
Société Royale Union Belge 

Koninklijke Vereniging Belgische Unie 

Lausanne 

De door de Koninklijke Vereniging Belgische Unie-Lausanne voorgestelde activiteiten zijn niet verzekerd. Ze vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de 

deelnemers, leden, vrienden of kinderen, alsook zij die onder hun verantwoordelijkheid vallen (en dit buiten de verantwoordelijkheid van de Vereniging). 

Zondag 18 maart 2018 
Sneeuwpret en vieruurtje  

aan de Col du Mollendruz 

 

 

We stellen u met veel plezier voor om een namiddag lucht te scheppen, met familie en/of vrienden, aan 
de Col du Mollendruz, omringd door de prachtige sneeuwlandschappen (hopen wij) van de ‘Jura 
Vaudois’. 

3 activiteiten naar keuze : pret voor klein en groot, sportievelingen of liefhebbers!  
 

Slee : mooie sleepiste net naast de Chalet du Mollendruz met mogelijkheid om 
tot aan de cantonale weg te glijden (piste van 800 m). Plezier gegarandeerd voor 
groot en klein!  
 

Sneeuwschoen : tocht van 8 km tot aan Croix de Châtel (+/- 250 m 
hoogteverschil) met een prachtig zicht op de Léman en Mont Blanc als beloning. 
Mogelijkheid om de tocht in te korten of, bij gebrek aan sneeuw, deze zonder 
sneeuwschoenen te doen.  
 

Langlaufen : Tochten van 2 tot 15 km, klassieke skis of skating, vanaf de Col du 
Mollendruz.  

 

Programma  
 

14u00  Onthaal op de parking van de Col du Mollendruz  
14u15  Sneeuwactiviteit naar keuze : sneeuwschoen, slee, langlauf 
17u00  Bijeenkomst aan het Chalet du Mollendruz. Een deel van de zaal zal voor ons voor een vrij 

vieruurtje gereserveerd zijn. Iedereen betaalt zijn eigen consumptie : koffie, thee, warm 
appelsap, taart, meringue,… 

18u00  Eind van de activiteit 
 

Praktische info  

 Toegang Chalet du Mollendruz te 1344 L’Abbaye: parking aan de Col du Mollendruz en volg het pad 
voor sneeuwschoenen voor  1.2 km (+/- 20 min.). Google map : klik hier  
Meer info : https://www.buvette-alpage.ch/mollendruz 

 Toegang tot de pistes : gratis toegang tot de sneeuwschoen wandelpaden. Betalende toegang tot de 
langlaufenpistes : dagkaart voor 10 CHF te koop aan het vertrekpunt van de pistes aan de parking. 

 Kaart van de langlaug- en sneeuschoenpistes: http://www.mollendruz-ski-de-fond.ch/ 

 Materiaal : sneeuwschoenen en langlaufski’s te huur aan de verhuurhuis op de parking. 

 In geval van nood ter plaats : Françoise Licope 078 678 99 17 
 

Inschrijving ten laatste op woensdag 14 maart 

Een deel van de zaal wordt voor ons gereserveerd in de Chalet du Mollendruz. Bedankt om ons daarvoor 
het aantal deelnemers aan de activiteiten en vieruurtje aan te kondigen : 

 liefst via het online-formulier : klik hier  

 of via email naar contact@srubl.be 

https://www.google.ch/maps/place/Chalet+du+Mollendruz/@46.6438406,6.3577364,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd2e0137fcd8fc7b6!8m2!3d46.6438406!4d6.3577364
https://www.buvette-alpage.ch/mollendruz
http://www.mollendruz-ski-de-fond.ch/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdESKb54-avBtFI57zJr9F82MLjGLz83emXsaa1TF9L5DP_pA/viewform?usp=sf_link

