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Foto: Scanpix

I smørhullet mellem bjergmassiver og den store sø byder 
Annecy på brostensbelagte forårsfornemmelser  
og frostklar alpehygge med glimrende skiløb.  
Kom med på turen, men husk, at du både skal pakke  
sommerjakken og skibrillen i kufferten 
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Årstiderne  
kolliderer i Annecy

S v ø b t i  n o u g at

En nougatfarvet hule 
i Paris får dig og din 
hud i topform
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b o  på va n d e t

Hotel Palafitte lokker 
med rummelige suiter 
og en beliggenhed i top
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BALI
                 Rundrejse med privatchauffør til dejlige strande    
           i Sanur, templer i spændende Ubud, bjerge 
i smukke Munduk og snorkling i Lovina.    12.790,-FRA

KØBENHAVN: tlf 3315 3322 - ÅRHUS: tlf 3338 0073
www.cctravel.dk

R E J S E R  M E D  E T  M E N N E S K E L I G T  A N S I G T

Afrejse hver dag hele tiden Inkl: Fly, bil med privat-chauffør på rundrejsen, alle hoteller med morgenmad.

17 DAGE • BALI ER BEDST OM SOMMEREN

VI HAR 18 REJSEFORSLAG TIL INDONESIEN 

����� 
Se os på www.trustpilot.dk

nyhavn.dk 
tlf. : 33 18 88 46
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“Det kan ikke gå 
for stærkt med 
 at komme ud  

for at nyde  
foråret og gå  

på opdagelse”

Når man går rundt langs kanalerne i Annecy-le-Vieux, forstår man godt, at Annecy har fået tilnavnet 
Alpernes Venedig. Foto: Michael Brüel

Imperial Palace, opført ved bredden af Annecy-søen i begyndelsen af 1900-tallet, indgår i byens dna. 
På en solskinsdag mærker man virkelig de franske forårsfornemmelser. Foto: Michael Brüel.

en gåtur langs søen 
i solen den ene dag, 
skiløb i La Clusaz 
den næste. En lang 
weekend i mid-
delalderbyen An-
necy byder både 
på livsnyderi på 
toppede brosten og 
masser af knitren-
de sne på pisterne.

Af Hanne Høiberg

Hvis man tror, at Nyhavn 
er alene om at være tæt 

pakket af solhungrende loka-
le iført tykke jakker og fadøl 
på årets første forårsdag, ta-
ger man fejl. I hvert fald viser 
en lørdag ved Annecy-søen, 
hvordan franskmændene 
byder foråret velkomment: 
Cyklende og spadserende på 
stierne, siddende på græsset, 
padlende på vandcykler, ro-
ende i små joller, alt imens de 
hvidklædte bjerge mod syd-
øst tegner lovende for, at der 
stadig er god sne på pisterne.
Med kun 44 kilometer til luft-
havnen i Geneve og 30 kilome-

ter videre op i til skisportsste-
det La Clusaz er Annecy det 
perfekte mål for en forlænget 
weekend. En af de sjældne, der 
både byder på spirende forårs-
blomster og livsnyderi i mid-
delalderbyen og knitrende sne 
på de velpræparerede pister på 
det 2600 meter høje Massif de 
Balme. 

Fulde huse
Skiløbet må dog vente lidt 
endnu. Her sent på sæsonen 
melder La Clusaz stadig om 
fuldt hus i weekenden, hvori-
mod mandagen er anderle-
des rolig. Vi har base på det 
firestjernede belle epoque-
hotel Imperial Palace med 
både casino, spa, brasserie 

og restaurant med innova-
tivt gourmetkøkken. Som en 
smukt knejsende konditor-
kage har det ligget i sin park 

ned mod søen siden 1913 og 
indgår nærmest i byens dna. 
Derfor erhvervede byen An-
necy også hele ejendommen 

i 1967 for at forhindre, at den 
blev omdannet til lejligheds-
kompleks. I dag er Imperial 
Palace del af en mindre lokal, 
familiedrevet hotelgruppe og 
står nyrenoveret i chik belle 
epoque-inspireret stil.

Alpernes Venedig
Solen skinner fra en pang-
blå himmel ved vores an-
komst, og det kan ikke gå 
for stærkt med at komme 
ud for at nyde foråret og gå 
på opdagelse i middelalder-
byen Annecy-le-Vieux , også 
kendt som Alpernes Vene-
dig. Om end det nok er en 
kende oversælgende, to små 
kanaler og en flod ved navn 
Thiou taget i betragtning. 

