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” Fantastisk skidåkning  
i ett perfekt koncept.  
Man blir aldrig besviken.”

facebook.com/ucparesor

Bengt Erwast och alla medarbetare i Sverige och Frankrike 
önskar dig välkommen till en ny härlig vinter med UCPA! 

Marianne Flinck, Serre Chevalier
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VI HÖJER ÅLDERSGRÄNSEN  
TILL 55 ÅR FÖR SPECIALRESOR!
En jättenyhet som berör alla våra duktiga åkare som 
vill delta i våra off pist- och andra specialkurser som 
till exempel skidsafari. Om du inte har den nivån så 
gäller som vanligt 45 år som en övre gräns. 

För dig som passerat de magiska gränserna hänvisar 
vi till våra fyra seniorveckor, där maxåldern är 65 år. 

Välkomna!

Flyg från Göteborg till 
Chamonixdalen

Men vi har det trevligaste alternativet kvar  
– den mysiga och supersociala UCPA-bussen

För första gången erbjuder vi flyg från Göteborg och börjar med 
gäster till Chamonixdalen. Swissair står för arrangemanget.

En spännande säsong ligger framför oss. Inte bara för att vi  firar 
30 år i skidresebranschen utan också för att UCPA i Frankrike 
 fyller 50 år. Det senare kommer att märkas genom att alla center 
under en vecka kommer att ha ett specialarrangemang. På vårt 
 Chamonixcenter kan du under denna specialvecka åka Monoski! 
Programmen för alla center är inte helt klart men vi lovar att hålla 
er informerade. När Monoski var som störst på 80-talet såldes  
över 120 000 skidor/år, nu finns nästan inga kvar. Det gick rejält 
utför när snowboard lanserades i mitten av 80-talet.

För majoriteten resenärer, som värderar gemenska-
pen i en bekväm bussresa, har vi förstås samma höga 
standard på buss resan som alltid. 

MILJÖSMART 
Det är bra att vara medveten om att snön försvinner 
och glaciärerna smälter. Ännu bättre är att göra något 
åt det. Det gör vi genom att välja det miljövänligare 
bussalternativet. Prismässigt oslagbart och miljö-
mässigt suveränt. Eluttag och WiFi i  Sverige finns i  
alla bussar.

ÅRETS NYHET:

DU SOM VÄLJER EGET FLYG: 
BOKA TRANSFER MED OSS!
Utnyttja möjligheten att boka transfer med 
UCPA Resor från Genève eller Grenoble, till 
Chamonix, Flaine, Serre Chevalier, Les Arcs, 
Val d’Isère, Tignes och Val Thorens!   
>> www.ucpa.se/nyhet/transfer

http://www.ucpa.se/vinter
http://www.ucpa.se/nyhet/transfer


NYHETER 2015

NYGAMMAL ORT:  
LES 2 ALPES
Häng med till vårt komfortabla  center i 
Sydalperna. En partyort med tillgång till 
avancerad skid åkning genom sin närhet till 
La Grave. Här erbjuds du off pist på både 
halvtid och heltid.  
>> www.ucpa.se/dest/deux-alpes-vinter

HAPPY SKI I LES ARCS  
OCH SERRE CHEVALIER
Vi utökar möjligheten för studenter mellan 
18 och 25 år att åka skidor till kanon priser 
på dessa orter. Denna möjlighet finns sen 
tidigare i Argentière. 
>> www.ucpa.se/student

STUDENTRABATT GRUPP
Är ni en grupp på minst 25 personer som 
 uppfyller kraven för ”Happy Ski”så får ni 
”Tout Compris” med skidlärare halvtid för 
svårslagna 5 550–5 950 kr. Det enda som 
tillkommer är ev. anslutnings avgift. 

Endast för kloka plånböcker

BLI AMBASSADEUR DE L’UCPA!
Här har du chansen att samla rabatt, rentav till en 
gratisresa om du är flitig! Rekommendera UCPA till 
folk som inte rest med oss tidigare. När de bokar får 
de vardera 100 kr i rabatt och du 100 kr i bonus. Din 
bonus betalas ut när du värvat minst tre personer. 
>> www.ucpa.se

Jämför gärna vad det kostar att köpa lösgodis (liftkort, skidskola, guide, mat, rum, 

utrustning, etc) med en paketresa med UCPA där allt viktigt – och en hel del till – 

ingår i priset.

