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Adres 
Hotel Au Bon Accueil 
10 Rue de la Navette 
38520, Les Ougiers , Venosc 
Frankrijk

Telephone 
+33 (0) 4 76 80 06 72 

Email 
info@hotelaubonaccueil .com 

Op een prachtige plek in het hart van de 
Franse Alpen aan het Parc des Ecrins, 
tussen al le beroemde fietscol len en 
verbonden met skigebied Les 2 Alpes 
staat een prachtig authentiek berghotel 
stammend uit het begin van de vorige 
eeuw: Hotel Au Bon Accueil .  Inmiddels 
al ruim 25 jaar is dit hét hotel voor 
zowel een zomer- als wintersport 
vakantie in de Franse Alpen. 
 
Het Hotel heeft 26 kamers en 59 
bedden. De kamers zijn authentiek Frans, 
voorzien van nieuwe bedden en 
badkamers. Verder heeft het hotel een 
sfeervol restaurant , veranda met 
prachtig Michelin-uitzicht , twee 
terrassen, een gezel l ige lounge en drie 
bars , waaronder een heuse ‘feestgrot’ .  
 
Naast dit al les is ook rekening gehouden 
met de specifieke wensen van de 
zomer- en wintergast , zoals: een opslag 
voor de skispul len, een bewaakte 
fietsenstal l ing voor meer dan 60 
fietsen, een grote tuin met buitenbar en 
een heus ‘f ietsmuseum’ met zithoek en 
tv-scherm. Vele mooie sportmomenten 
zijn hier al op de voet gevolgd. In ons 
fietsmuseum vindt u foto’s en 
krantenknipsels van 100 jaar Tour de 
France en hangen vele gesigneerde 
tricots van helden van nu en weleer. 



P RACHT I GE  
LOCAT I E

Hotel Au Bon 
Accueil l igt midden 
in de Franse Alpen 
en is al meer dan 
25 jaar een 
topbestemming 
voor een 
fantastische fiets 
en zomervakantie

HE E RLI J K 
E T E N

Bij Hotel Au Bon 
Accueil zult u elke 
avond heerl i jk eten 
ti jdens ons 3 
gangen menu 
bereidt door onze 
kok! Ook kunnen wij 
rekening houden 
met elke dietaire 
behoefte

FI E T S 
WALHALLA

Het hotel l igt dicht 
bij de voet van de 
Alpe d'Huez, en ook 
andere prachtige 
fietsroutes zoals 
Croix de Fer , Galibier , 
Col d'Ornon, Glandon 
en nog veel meer!

ALPE D'HUEZ EN MEER!

FAMI LI E  SFE E R

Een van de dingen 
waar wij in 
uitbl inken is de 
gezel l ige en 
famil iaire sfeer in 
ons hotel . U krijgt 
hier al le persoonli jke 
aandacht en bent 
niet slechts een 
anonieme gast

COMFORTABELE 
KAMERS

B O E K  

N U  B I J  

O N S !

Onze kamers zijn 
voorzien van 
comfortabele bedden 
en afhankeli jk per 
kamer van bad, 
douche en toi let

FI E T S 
FACI LI T E I T E N
Wij doen er al les aan om 
aan al le gemakken van 
de fietser te voorzien. 
Er is een beveil igde 
fietsenstal l ing met 
mogeli jkheid om uw 
fiets schoon te maken 
en eventueel te 
repareren. Ook serveren 
wij 's middags een 
uitgebreid pastabuffet


