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Alpe d’Huez

1. Alpine Coaster | 2. Voo de parapente
3. Bicicleta elétrica | 4. Voo de helicóptero

Por Cristiane Sinatura

F

360 graus que, em dias de céu muito
aberto, deixa ver uma área equivalente
a 20% do território francês, incluindo o
Mont Blanc. Para chegar ao topo, usa-se
a gôndola Grandes Rousses.
Ao todo, quase 70 lifts servem as
111 pistas, que somam 250 quilômetros
de extensão e se dividem em 34 para iniciantes, 31 para nível intermediário, 28
para avançado e 18 para experts. Entre as
pretas, destaca-se o circuito La Sarenne,
entre os mais longos do mundo, com
16 quilômetros de extensão e 2 mil metros
de diferença de altitude, além do Tunnel,
uma pista coberta que corre por dentro
da montanha ao longo de três quilômetros até terminar em uma inclinação de
35 graus. O ski pass começa em € 46,50
para meio dia, enquanto o de seis dias
(€ 275) dá direito a acessar também a
estação de Les 2 Alpes. Quem quer fazer aulas encontra a École du Ski Français no pé da gôndola Grandes Rousses,
com valores a partir de € 51 para uma hora particular. O aluguel de equipamento
pode ser feito em lojas como a Henri e
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oi nos ares que tive duas das experiências mais memoráveis da minha
viagem pelos Alpes. Um trajeto rapidíssimo de helicóptero foi suficiente para
revelar a beleza escandalosa que habita
o topo das montanhas nevadas e os vales entre elas. Neste caso, apesar do fator
cênico, o voo serviu principalmente para me levar de Les 2 Alpes à vizinha Alpe
d’Huez, mas também há opção de passeios panorâmicos. Por estrada, o trajeto entre ambas as estações demora quase uma hora, numa série de curvas pelas
encostas. Por ar, são apenas oito minutos
para transpor os picos que as separam –
e fica ainda mais bonito no fim da tarde,
com a luz rosada do pôr do sol (por pessoa, custa € 70 o transporte ou € 55 o voo
panorâmico, saf-helico.com).
A estação de Alpe d’Huez é um pouco maior que a vizinha, com uma distribuição mais espalhada que não favorece o deslocamento a pé – mas há ônibus
gratuitos percorrendo o essencial. Seu
ponto mais alto atinge 3.300 metros:
é a montanha Pic Blanc, com mirante
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MGM, onde uma semana de esquis, botas e bastões sai por € 87.
Já quem não esquia encontra em
Alpe d’Huez uma série de atividades em
meio à neve. Foi assim que tive meu outro momento memorável pelos ares alpinos – desta vez, planando de parapente
sobre a vila. De esquis no pé, a decolagem teria sido menos tensa: bastaria
deslizar em direção ao precipício para
alçar voo. Sem eles, porém, foi preciso
sair correndo junto com o instrutor, o
que demandou um pouco mais de coragem. Mas uma vez inflado o parapente,
o sobrevoo é suave e só tem manobras
mais radicais se assim você quiser. Eu
preferi com menos emoção e, em cerca
de dez minutos, pousamos na vila sem
grandes trancos. O sobrevoo é oferecido
pela empresa Akène Fly, em quatro opções a partir de € 50 (akenefly.fr).
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Outro jeito de descer a montanha,
mais pé no chão – ou seria roda? –, é
com as bicicletas elétricas do francês
Georges, filho de pai português e mãe
brasileira. Dono da empresa Nevada Sports, ele guia o percurso de mais
ou menos 40 minutos com alguns trechos íngremes, mas pouco esforço físico (nevada-sports-lesbergers.com). Outra atração, mais familiar, é a Alpine
Coaster, espécie de montanha-russa
bem leve percorrida por um trenó, que
aqui ganha mais diversão com óculos de
realidade virtual simulando uma simpática corrida rural (€ 7 para uma descida). No Palácio dos Esportes, visitantes
podem pagar taxas avulsas a partir de
€ 4,50 para usar a academia, as piscinas,
as quadras esportivas e o rinque de patinação no gelo ou para fazer aulas como
reggaeton, zumba, HIIT e pilates.
viajar pelo Mundo
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todos os macetes para
dirigir em um autódromo
R$ 15,90
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AS MELHORES
DICAS PARA
SUAS FÉRIAS EM
UM SÓ LUGAR.

BoGotÁ e MedeLLÍN
com boas doses de
cultura, sabor e agito

CARtAGeNA dAS ÍNdIAS
com história e esticadas
preguiçosas até a praia
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SAN ANdRÉS
com tudo aquilo que
você espera do Caribe

Fevereiro 2018

LinGuiçAS CoM
Crozet do
reStAurAnte
CHAnteBiSe 2100

R i t m o d e F e S tA
Alpe d’Huez fez sua fama para além
da neve, tornando-se um pujante palco para eventos de nível internacional. A competição de ciclismo Tour de
France, em geral, percorre as 21 curvas da estrada que precede a vila; a
prova de 2020, no entanto, vai passar por outros lugares dos Alpes.
Em compensação, neste ano, o
festival de música eletrônica
Tomorrowland retornou pela segunda vez à estação, em
março, atraindo mais de 25
mil pessoas para seus oito palcos – três deles nas pistas. Já o
Festival Internacional de Filmes
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de Comédia recebe atores famosos em
suas estreias e promove sessões gratuitas ao público desde 1996.
A vibe festeira, por sinal, está na alma de Alpe d’Huez. O famoso après-ski, que é basicamente o happy hour
das montanhas, quando o pessoal encosta os esquis e cai na farra, tem ares
descolados no La Folie Douce, uma rede de restaurantes-baladas com várias
unidades pelos Alpes. De bota e tudo,
a partir das 14h30, a galera sobe nas
mesas ao som de música ao vivo e DJs,
que embalam também performances
artísticas. Dá para almoçar aqui, tanto com menu à la carte como no bufê self-service. Também em meio às
pistas, o restaurante Chantebise 2100
é para comer sossegado, especialmente nas cabines de madeira. As linguiças com crozet, massa típica da região,
dão aquela esquentada boa. E como
não dá para vir aos Alpes sem comer
fondue, minha cota ficou por conta do
restaurante Signal 2108, que funciona
também para o jantar, sob reserva. Como àquela hora a gôndola para subir a
montanha já estava fechada, o transporte até lá foi inusitado: a bordo de um
snowcat, veículo que serve para nivelar
a neve das pistas.
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Um mAnUAl De Uso com
o qUe há De melhor
bAirro A bAirro

