Puder? Nä, iskana. Ian
Watson gör ett våghalsigt
hopp på Argentiere-
glaciären i Chamonix.
Foto: PATRIK LINDQVIST

perfekta åket
Drömmen om det

Vi laddar
inför skid
semestern
med ett besök
i Alpernas mest
kompetenta skidort – Chamonix.
Spana in vårt sköna bildreportage och dröm dig bort.
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”I morgon har vi
garanterat nytt
puder som väntar”

S

nön yr kring Bruno Com
panget, den franska skid
legenden som är framför
mig. Han åker med korta,
snabba svängar ner för den
branta sluttningen där vi är dagens första
åkare. Trots de snabba rörelserna ser
det väldigt avslappnat och nästan overk
ligt mjukt ut. Hans skidor plöjer upp ett
djupt sicksackspår i den helt orörda, flera
decimeter tjocka pudersnön.
Vi är en grupp åkare som gått upp
tidigt för att åka i Grands Montets, ett av
de sex områden som ligger i Chamonix
närhet och som ofta erbjuder väldigt
bra åkning. Men den här morgonen är
det inte bara bra, det är helt fantastiskt.
Termometern visar på några minusgra
der och molnen har precis lämnat plats
för solen som får snön att gnistra.
Jag börjar lekfullt korsa Brunos spår
och göra en åtta. Att känna hur skidorna
flyter igenom det vita guldet är en ren
njutning och enda anledningen till att
min mun inte är öppen i ett stort leende
är att den i så fall skulle fyllas med snö.
– Haha det här är livet, hojtar
AndreasFransson, en annan av åkarna i
vår grupp, när han susar förbi mig.

Senare står vi på gågatan i centrala

Chamonix. Mörkret börjar lägga sig
över staden samtidigt som mörka moln
drar in. Det svaga skimret från snön
uppe på topparna, som nyss badat i må
nens sken, slocknar och de höga, mäk
tiga bergen runt omkring blir till enorma
skuggor som höjer sig över dalgången.
Från ett litet gatukök bredvid oss
letar sig den härliga doften av ny
gräddade crêpes in i näsborrarna. Trots
att vi är på väg för att äta en traditionell
Chamonixmiddag med vitvinsfondue,
är det svårt att motstå frestelsen.
Andreas tittar upp mot de mörka
molnen och säger med ett brett leende.
– Hm, det kommer bli mer snö i natt
så i morgon har vi garanterat mycket
nytt puder som väntar. Vi behöver all
energi vi kan få.
Med det sagt är beslutet fattat och vi
stegar fram mot gatuköket med hung
riga blickar.

Fredrik Ericsson
och Katrin Elfberg
är på väg till skidliften för att ta ett
puderåk.

’’

Att känna
hur
skidorna
flyter
genom
det vita
guldet
är en ren
njutning

Tomas Bergemalm
hoppar från ett enormt
isblock i Le Tour.

Bästa backarna

chamonix

Anders Königsson Patrik Lindqvist
/text
resa@aftonbladet.se
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/foto
resa@aftonbladet.se

Andreas Fransson
i motljus. Släpa en
strålkastare upp i
backen så kan du
ta så här härliga
lössnöbilder.

Les Houches – ett varierat utbud
av pister. Härliga partier med skogs
åkning.
Le Brévent – skidsystemet närmast
centrum. Kul backar för den erfarne.
Dock bara en nybörjarbacke.
Vallée Blanche – klassikern – en
20 kilometer lång off-pist-repa med
fallhöjd på 2 700 meter!
Le Flégère – soligt söderläge med
härlig panoramautsikt. Varierade pister
för alla typer av åkare.
Grand Montets – största skid
anläggningen. Bra snökvalitet även
sent på säsongen.
Le Tour – bästa stället för nybörjare.
Trevliga sluttningar med utsikt över
Chamonix.
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”Det här är livet!”

Dimmigt på
väg upp mot
toppen.
Magen får sitt i
Monterosa i när
heten av Chamonix.

Andreas Fransson skär genom vindpackad snö på Le Brévent i Chamonix.
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Marie Andersson testar glaciäråkning på
Aiguille du midi.
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Dramatiskt ljus över
Chamonix.

Andreas Fransson
testar pudret i Le
Flegere.

