved dette 
område: Det ligger ikke i bunden af en 
dal som mange andre, men er omgi-
vet af fem forskellige mindre områder, 
hver med deres bjerg. Det ene er meget 
forskelligt fra det andet, så man kan få 
mange forskellige skioplevelser. At stå 
på ski handler ikke nødvendigvis om at 
slå perfekte sving ned ad en bjergside. 

Hvide Fakta
Det alpine skiløb i La Clusaz/Manigod strækker sig fra 
1.100 til 2.600 meters højde og er fordelt på i alt 125 
kilometer pister. Eller 84 forskellige (18 grønne, 30 blå, 
29 røde og syv sorte), laclusaz.com.
Langrendsløjperne hører til de bedste i Haute Savoie. 
De er koncentreret på Plateau des Confins i mellem 
1.420 og 1.650 meters højde, hvor i alt 50 kilometer 
løjper oven i købet dækket af kunstsne, snor sig rundt 
om Confinssøen med Aravisbjergene som dramatisk 
baggrund, laclusaz-nordic.com.

Terrænet i La Clusaz er stort og varieret – 
og der er som regel god plads på pisterne.

Salat med 
figner og røget 
andebryst som 
den serveres på 
brasserie  
Le Bistro i  
La Clusaz.

Poolen i spa-afdelingen på hotel au Coeur du village. au Coeur du 
village ligger midt 

i byen og lige ud 
til pisterne.

Det handler om at have det sjovt, op-
leve bjergene og naturen, drikke kaffe 
i et hyggligt châlet, nyde livet…

Lige en mand efter mit hoved, tænker 
jeg, da vi tager kabineliften fra hotellets 
baghave, Champ Giguel, hvor skiskoler-
ne samles, op til Massif de Beauregard 
i 1.690 meters højde. Her ligger et fint 
område med blå pister, så begyndere 
slipper for at stå på de samme baby-
bakker omkring byen igen og igen, men 
også kan få en fornemmelse af at være i 
bjergene. Man kan også bare tage her-
op for at spise på restauranten – uden 
at behøve stå på ski.
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Massif de L’etate venter med røde og sorte pister og super 
god sne til langt hen på foråret.

værelserne på 
au Coeur du 
village er indret-
tet i rustik-chic 
alpestil.

når der ikke er sne i La Clusaz, skiftes mederne på slæderne ud med almin-
delige hjul. Men det gør ikke fornøjelsen ved en tur i hestevogn mindre.

Rejse fakta

Bo godt
Au Coeur du Village, 
byens eneste 
femstjernede hotel, 
ligger centralt både 
i forhold til byen og 
skiområdet, hotel-
aucoeurduvillage.fr.

spis godt i byen
Le Bistro, 
hotelchristiania.fr.

spis godt  
på bjerget
Châlet Bercail, i 1.450 
meters højde lige over La 
Clusaz, lebercail74.com.

vejen hertil
Vi fløj fra København til 
Geneve med easyjet. 
Herfra en time og et 
kvarters kørsel til La 
Clusaz i bil, lejet gennem 
easyjet, easyjet.com.

Men vi har ski på og løber gennem en 
skov ad en lang grøn forbindelsespiste 
til næste område Manigod, der er veleg-
net til familier. Herfra videre op på Massif 
de L’Etate, nu med en gammel lift langs 
en bjergkam. For enden venter beløn-
ningen i form af en skøn rød piste uden 
ret mange andre skiløbere end os. Det 
er der til gengæld i sidste, fjerde områ-
de, vi når: Massif de l’Aiguille lige over 
La Clusaz. 

Bjerget er med Oliviers ord som ”ho-
vedgaden i en by” med masser af skilø-
bere og alle typer restauranter langs den 
røde piste. Fra cafeteriaer med pølser og 
pommes frites til det hyggelige lille Châ-
let Bercail, hvor vi drikker kaffe og spiser 
hjemmebagt hindbærtærte. Videre forbi 
Chez Arthur, kendt for sin discoagtige 

after-ski, hvor pariserne drikker cham-
pagne og gastrorestauranten La Vielle 
Chalet længst nede.

stilen er rustik-chic 
Da vi sidst på eftermiddagen har indle-
veret ski og støvler i hotellets skikælder, 
kalder værelset. Indrettet i en stil, der 
bedste kan beskrives som rustik-chic, er 
det et sted, man bare har lyst til at være 
og lave ingenting.

Et bad og et par timers afslapning 
senere går vi ned i den store foyer og 
får en aperitif før middagen. Og får 
ikke bare de drinks, vi har bestilt, men 
også et lille fad med små stykker ristet 
brød med lækkerier som foie gras, oste-
creme, aspargesmousse… Bon appetit!

Bagefter går vi ind i Le Coeur, den ene 

af hotellets to restauranter og nyder en 
middag, der nok har rødder i det lokale 
køkken, men samtidig er lettere, mere 
raffineret. 

Efter en lang dag fyldt med oplevel-
ser, der stadig kan mærkes i lægge og 
lår, slutter vi aftenen af med en lille gå-
tur i byen. Bare op til det vinterstille torv 
for at få lidt frisk alpeluft i lungerne, før 
vi siger godnat og tak for endnu en dej-
lig dag i La Clusaz.  ■
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