EN NORMALVECKA  

I VAL THORENS:

Flyg + transfer: 3 500 kr 

Boende: 3 200 kr 

Liftkort 6 dagar: 2 200 kr 

Mat: 2 500 kr 

Utrustningen: 1 400 kr 

Skidskola heltid: 2 700 kr

Totalt:	 15 500	kr

Med UCPA:

Tout compris: 

9 300 kr
Med studentrabatt  

endast 5 995 kr

http://www.ucpa.se/dest/deux-alpes-vinter
http://www.ucpa.se/student
http://www.ucpa.se


UCPA – en ovanlig researrangör
Det vet alla som rest med oss. Men för dig som är ny gäst vill vi berätta vad som är annorlunda.
UCPA är en fransk ideell organisation som understöds av franska staten. Syftet är att arrangera 
sport- och friluftsaktiviteter för ungdomar. Idag finns det ett 80-tal så kallade center uppbyggda 
för detta syfte, med allt som behövs – natur,  boende, mat och utrustning.  
Ett flertal ligger i Alperna. Det är dit vi åker på vintern. Med fullt fokus på att åka skidor. 
En UCPA-skidresa är en komplett upplevelse ”från dörr till dörr”;  
upplagd för att åka skidor, umgås och ha kul varje dag och  
kväll i något av Frankrikes bästa skidområden.

FULLT FOKUS PÅ SKIDÅKNING,  
ALLT ANNAT ÄR BONUS!
Ecole de Ski UCPA, skidskolan som ingår i resans pris, har ”världsrykte”  
i hela alpvärlden. Våra moniteurer (skidlärare) och bergsguider ger dig  
kunskaper och upplevelser du inte klarar på egen hand. De ser till att du  
får ut mesta möjliga av din skidåkning och ger dig efterhand utmaningar  
en bit över din förmåga. De är pedagoger som älskar sitt jobb. Inte minst  
att få träna just nordbor, eftersom vi inte är mesiga utan ger järnet  
oavsett hagelstorm eller solsken. 

Du måste inte utnyttja skidskolan. Men det är osmart att inte göra det.  
För det handlar om din utveckling som skidåkare. Utan proffsig ledning  
är det svårt att bibehålla sin åkförmåga år efter år.  
>> www.ucpa.se/info/skidskolan

PROFFS PÅ SNÖ OCH DÅLIGT VÄDER
Solen skiner som bekant inte alltid och snöförhållandena varierar.  
Under dagar med dåligt väder och dåligt med snö är moniteurerna  
ovärderliga. Är bara liftarna öppna så åker vi och moniteurerna  
vet vart för att du få ut maximalt av din skiddag. Deras inställning  
har räddat många skiddagar för våra gäster.

DU ÅKER MED LIKA DUKTIGA SKIDÅKARE
En av poängerna med UCPA märks när skidskolan är igång. Vi är så  
många på centret att det går att göra skidgrupper där alla är lika  
duktiga skidåkare i varje grupp. Det är bra för gruppen och för dig  
eftersom ni då kan träna fler moment än om gruppen är ojämn och  
ni får vänta på varandra. Då vet moniteuren hur mycket gruppen  
tål av nya åkmoment, andra underlag och ”äventyr” och kan skruva  
upp svårighetsgraden efterhand. Så att du bli en bättre åkare.

OFF PIST, VISST, MEN SÄKERHETEN FÖRST !
UCPA har off pist-åkning på alla orter och det är inget märkvärdigt med det. 
Har det nyss snöat finns orörda både branta och flacka backar att träna i,  
för alla. Moniteurerna tar er dit där det passar er åkförmåga.

Men – off pist är på allvar. Säkerheten kommer i första hand. Vi åker alltid 
med diplomerad moniteur och varje grupp är förstås komplett säkerhets-
utrustad. På glaciärer är det bara bergsguider som får ta oss.  
Kaxighet har man inget för hos UCPA. Det ska du vara glad för.

http:// www.ucpa.se/info/skidskolan


MATEN
Herrejösses, vad gott man äter! Maten är nästan värd hela resan, tycker 
en del. Sanningen är att du äter gott från frukosten till middagen på 
kvällen. På dagen är det paus för lunch, eller så har gruppen tagit med 
käk och äter i backen. Havregrynsgröt på franskt vis till frukost, grönt 
och frukt till allt, många härliga ostar och efterrätter. Och huvudrätter 
som man skulle önska att någon lagade hemma också...