Alligevel indbyder de smalle 
brostensbelagte gader med 
huse i bløde terracotta-nuan-
cer langs Canal du Thiou både 
til slentreture og til at sætte 
sig udenfor på en café med et 
glas af den lokale mikrobryg-

Knitrende sne og forår i fuldt flor

Selv på en tidlig forårsdag er der sejlbåde, robåde og endda vandcykler på Annecy-søen.  
Foto: Michael Brüel
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Knitrende sne og forår i fuldt flor
øl kaldet Piste Noire. Endda 
med direkte udsigt mod den 
lille skibsformede fæstning 
på øen midt i kanalen, Palais 
de L’Ile fra 1132, der efter en 
lang, kringlet fortid er endt 
som lokalmuseum.

Ud over sin fantastiske be-
liggenhed er Annecy også rig 
rent gastronomisk. For en by 
med godt 50.000 indbyggere er 
det mere end pænt at have tre 
restauranter med én og to med 
to stjerner i Guide Michelin. 

Forårskåde på græs
Foruden at sætte pris på et 
godt måltid mad er byen og 
dens indbyggere også utroligt 
aktive, særligt når foråret viser 
sin spæde begyndelse.  Som 

Anaïs Alaurent, PR-chef i 
Lac Annecy Tourisme & 
Congres, udtrykker det: 

“Jeg er først flyttet hertil for 
et års tid siden, men nyder vir-
kelig at foråret er på vej, hvor 
mange enten løber, cykler på 
den 37 kilometer lange cykel-
sti søen rundt, klatrer i bjer-
gene, dyrker vandsport eller 
begynder at spille golf igen.”

Skiløb i vente
Anaïs Alaurent tager nærhe-
den til godt skiløb med samme 
selvfølgelighed som vi danske-
re, der altid har en sandstrand 
inden for rækkevidde. Det er 
klart, når man kan være på pi-
sten på under en time fra byen. 
Det er vi også tidligt mandag 

formiddag, hvor vi kører ind 
i bjerglandsbyen La Clusaz i 
1040 meters højde. Nu i en an-
den verden, hvor gaderne kan-

tes af velholdte châleter i træ, 
og en kirke fra 1800-tallet har 
indtaget torvet. En håndfuld 
restauranter og barer blandet 

med skisportsbutikker og ho-
teller sørger for den helt rig-
tige stemning af ægte fransk 
skiby, sine steder endda tilsat 
lugten af ko. 

Indbyggerne har i århund-
reder ernæret sig som bønder 
med de store Abondance-køer, 
der græsser i bjergene om som-
meren. Og flere holder stadig 
traditionen i hævd. Men siden 
1956, hvor den første kabinelift 
blev installeret, har La Clusaz 
udviklet sig til skidestination, 
primært for franskmændene 
selv, schweizere fra nærlig-
gende Geneve og englændere 
med sans for savoir vivre, det 
gode liv. For nok kommer man 
for at løbe på ski. Men der skal 
også være tid til en god frokost 

på bjerget. Og en gourmetmid-
dag i byen. Som ofte, når min 
mand og jeg kommer til et nyt 
skisportssted, har vi allieret os 
med en skilærer den første for-
middag. Dels for at få pudset 
skiformen af, dels for at få et 
ordentligt indtryk af omådet.  
Vi møder Olivier Mermillod i 
centrum af byen – ved Champ 
Giguel hvor kabineliften går op 
til Massif de Beauregard i 1690 
meters højde.  

De fem bjerge 
Olivier Mermillod er født i La 
Clusaz og elsker området.

“Jeg har været på skisports-
steder overalt i verden. Så der-

Når forårssolen rammer Annecy-søen, er der tæt pakket både i parken, på stierne og på søen.  
Foto: Scanpix

Hvor: Vi brugte annecy ved nordspidsen af annecy-søen 
som udgangspunkt. Her boede vi på hotellet Imperial 
Palace.

Hvornår: ultimo marts og april er bedste forårsmåneder. 
Vær dog opmærksom på, at franskmændene selv tager på 
ski i påsken. Så tag afsted før eller efter. 