Lite varm dryck i backen
gör att man står sig mellan
åken i orten Champex i närheten av Chamonix.

guide/chamonix
Före resan
Njut av utsikten
från glaciärtoppen
Därför: Chamonix är en av
Alpernas mest populära skid
orter av en enkel anledning –
massor av bra skidåkning med
stor variation på de olika skid
områdena. Eftersom flera av
dem ligger högt är det också
mer snösäkert än på många
andra orter.
Bästa tid: Mitten av decem
ber till början av maj. När det är
skollov (lokala) kan det dock bli
mycket folk och köer och vid
svenska lov är resorna dyrare.

Åka hit & runt

destination.se
Hitta resan hos oss

Flyg Arlanda–Chamonix 23–30
december. Pris per person: 1 414 kr med
SAS och Lufthansa.
Swww.destination.se
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Charter: Finns med bland
annat Langley, STS, Alpresor,
Lion Alpin och Sportresor. Pris
inklusive liftkort, logi och mat
från cirka 4 500 kr med buss,
7 500 kr med flyg.
På egen hand: Flyg direkt
till Genève från Arlanda och
Kastrup med SAS och Swis
sair, från cirka 1 200 kr t/r.
Från Arlanda flyger även Easy
jet från cirka 750 kr t/r exklu
sive bagagekostnad.
Från Genève kan man hyra
bil, ta tåg (byte på vägen) eller
ta busstransfer till Chamonix.

Kolla in
Aiguille du
Midi.

Pris Genève-Chamonix från
cirka 370 kr t/r. Alpybus har
låga priser.
Ta sig runt på plats: I
Chamonix finns både lokal
bussar och ett tåg till de olika
liftstationerna. Det går även
att promenera beroende på
var man bor.

Bo

Många olika boenden för re
guljärresenären. De finare ho
tellen kostar från cirka 1 900
kr natten i dubbelrum.
Budget: Ski Station, sovsal
från cirka 140 kr/pers.

➪ 6 Route des Moussoux.
Swww.skistation.fr

Mellan: Hotel le Chamonix,
2-stjärningt med dubbelrum
för cirka 1 000 kr.
➪ 11, rue de lHôtel de Ville,
Swww.hotel-le-chamonix.com

Lyx: Hotel Mont Blanc är
4-stjärnigt och har dubbelrum
från cirka 2 500 kr.
➪ 62 Allee Du Majestic.
Swww.hotelmontblanc
chamonix.com

Äta & dricka

Brett utbud av restauranger
som serverar allt från lokal

Ladda ner en
plusguide!
(se sidan 104)

fransk mat ”Savoyard” till in
ternationella rätter. Raclette,
smält ost med tillbehör som
ofta tillreds vid bordet, och
tartif lette, en sorts potatis
gratäng, är två rätter från det
lokala köket.
Budget: Perro Loco har
pizza, flamberade pannkakor
och varma mackor. Gott och
billigt!
➪ 116, rue de Moulins.
Mellan: Le Monchu serverar
klassiska raclette, fondue och
tartiflette.
1, rue Lyret.
Tel: +33 04 50 53 04 80,
Lyx: Albert 1er har en lyxig
avsmakningsmeny från cirka
700 kr.
➪ 38, Route du Bouchet.
Swww.hameaualbert.fr

Skidåkning

Det finns fem olika skidsys
tem i dalen i anslutning till
Chamonix och de erbjuder
både många pistalternativ och
offpistmöjligheter.
Störst utbud finns det för
medelåkare, men både ny
börjare och extremåkare har
mycket att välja på.

Åk som rekommenderas:
Ta liften upp till Aiguille du
Midi på 3842 m ö h och åk
ner för Valle Blanceglaciären
en fin puderdag. Det är en
storslagen naturupplevelse
att åka i det vackra glaci
ärlandskapet. Bergsguide
rekommenderas och under
högsäsong kan det vara
mycket folk.
Från toppen av Grant Mon
tets går man på tur till Col du
Passon. En fin, lätt tur som är
riktigt klassisk och som erbju
der bra offpistmöjligheter.

Göra & uppleva

Åk upp på Aiguille du Midi, titta
på glaciären och njut av den
magnifika utsikten. Ta Monten
verståget upp till Mer de Glace
och besök glaciärgrottorna.

Shoppa

I Chamonix finns allt från mo
debutiker till rena bergsbuti
ker samt många sportaffärer.
Technic extreme har billiga
sportkläder och utrustning.
Snell har allt som behövs för
bergen och kunnig personal
som kan ge tips.
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