RESA MED BEKVÄM SOVBUSS
Visst, flyg kan vara smidigare för en del av våra resenärer. Men vi satsar 
fortfarande främst på moderna sovbussar. Då kan du koppla av hela 
vägen, umgås med bekanta och nosa på nya vänner. Dubbla chaufförer, 
smart resroute, reseguide i bussen som berättar och vet svaren, film, 
bekväma säten, man sover gott genom Tyskland och är framme utvilad 
– ja, du fattar skillnaden. 

ORDNA RESAN SJÄLV
Kan du inte, eller vill, utnyttja bussresan är det OK att ordna din egen 
resa. Då får du ”egen transport”-avdrag med 1200 kr.

PERFEKT ATT RESA ENSAM !
Redan bussresan dit inbjuder till nya kontakter och vänner. Väl framme 
upptäcker du snabbt att på centret och i backen samlas goa människor 
från många länder. Det är franska, engelska och svenska i luften mest 
hela tiden. 

UCPA är perfekt för dig som reser utan sällskap. Faktiskt är det en del av 
idén med UCPA – ett vuxenkollo, säger en del.

Här får du nya kompisar från det du kliver på bussen och som – kan det 
visa sig – förblir det långt efter hemresan.  
>> www.ucpa.se/om-ucpa

ALLT INGÅR, ÄVEN DET EXTRA
Sedan starten 1986 har vi frågat alla (!) UCPA-resenärer från Norden 
vad de tycker. En vanlig kommentar är ”Jag har ju fickpengarna kvar!”. 
Så är det: allt man behöver ingår i priset. Resan, boendet, skidskolan, 
liftkort, all god mat, skidor, pjäxor, tjänster i skidboden och festkväl-
lar på centret. Det är käckt, för då blir du glatt överraskad och slipper 
 känner dig lurad. Dessutom är hela kalaset grymt prisvärt. Räkna själv!

Allt ingår – ” Tout Compris”

http://www.ucpa.se/om-ucpa


SKI HELTID
Traditionell skidåkning på alla nivåer, från nybörjare till avan-
cerade åkare. Finns på alla center. Grupper om max 12 perso-
ner. Beroende på gruppen, väder och terräng finns möjlighet 
att prova på off pist-åkning. Det finns även Ski Halvtid.

SNOWBOARD/SPLITBOARD
Traditionell snowboardåkning på alla nivåer, nybörjare till 
avancerad. Finns på de flesta center. Du måste ange snowboard 
när du bokar resan. Off pist-grupper arrangeras på flera center.

”TOUTE NEIGE”
Prova på att lära dig off pist-skidåkningens konst, på skidor  
eller snowboard, fullt säkerhetsutrustad. Mindre grupper, 
max tio personer. Möjlighet till off pist-åkning varje dag om 
gruppen och vädret tillåter det. Minst skidnivå ”confirmé” krävs.

OFF PIST EXPERT
Off pist-åkning med både skidor och snowboard för duktiga 
åkare. Förutom åkningen lär du dig en hel del om snö och 
laviner. Kräver skidnivå ”expert”.

SKIDSAFARI OCH RANDONNÉE
Haute route-turen Chamonix-Zermatt och ett tiotal andra 
turer med olika svårighetsgrad.

OFF PIST RANDONNÉE
Du kan följa med på randonnée med både skidor och snow-
board. Med hjälp av randonnée-utrustningen hittar man till 
annorlunda och ofta bättre off pist-åkning.

TELEMARK
Är du frälst telemarksåkare? Följ med på någon av UCPA:s 
populära telemarksveckor! I år öppnar vi även förra vinterns 
succé för telisåkare: Telemark skidsafari Tarentaise!

BRANTA KORRIDORER
Söker du det där lilla extra? I Branta korridorer erbjuds du unik 
och krävande åkning med bara fem åkare i gruppen. Kräver 
skidnivå ”expert”.

SENIORVECKOR
Denna säsong utökar vi de populära seniorveckorna och  
kör fyra veckor för er som har passerat åldersgränsen!  
Nyhet i år är att vi har lovat UCPA i Paris att begränsa åldern  
till max 65 år. Det tänker vi hålla.

LÄNGDSKIDÅKNING I  SERRE  CHEVALIER
Man får ett helt annat perspektiv på Alperna – lugnet, tysthe-
ten, naturen och vyerna är fantastiska!