Hvordan: Flere selskaber flyver fra København til Geneve. 
Priser fra ca. 500 kr. retur. Herfra videre med lejet bil.

FAkTA  
rejsen til annecy
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... forår i fuld flor

“Det hele  
handler ikke  

nødvendigvis om 
at slå perfekte 
sving ned af en 

bjergside” Af Hanne Høiberg

La Clusaz har sluttet sig sam-
men med skisportsstederne 
Le Grand Bornand, St.-Jean 
de Sixt og Manigod i Lake 
Annecy Ski Resorts. Hvor 
de forskellige områder ikke 

hænger direkte sammen, er 
der gratis skibusser. De fire 
skibyer er fordelt i Aravismas-
sivet mellem Annecy-søen og 
Mont Blanc. 

Bjergene danner den første 
naturlige barriere mod Alper-

ne fra vest mod øst og fanger 
altså nedbøren først. Det bety-
der, at området har top-gode 
sneforhold med en sæson, der 
strækker sig helt fra november 
til slut april.

Blåsorte pister
Ud over fordelene ved fælles 
markedsføring byder sam-
menslutningen Lake Annecy 
Ski Resorts på skiløb fra 1100 
til 2600 meters højde, 85 lifter 
og 220 kilometer pister fra lyse 
blå til dybsorte.

Kombinationen af rigtig 
gode sneforhold samt mas-
ser af hang og smalle slugter 
har gjort La Clusaz til lidt af et 
centrum for dem, der ynder at 
dyrke offpiste-skiløb.

Desuden byder La Clusaz 
på nogle af de bedste lang-
rendsløjper i Haute Savoie. De 
er koncentreret på Plateau des 
Confins i mellem 1420 og 1650 
meters højde, hvor i alt 50 kilo-
meter løjper snor sig rundt om 
Confins-søen.

Kolde franske 
forårsfakta

“Masser af hang og 
smalle slugter  har 
gjort La Clusaz til 
lidt af et centrum 
for dem, der ynder 
at dyrke offpiste” 

for kan jeg roligt sige, at dette 
har én stor fordel ved ikke at 
ligge i bunden af en dal som 
mange andre. La Clusaz er om-
givet af fem forskellige mindre 
områder, hver med deres bjerg. 
Det ene er meget forskelligt 
fra det andet, så man kan få 
mange forskellige skioplevel-
ser. For det hele handler ikke 

nødvendigvis om at slå perfek-
te sving ned ad en bjergside, 
men også om at have det sjovt, 
opleve bjergene, drikke kaffe i 
et hyggeligt châlet, nyde livet,” 
forklarer han.

Med dét på plads løber vi 
gennem en skov ad en lang 
grøn forbindelsespiste til næ-
ste område Manigod, der er 

velegnet til familier. Herfra 
går det op på Massif de L’Etate, 
nu med en gammel lift langs 
en bjergkam. Her venter be-
lønningen i form af en skøn 
rød piste uden ret mange an-
dre skiløbere end os. Og så er 
det igen videre via Massif de 
l’Aiguille til Massif de Balme, 
hvor der kun er sorte og røde 
pister. Hvis man da ikke smut-
ter uden for pisten til de man-
ge hang, der nærmest beder 
om at blive gennembroderet af 
S-formede spor. På eget ansvar 
naturligvis.

Manglende køer
Men vi har en plan om at slutte 
af på Massif de l’Aiguille lige 
over La Clusaz.  Bjerget er med 
Oliviers ord som “hovedgaden 
i en by” med alle typer restau-
ranter ned langs pisten. Vi 
snupper en frokost med gedi-
gen bjergmad på det lille hyg-
gelige Châlet Bercail. Efter 
kaffen spænder vi skiene på og 
fortsætter forbi Chez Arthur, 
kendt for sin discoagtige after-
ski og gastrorestauranten La 
Vielle Chalet. Her vinker vi 
farvel til Olivier Mermillod, 
næsten høje over hverken at 
have stået i liftkøer eller løbet 
på overrendte pister.

rejser@borsen.dk

Tre kvarters kørsel fra Annecy venter bjergbyen La Clusaz med ægte alpestemning og masser af skiløb. Foto: Pascal Lebeau/La Clusaz.

Pisterne i La Clusaz indbyder både til snowboard og store carvingsving. Foto: Pascal Lebeau/La 
Clusaz.
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