
SZCZEGÓŁOWY OPIS TERENU

PORTES DU SOLEIL 
 

W północnej części Alp francuskich pomiędzy Jeziorem Genewskim a szczytem Mont 

Blanc rozciągają się tereny, które łączą dwa kraje w jeden gigantyczny region. Portes

du Soleil, czyli Bramy Słońca jest uważany za największy na świecie obszar 

narciarski skupiający ponad 12 miejscowości w Szwajcarii i Francji. Znajdujące się 

tutaj stacje narciarskie są doskonałą bazą wypadową w celu poznania osobliwości 

tego regionu. Każda z miejscowości kusi swoją odmiennością i proponuje bardzo 

różne możliwości spędzenia czasu. Po francuskiej stronie do najlepszych kurortów 

zaliczymy kolejno Abondance, Avoriaz, Châtel,La Chapelle d'Abondance, Les Gets, 

Montriond, Morzine-Avoriaz, St Jean d'Aulps, natomiast w Szwajcarii dostępne są 

ośrodki w Champéry, Morgins, Torgon, Val-d'Illiez - Les Crosets - Champoussin. Portes

du Soleil jest naturalnym rezerwatem śniegu a dziewicze i przepiękne tereny Górnej 

Sabaudii, dysponują obszarem narciarskim o powierzchni ponad 400 km2. Do 

większości miasteczek położonych na wysokościach 920 – 1800 m n.p.m. dojazd nie 

stanowi żadnego problemu a odległość tylko 115 km od genewskiego lotniska 

powoduje, że region jest dość łatwo dostępny.

Cały region jest atrakcyjny pod względem wypoczynkowym, oferuje szeroki wybór 

usług noclegowych i gastronomicznych. Niezliczone atrakcje sportowo rekreacyjne, 

baseny termalne i wiele możliwości spędzenia wolnego czasu przyciągają turystów z 

całego świata. Wśród sportów zimowych królują tu przede wszystkim narty i 

snowboard a cała domena udostępnia ponad 650 km tras zjazdowych. Stacje 

narciarskie po obu stronach granicy, oprócz oznakowanych tras proponują wszelkie 

snow i fun parki, wspaniałe tereny do uprawiania freeride’u i dzikie zjazdy w 

głębokim śniegu.

Tereny narciarskie regionu Portes u Soleil usytuowane są na wysokościach od 800 do 

2460 m n.p.m w obrębie dwóch państw alpejskich: Francji i Szwajcarii. Maksymalna 

różnica poziomów wynosi 1460 m. Ten gigantyczny obszar narciarski tworzy 12 stacji

narciarskich i zawrotna ilość tras zjazdowych i nartostrad o łącznej długości – 650 

km. Nietrudno się domyśleć, że Bramy Słońca są obok Trzech Dolin największym 

regionem narciarskim w całych Alpach. Dzięki dostępnej i świetnie funkcjonującej 

infrastrukturze większość regionu połączona jest siecią wyciągów i oferuje wiele 

zimowych atrakcji oraz niezliczone możliwości jazdy i przemieszczania się na 



nartach. Cały obszar narciarski Portes du Soleil obsługiwany jest przez ponad 220 

wyciągów w skład których wchodzą nowoczesne kolejki gondolowe, telecabiny, 

wyciągi krzesełkowe i inne. Infrastruktura narciarska obsługują nartostrady i stoki w 

następujących miejscowościach: Francuska część Bram Słońca to ośrodki 

Abondance, Avoriaz, Châtel,La Chapelle d'Abondance, Les Gets, Montriond,Morzine-

Avoriaz,St Jean d'Aulps, natomiast w Szwajcarii dostępne są wyciągi i trasy wokół 

stacji Champéry, Morgins, Torgon, Val-d'Illiez - Les Crosets – Champoussin.

Dzięki swojej specyfice region Portes du Soleil stwarza również możliwości podróży 

między tymi osadami na zasadzie narciarskiego safari. Stacje, które nie mają 

bezpośredniego połączenia wyciągami, posiadają drogi dojazdowe i odpowiednie 

parkingi aby pomieścić wszystkich chętnych miłośników białego szaleństwa. Jest to 

bardzo ciekawa alternatywa poznawania różnych miejscowości w trakcie jednego 

pobytu w regionie.

