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C
hampéry is een gastvrij dorp 
en weet daardoor perfect in 
te spelen op de wensen van 

de meeting- en incentivegast. Met 
zijn hoogwaardige infrastructuur en 
de bijpassende diensten, vier hotels 
met meetingfaciliteiten en volledig 
uitgeruste vergaderzalen ontbreekt 
het de zakelijke reiziger aan niets. 

Gebeeldhouwde balkons

Het dorp, dat gelegen is in de 
regio Chablais, aan de voet van 
de Dents-du-Midi en de Dents 

Blanches staat bekend als één van 
de oudste toeristische bestemmin-
gen van Zwitserland. De dorps-
straat met z’n talrijke traditionele 
chalets met gebeeldhouwde 
balkons en de typisch bij de plaats 
horende vorm van het dak bekoort 
door de charme van de winkeltjes, 
bars en restaurants. In de plaats 
bevindt zich één van de laatste 
nog actieve klokkengieterijen van 
Zwitserland.

Winter

Kabelbanen of stoeltjesliften lopen 
van Champéry naar het skigebied 
Portes du Soleil, één van de groot-
ste samenhangende skigebieden ter 
wereld. Het winterseizoen wordt half 
november geopend en sluit eind april. 
De skiërs en snowboarders hebben 
de beschikking over 14 skigebieden 
- 6 in Zwitserland en 8 in Frankrijk - 
met 209 installaties en 650 km pistes. 
Een snowpark zorgt ervoor dat de 
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Charmante 
bestemming 
voor meetings 
& incentives

Champéry

SCIB
Het Switzerland Convention & Incentive 

Bureau (SCIB) is de overkoepelende organi-

satie die Zwitserland promoot. SCIB geeft u 

onafhankelijk advies over de bestemmingen 

en helpt u bij de organisatie van uw meeting 

of incentive en bij het opvragen van offertes. 

Deze diensten zijn kosteloos en vrijblijvend. 

Graag zijn wij u behulpzaam bij een volgende 

te plannen trip naar de Zwitserse bergen.

Switzerland Convention & Incentive Bureau 

Lisette van Dolderen, T 020 620 92 29

website: MySwitzerland.com/meetings

e-mail: scib.nl@switzerland.com

Highlights winter 2014
•  25 januari 2014: Banked Slalom 

 (snowboard contest) 

 Info: http://www.bankedslalom.ch/

•  1 maart 2014: Chavanette ‘The Swiss Wall’ 

contest (ski) / medio maart 2014: Colargol 

Cup (telemark)  Info: www.t3b.ch 

•  26 t/m 30 maart 2014: The Rock the Pistes 

Festival. Info: www.rockthepistes.com

Ondanks de ligging in het gigantische skigebied Les Portes du Soleil, heeft het vakantieoord 

Champéry in het Val d’Illiez in het Beneden-Wallis in Zwitserland, toch veel van zijn historische 

charme weten te bewaren en is het daardoor een prima bestemming voor meetings & incentives. 
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freestyler aan z’n trekken komt. Bovendien kun-
nen avontuurlijk ingestelde sportievelingen bij het 
ijsklimmen, sneeuwschoenlopen of op skitochten, 
op rodelbanen of bij het hanggliden bewijzen wat 
ze kunnen. In de plaats bevinden zich ook nog 
een overdekte ijs- en curlingbaan, die het hele jaar 
open is. De piste van de Pas de Chavanette, vaak 
Le Mur Suisse (De Zwitserse Muur) genoemd, is 
één van de steilste ter wereld. Hoewel deze maar 
een kilometer lang is, overbrugt de afdaling een 
hoogteverschil van bijna 400 meter met een hel-
lingsgraad van wel 50 graden.

Een avond in een iglo

Wie op zoek is naar een onvergetelijke ervaring in 
de sneeuw brengt een bezoekje aan de iglo, gele-
gen in Grand-Paradijs. Gedurende de hele winter 
is de iglo ieder weekend open. Gezellig een hapje 
eten of iets drinken, maar ook een sprong in de 
jacuzzi behoort tot de mogelijkheden. De iglo kan 
worden gereserveerd voor het organiseren van 
een evenementen. 
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Wellness - 
Thermes Parc Val d’Illiez
In oktober 2010 opende het nieuwe ther-

maalbad-centrum in Vald’Illiez zijn deuren 

voor het publiek. Inmiddels ontvangt het 

centrum het gehele jaar door veel gasten. 

Dit hypermoderne complex met de meest 

innovatieve apparatuur en voorzieningen 

ademt echter nog steeds de traditionele 

stijl en charme die men kent van een 

authentiek Zwitsers chalet, waarbij de 

nadruk ligt op het gebruik van natuurlijke 

materialen als steen en hout. Het ther-

maalwater in de baden is afkomstig van 

bronnen op een diepte van 1.200 meter; 

dit water legt in totaal een afstand af van 

10 kilometer omdat het wordt aangevoerd 

vanaf de omringende bergen. Op die reis 

wordt het water verrijkt met verschil-

lende mineralen zoals zwavel, calcium en 

magnesium. Dankzij deze mineralen heeft 

het water een therapeutische werking, 

met name voor huid- en gewrichtsaan-

doeningen. Daarnaast werd in 2012 een 

spa geopend, waar allerlei behandelingen 

en massages worden gegeven om tege-

moet te komen aan klantenwensen op het 

gebied van ontspanning en revitalisatie. 

Tevens hebben de gasten de mogelijk-

heid om maaltijden te genieten in het 

restaurant, dat ook een aantrekkelijk ter-

ras heeft. De gasten kunnen verblijven in 

vakantieappartementen die in capaciteit 

variëren van 1 tot 5 kamers. Thermes Parc 

is de perfecte locatie om te ontspannen en 

jezelf te revitaliseren.

Meer informatie: Switzerland Convention 

& Incentive Bureau 

Lisette van Dolderen - T 020 620 92 29 

E scib.nl@switzerland.com

W MySwitzerland.com/meetings


