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Tussen droomhut en design
"en zuidwesten

van Colmar zijn de Vogezen op
un hoogst, zo'n 1300 meter. De toppen dragen

namen die tot de verbeelding spreken: le Petit Balon, le Grand Ballon, le Ballon d'Alsace, le Col de
lil Schlucht (kloof). Een van de mooiste circuits is
Ge Route des Crêtes of Kammenroute langs
Ge toppen van de Vogezen. We danken ze aan de
-ranse legerleiding die de weg in WOl gebruikte als
oevoorradingsroute. Ze geeft een mooi uitzicht op
-fiVogezenlandschap met bergmeren, velden vol
'klrcissen, zomerweiden met klingelende koeien,
gemzen, edelherten, zeldzame planten. En boe!€I1herbergen waar je een typische maaltijd eet:
un repas marcaire' of'Melkermahlzeit': soep, harti:e taart, gerookt varkensvlees, aardappelen met ui
en spek, munsterkaas en plattekaas met kirsch. De
-egio is'szomers een uitstekend wandel- en rnouniilinbikeparadijs met ook een aantal avonturen paren. Tevens ideaal voor parapente. In de winter kan
je er goed skiën en langlaufen. Gekend en geliefd
Dij heel wat Belgen is La Bresse, de belangrijkste
.vintersportplaats in de Vogezen. Het plaatsje ligt
op 700 meter in het dal van de Moselotte tussen
bergkammen van rond de 1300 meter.

Bloemenweiden, wijnbouw, vakwerkdorpjes, bergkammen met grazende koeien
die de weg wijzen naar afgelegen auberges, enorme bossen, bergmeerljes. En de
romantiek van Colmar met zijn Klein Venetië. Allemaal typisch voor de zuidelijke
Elzas en de nabijgelegen Hoge Vogezen. Travel Magazine trok op uitnodiging
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Press'Pige naar de regio.

ken'; aldus Régis Laurent, directeur. Bedoeling was
niet alleen materiaal uit de regio te gebruiken, een
beroep te doen op lokale vaklieden en aan te kopen
bij fabrieken en winkels uit de buurt "Tezelfdertijd
wilden we aansluiten bij ons recente verleden. Eén
voorbeeld daarvan isde reconstructie van een houten woning van 1944/45. Terugtrekkende Duitse
troepen legden in 1944 La Bresse zo goed als volledig in de as. De bewoners vluchtten. Zwitserland
zorgde meteen na de bevrijding voor houten noodwoningen voor de teruqkorners' In de Zwitserse
cabane word je ondergedompeld in overgrootmoeders tijd. Maar wel met modern comfort als
een koelkastje. Elke hut heeft er een, net als verwarming en wifi. 's Morgens krijgen de gasten een
goedgevulde ontbijtmand bij de cabane.

HOOG IN DE LUCHT
I-let is precies in La Bresse, midden een woud van

ROMANTISCHE LAUCH

dennen, dat Régis Laurent samen met zijn vrouw
Joeelyne een jongensdroom verwezenlijkte: 'La
Clairière aux Cabanes' (open van mei 2014).
"er info voor uw klanten: we leerden hier dat het
NOOrd 'cabane' zowel kan staan voor een uiterst
sobere houten hut als voor een comfortabel hou-en huis(je) dat met smaak is ingericht Vooraf goed
. formeren dus. In de'Clairière'in La Bressestaan de

Parallel met de Kammenroute, in de zuidelijke
Elzas, ligt de 'Route des Vins'. Misschien wel de

Uftien verschillende zeer goed uitgedachte en uitgeruste 'cabanes' in de buurt van een stenen ontvangstruimte, 'De reuzerslak Een verwijzing naar de
rust en de onthaasting die je hier vindt en beleeft.
Elke cabane is uniek, zowel door het concept als
door de decoratie. 'En er zijn ook themahutten,
de hobbit bijvoorbeeld met elfen, dwergen, dra-

van

beroemdste gastronomische route van Frankrijk
met wijngaarden, kastelen, wijnkelders, mooie
dorpjes. De bekendste zijn Riquewihr, Eguisheim,
Turckheim. En uiteraard Colmar, wel eens de
mooiste stad van de Elzasgenoemd. Hij is de afgelopen eeuwen ongeschonden uit oorlogen gekomen en de oude vakwerkhuizen met pleisterwerk
in wit oker en roze maken er een juweel van. Niet
te missen is'Maison pfister' dat opvalt door de fresco's. 'Maison des Iètes' honderd koppen en maskers sieren de gevel. Koithus; het oude douanegebouw, heeft geglazuurde dakpannen en ligt
aan gezellige pleintjes waar 's zomers terrassen

staan en in de winter de kerstmarkt wordt gehouden. Pure romantiek: een boottocht je op de Laueh in Klein Venetië, vanaf de fotogenieke Pont
Saint-Pierre bijvoorbeeld. Ook leuk voor kinderen,
het Musée Animé du Jouet et des Petits Trains.
Proeven van regionale delicatessen als fiammkuchen, variaties op zuurkool, munsterkaas, lokale
wijnen doe je best in een Winstub.

GESLAAGD PROJECT
In het historische hart van Colmar, in een apotheek uit 1830, ligt viersterren Hotel Quatorze .
Als je het beschermde pand binnenstapt valt meteen de geslaagde wisselwerking tussen klassiek
en modern op. Cathérine Desmoulins studeerde kunst in Frankrijk en Zwitserland en droomde
ervan een eigen hotel te openen in het centrum
van een stad. Ze koos voor Colmar: "Mijn roots
liggen hier. Toen ik aan de verbouwingen begon
geloofde niemand erin, maar ik nam een architect onder de arm die dit soort projecten een uitdaging vindt. Mijn ex-echtgenoot zorgde voor
het interieur in zwart-wit van de dertien kamers
waaronder twee suites. En er is aan elk detail aandacht besteed, van de kunstwerken over de verlichting tot en met het linnen en de verzorgingsproducten. Ons huisnummer is 14 en kamer 13
is er niet omwille van het bijgeloof. Vandaar de
naam Quatorze. Belgen zijn dol op dit hotel voor
het design, en zij kennen er toch wat vari'voor
het zeer uitgebreide ontbijt doet Cathérine een
beroep op lokale leveranciers met zoveel mogelijk blo-producten

PROGRAMMATIE TO'S
Enkele to's die La Bresse aanbieden: Thomas (ook, Jetair, Lagrange, Interhome,
Rantour, Gallia.
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