Avoriaz to ośrodek uznawany za jedną z najbardziej ekologicznych stacji 

narciarskich. Brak ruchu samochodowego to jeden z aspektów, który powoduje, że 

goście przyjeżdżają tu tylko w jednym celu. Teren narciarski wznosi się na wysokości 

1800 – 2466 m n.p.m. co gwarantuje najlepsze warunki śniegowe w całym Portes du 

Soleil. Avoriaz leży w sercu regionu i jest najlepszą bazą wypadową do całego 

obszaru. Posiada połączenie wyciągami z Morzine, Châtel oraz Champéry po 

szwajcarskiej stronie.

W Avoriaz znajduje się jeden z najtrudniejszych odcinków w całej domenie – 3 

kilometrowa trasa ‘Combe du Machon’ z różnicą poziomów 855 m oraz inne ciekawe 

zjazdy na czerwonych trasach w kierunku Pré la Joux i L’Essert w stronę Châtel.

Inne warte polecenia są chociażby zjazdy na szwajcarską stronę przełęczy ponad 

słynnym Mur de Chavanette. Ten charakterystyczny stok z bardzo dużymi muldami 

oraz ostrym spadkiem wznosi się w kierunku Champéry i znany jest również jako Mur

Suisse. Jest to jeden z najsłynniejszych i najbardziej stromych stoków w całych 

Alpach.

 

Z kolei Chatel posiada połączenie z wyciągami z La Chapelle d’Abondance oraz ze 

szwajcarskimi Torgons i Morgins. Stanowi również bazę wypadową do Avoriaz. Stacja 

narciarska dzieli się na 2 części: Barbossine /Super-Châtel i Linga/Pré-la-Joux i 

posiada 49 tras zjazdowych (5 czarnych, 16 czerwonych, 17 niebieskich i 11 

zielonych) o łącznej długości 90 km. Tą część regionu obsługuje 45 wyciągów. Każdy 



narciarz i każdy snowboardzista znajdzie tu coś dla siebie. W Chatel znajdują się 

jedne z najlepszych czerwonych tras całego obszaru, znajdują się one w rejonie 

Linga i Plaine Dranse.

W strefie Barbossine /Super-Châtel znajduje się zarówno osłoneczniony snowpark 

'SmoothPark' jak i strefa dla początkujących snowboardzistów. Atrakcją dla osób 

lubiących adrenalinę jest Super Chatel-Fun, tor do pomiaru prędkości oraz Z’ALP 

(Educational Zone).

W stacji narciarskiej Morzine znajduje się najdłuższa trasa całego Les Portes du 

Soleil: „Chamossière”, która liczy 11,5 km a jej różnica poziomów wynosi 1000 m 

n.p.m. Dostępne są tutaj również świetne tereny pozatrasowe oraz rozległy teren dla

początkujących. Na terenie Morzine można szlifować swoje umiejętności narciarskie, 

szczególnie w części w Nyon oraz na stokach wokół Le Pléney.

Prawdziwym rajem dla adeptów narciarstwa i początkujących snowboarderów może 

okazać się Les Gets, którego teren słynie z obsługi rodzin z dziećmi.

W całym Portes du Soleil panują świetne warunki do jazdy poza trasami nie tylko dla 

zaawansowanych narciarzy.

Obok tradycyjnych form narciarstwa zjazdowego lub snowboardu w regionie 

przygotowano kilka świetnie wyposażonych snowparków, tereny halfpipe oraz 

oświetlone trasy do nocnej jazdy na nartach.

Oprócz uroków narciarstwa zjazdowego w domenie Bram Słońca są dostępne są 

tereny do dla biegaczy. Specjalnie przygotowane trasy dla biegaczy znajdują się 

głównie po francuskiej stronie, gdzie statystycznie panują lepsze warunki śniegowe. 

W całym regionie Portes du Soleil trasy przeznaczone dla narciarzy biegowych liczą 

łącznie 243 km. Jedyną przeszkodą do uprawiania tego sportu może być 

charakterystyczny w tym rejonie zimny, północny wiatr zwany ‘bise’.