FILIPINAS
Difícil chegar, mais difícil ainda deixar

RIo GRANde do NoRte
A jornada começa em Galinhos e
envereda pelos caminhos do sertão

Compre pelo site
www.revistaviajar.com.br
ou pelo telefone 11 3774-6967
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Viagem a convite de Atout France, CRT Auvergne-Rhône-Alpes e Air France

M o e da Euro (€). € 1 = R$ 4,71
F u s o + 4h
n a r e d e auvergnerhonealpes.fr | lyon-france.com
les2alpes.com | alpedhuez.com
C a M i n h o C e r t o Com Air France ou Latam, é possível voar a
Paris direto e lá pegar o trem de duas horas até Lyon. Mas também
se pode voar até Lyon (Aeroporto Saint-Exupéry) com conexão em
Paris, por companhias como Air France, KLM, TAP e Lufthansa.
 h o s P e da r
Lyon
InterContinental O prédio histórico Hôtel-Dieu era um antigo
hospital de origens medievais, à beira do Rio Ródano, convertido
recentemente em um complexo com restaurantes, lojas, museu de
gastronomia e hotel da rede InterContinental. As suítes duplex têm
janelões do chão ao teto. A cozinha típica de Lyon ganha releituras
contemporâneas no restaurante do hotel, Epona, enquanto a famosa
cúpula do século 18 serve de teto para o bar Le Dôme. Diárias a
partir de € 280. Quai Jules Courmont, 20, intercontinental.com
Les 2 ALpes
Les Mélèzes Três estrelas com charme típico das construções alpinas,
é ski-in/ski-out (com saída direta para as pistas) e ganha pontos pela
proximidade com a área de iniciantes. O spa tem apenas sauna e
hidromassagem, mas os quartos são bastante confortáveis, especialmente
os da categoria Superior. Durante o dia, serve refeições em terraço ao
ar livre; de noite, o restaurante tem menu fixo com bufê de sobremesas.
Diárias a partir de € 144. Rue des Vikings, 17, hotelmelezes.com
ALpe d’Huez
daira-I-nor De frente para o teleférico Alpe-Express, este cinco
estrelas ski-in/ski-out tem 37 quartos e nove suítes supercharmosos,
todos com varanda. Tem loja para alugar e armazenar equipamentos
de esqui e um belo spa com sauna, banho turco, hidromassagem,
fonte de gelo e piscinas aquecidas. Seu restaurante L’Améthyste serve
menus gourmet. Diárias a partir de € 225. L’Eclose, hotel-dariainor.com
Grandes Rousses Quatro estrelas centenário, acaba de ser todo
renovado, ganhando decoração contemporânea. Entre os vários
tipos de quarto, a suíte para quatro pessoas tem banheira, cafeteira
Nespresso, varanda e sala com sofá-cama separada do quarto. Além
da piscina coberta do spa, há piscina aquecida e hidromassagem ao ar
livre. Entre as opções gastronômicas, o restaurante L’Esperance tem
menu gourmet, enquanto o Les Mas’Hauts oferece raclette e fondue.
Diárias a partir de € 140. Route du Signal, 425, hotelgrandesrousses.com

Todos os valores aqui apresentados foram apurados em fevereiro de 2020 e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

No centrinho da estação, que se espalha por algumas ruas, há cerca de 15 hotéis.
O Club Med La Sarenne é o que mais recebe brasileiros, atraídos pelo pacote all-inclusive de sete noites a partir de € 1.800, com direito a aulas de esqui. A família de um deputado
paulistano que encontrei enquanto almoçava
nas pistas me disse, aliás, que a renovação ou
abertura de um resort Club Med é a grande
motivação para eles escolherem a estação onde irão esquiar. É esse o caso aqui: a unidade
de Alpe d’Huez, na ativa desde 1980, acaba de
ser expandida e revitalizada.
Minha estadia, porém, dividiu-se em outras duas hospedagens tipicamente alpinas.
Primeiro, o centenário Grandes Rousses (diárias a partir de € 140), que acaba de ser
reaberto maior e com decoração contemporânea, preservando sua marcante piscina
aquecida ao ar livre. Depois, o hotel cinco
estrelas Daria-I-Nor, que além dos quartos
aconchegantes, tem também apartamentos
de temporada para quem quiser ter o gostinho de como é morar nas montanhas (diárias
a partir de € 225).
E por mais estranha que pareça a recomendação em se tratando de uma estação de esqui, vá
à igreja de Notre-Dame des Neiges (Nossa Senhora das Neves, não é fofo?). O templo católico
de 1969 tem arquitetura superinteressante, moderníssima, com vitrais estilosos e um órgão em
formato de mão dominando o altar, que serve de
palco para concertos de música clássica nas noites de quinta-feira (€ 10). No céu ou na terra, os
Alpes surpreendem de muitas maneiras.
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