
Beste ,
U heeft  geboekt bij ons in Entre Terre et Ciel. We hopen dat u een mooie vakantie bij ons gaat doorbrengen. 
Voor u vertrekt, willen we graag nog wat praktische informatie voor de reis aan u toesturen.

Reis per auto:
Entre Terre et Ciel is wegens een ingestorte tunnel waarschijnlijk tot en met november 2015 niet te bereiken 
via Lyon, Grenoble, Bourg d’Oisans, La Grave, Col de Lautaret, Briançon, Prelles.
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Het snelste is de weg via de Fréjus tunnel, Montgénèvre, Briançon, Prelles. Deze route is wel erg kostbaar 
(tunnel: rond de 43 euro tol voor enkele reis). www.sft rf.fr/doc/commerciales/tarift un2015.pdf
Wel is het in het seizoen mogelijk om online kaartjes te bestellen voor een gunstiger tarief. Doe dit ten min-
ste 48 uur van te voren:
www.serre-chevalier.com/hiver/divers/pass-frejus-tunnel/
Vanaf het dorpje Prelles, gaat een klein bochtig weggetje (de D4) direct naar Les Vigneaux. Wie snel wagen-
ziek wordt, kan echter beter omrijden via L’Argentière la Bessée (N94 en dan de D994 richting Vallouise). 
Dit geldt ook als er veel sneeuw ligt.
Het is als alternatief voor de Fréjus tunnel ook mogelijk om via het zuiden aan te rijden – tevens aan te 
raden bij veel sneeuw op de Col de Lautaret. Volg dan vanaf Grenoble de A51 en de N75 naar Gap. Vanaf 
Gap de N94 volgen naar L’Argentière la Bessée en dan de laatste kilometers naar Les Vigneaux.
 
Uitladen en parkeren:
Als er geen sneeuw ligt kunt u de auto voor het huis naar beneden rijden om op 10 meter van de deur van 
het appartement te parkeren om uit te laden. Op het kaartje (P1) is aangegeven waar de auto de rest van de 
week geplaatst kan worden (dit is 1 minuut lopen).
In geval dat de Parkeerplaats vlakbij de kerk (P1) vol is, kunt u het weggetje langs de kerk vervolgen en de 
auto neerzetten op een grote parkeerplaats aan de rechterkant (P2), vlak voordat de weg daalt. Dit is 4 mi-

nuten lopen.
Fietsen, skies en andere grote objecten, kunt u in een van onze kelders kwijt. 

Reis per trein:
De Hautes Alpes zijn goed bereikbaar per TGV. Het treinstation L’Argentière les Ecrins ligt op 5 automi-
nuten van Les Vigneaux.  Als u dat wilt, kunnen wij u ophalen met de auto; ook rijden er taxi’s. Het is ook 
mogelijk een TGV naar het Italiaanse Oulx te boeken. Vanaf hier rijdt een shuttle bus naar Briançon: https://
www.05voyageurs.com/fr/ligne-bus/serrechevalier-briancon-oulx_11
Vanaf Briançon kunnen we u ophalen.
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Reis per vliegtuig:
Er zijn (goedkope) vluchten te boeken vanaf Eindhoven airport (Ryanair) en Schiphol airport (Transavia) 
naar Turijn Caselle airport. Ook vliegt vanaf Amsterdam de KLM dagelijks heen en weer.
Vanaf het vliegveld kunt u uiteraard met huurauto naar Les Vigneaux reizen. Ook is het mogelijk per open-
baar vervoer:
1) Bus van vliegveld naar hoofdstation in Turijn (Torino Porta Nuova - klein uur); vertrekt om het 
kwartier en kaartje koop je bij automaat op vliegveld; 6 euro ongeveer
2) Vervolgens de trein Torino Porta Nuova – Oulx/ Cesana Claviere…: http://www.trenitalia.com/
cms/v/index.jsp?vgnextoid=4ddd1a035296f310VgnVCM1000005817f90aRCRD; een uur en 10 minuten, 6 
euro ongeveer
3) Vanaf Oulx een shuttle bus naar Briançon over de Montgenèvre pas: https://www.05voyageurs.com/
fr/ligne-bus/serrechevalier-briancon-oulx_11;  9 euro
4) Vanaf Briancon Gare kunnen we u ophalen.

Ontvangst:
U kunt op zaterdag het appartement betrekken vanaf 16.00 u. Wanneer wij zelf niet aanwezig kunnen zijn, is 
de deur van het appartement open en kunt u uiteraard zelf installeren.

Wilt u even van tevoren bellen wanneer u na 22.00 u aankomt? Ook dan zorgen we dat u het appartement in 
kunt.

Wij wensen u een goede reis en snel tot ziens,
Geert Vennix & Anne van Galen
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