 

 DODATKOWE ATRAKCJE:
 

Na całym obszarze Portes du Soleil we wszystkich poszczególnych stacjach 

znajdziemy bardzo wiele najróżniejszych atrakcji. Smakosze regionalnej francuskiej 

kuchni na pewno będą zadowoleni i znajdą coś dla siebie. Bogata oferta apres-ski 

oraz różne wieczorki muzyczne grane na żywo zainteresują każdego. 



Centrum stacji narciarskich i miasteczek bogate jest również w sklepy narciarskie, 

sklepy z pamiątkami, butiki, duży wybór sklepów spożywczych, w których można 

zaopatrzyć się we wszystkie potrzebne produkty oraz spróbować lokalnych 

przysmaków. Wszechobecne knajpki, bary , restauracje i kluby tylko czekają na 

swoich gości. Różnorodność poszczególnych stacji daje nam możliwość wyboru wielu

rozrywek i spędzenia czasu według własnego uznania.  W Avoriaz udostępnione jest 

kino, kręgielnia ‘Le Studio 9’, dyskoteka ‘Le Festival’. W stacji Châtel oprócz 

biblioteki są dwa kina: ‘Morclan 2000’ i ‘Le Chamois’ oraz kręgielnia ‘La Vieille 

Grange’, przejazdy po zabytkowych uliczkach i dzielnicach miasteczka. W Les Gets: 

biblioteka, kino, brydż, kręgielnia, a także galeria z wystawą historii narciarstwa. W 

kilku miejscowości istnieje również możliwość zwiedzenie gospodarstw i firm 

produkujących wyjątkowe tradycyjne sery jak Reblochon czy Tomme lub słynny 

Abondance Tomme.

Jak w każdym ceniącym się kurorcie również tutaj nie może zabraknąć oferty relaksu 

i regeneracji. Dostępne w każdej miejscowości mniejsze lub większe ośrodki 

świadczą usługi Spa lub wellnes.  W Avoriaz możemy skorzystać z centrum Altiform 

Fitness gdzie dostępne są gorące kąpiele, sauna, jacuzzi, hamman, siłownia, kursy 

fitness, squash. Ośrodki oferują również lodowiska, nurkowanie pod lodem, skutery 

śnieżne, przejażdżki saniami konnymi, psie zaprzęgi, wędrówki na rakietach 

śnieżnych, paralotnie, loty balonem lub śmigłowcem.

W stacji Châtel oprócz lodowiska mamy dostępne również tory saneczkowe lub tor 

bobslejowy. 

W miasteczku Les Gets znajduje się centrum odnowy biologicznej ‘Getsforme’, w 

którym dostępny jest basen, masaże. Do tego lodowisko, wyprawy z przewodnikiem 

na lodowiec Vallée Blanche w Chamonix oraz latanie na paralotni. Również w Morzine

funkcjonuje kompleks sportowy ‘Le Parc des Sports’ gdzie mamy ścianę 

wspinaczkową, siłownia, sauna, jacuzzi. Ośrodek tak jak pozostałe oferuje paralotnie,

loty helikopterem, lodowisko, hokej, tory saneczkowe, wędrówki na rakietach i 

skutery śnieżne.

 

W Les Portes du Soleil istnieje również rozległa sieć pieszych szlaków turystycznych 

doskonałych na wędrówki. Łącznie w całym regionie możemy skorzystać z prawie 

170 km takich ścieżek (Avoriaz 18 km, Châtel 40 km, Les Gets 25 km, Morzine 90 

km)



REGION: PORTES DU SOLEIL

 

STACJE NARCIARSKIE W REGIONIE: 12 OŚRODKÓW NA GRANICY FRANCJI I SZWAJCARI

 

POŁOŻENIE: 1500 – 2600 m n.p.m.

 

ILOŚĆ TRAS ŁĄCZNIE: 650 KM

 

RODZAJE TRAS: 283 TRASY : 27 czarne, 104 czerwone, 119 niebieskie, 33 zielone

 

ILOŚĆ WYCIĄGÓW: 197

 

SNOWPARK: 10
 

RESTAURACJE NA STOKACH: 90