Ett smörgåsbord  
för finsmakare

UCPA erbjuder ett vinterprogram som kan göra varje annan 
skidresearrangör grön av avund. Här är en kort presentation 
av alla aktiviteter du kan uppleva med UCPA.  
Varje aktivitet finns inte på alla center, men de flesta.  
>> www.ucpa.se/vinter

Glöm inte Västindien. UCPA har också ett attraktivt program i Västindien 
under vinterhalvåret. >> www.ucpa.se/vastindien

http://www.ucpa.se/vinter
http://www.ucpa.se/vastindien


Sköna sällskapsutrymmen 
samlar skidåkarna.

Våra fantastiska center
Från norr till söder, åtta pärlor i Alpvärlden med olika karaktär och utbud.  
Med UCPA får du en oförglömlig totalupplevelse oavsett vilken ort du väljer.

CHAMONIX  
–	EN	RIKTIG	ALPSTAD
Chamonix låg här långt innan slalom uppfanns 
så skidåkningen har anpassats till staden och 
inte tvärtom. Här finns 15 000 bofasta, ett 
myllrande gatuliv och ett fantastiskt kvällsliv 
och vårt center ”Cosmique” ligger mitt i byn. 
Eftermiddagssolen strålar på  terassen som har 
en hänförande utsikt över Aiguille du Midi och 
Mont Blanc.

Bussar hämtar er på morgonen och det är 
ca 15 minuter till skidsystemen.

>> www.ucpa.se/dest/chamonix

ARGENTIÈRE
Vid foten av skidsystemet Les Grand Montets, 
6  kilometer från Chamonix, ligger Argentière.  
En by som är förvånansvärt omärkt av turism.  
Allt är mindre än Chamonix och tempot är lugnare. 
Utbudet av barer och restauranger är helt ok.  
Här ligger nyrenoverade ”Les Glaciers” som fort-
farande är vårt populäraste center, nu med både  
hiss och bastu.

Argentière passar dig som sätter skidåkningen 
främst. Du bor bara några lappkast från kabinen till 
ett av världens bästa skidområde. Ett drömläge för 
skidälskaren med Chamonix inom bekvämt avstånd.

>>	www.ucpa.se/dest/argentiere

Loungen på centret i Flaine

http://www.ucpa.se/dest/chamonix
http://www.ucpa.se/dest/argentiere


TIGNES
Högst upp i det enorma skidsystemet Espace Killy, 2100 
m ö h. UCPA:s populära center ligger bara 100 meter 
från liftarna och däruppe ytterligare ca 1500 meter upp 
tronar La Grand Motte. 

Systemet är sammanbyggt med Val d’Isère, tillsammans 
300 km pist – räcker för de flesta livet ut.  Fantastisk mat 
varje dag, bäst i hela UCPA-världen!

>>	www.ucpa.se/dest/tignes

VAL D’ISÈRE
En av Alpernas populäraste skidorter.  
I skidområdet Espace Killy är våra duktiga  
moniteurer en ovärderlig tillgång för att  
hitta i detta enorma system. Här finns fullt  
av höjdarställen för alla åknivåer. 

Den mysiga, medeltida byn drar mycket folk  
och priserna är därefter. Då är det gott att bo  
med ”Tout compris” där allt ingår.

>> www.ucpa.se/dest/val-disere

FLAINE
Ett av UCPA:s bäst utrustade och snösäkra 
resmål – här kommer oerhört mycket 
snö. Huvudorten Flaine är en spektakulär 
anläggning från 1960-talet, anlagd just 
där på grund av de fina förhållandena. 
Här ligger det, för oss skandinaver ganska 
okända, gigantiska skidområdet Le Grand 
Massif, som egentligen är fyra samman-
kopplade system. Mitt i byn, med nära till 
allt, ligger vårt populära center – mycket 
uppskattat både för sin fina mat och de 
många dubbelrummen.

>>	www.ucpa.se/dest/flaine

http://www.ucpa.se/dest/tignes
http://www.ucpa.se/dest/val-disere
http://www.ucpa.se/dest/flaine


SERRE CHEVALIER
Är det Frankrikes äldsta och mest solsäkra skidort?  
I varje fall ett oerhört populärt resmål eftersom det 
erbjuder det mesta i skidåkning, plus 300 soldagar 
om året. 13 småbyar har vuxit samman till fyra.  
I mitten, i byn  Villeneuve,  ligger vårt fina center  
med utomhuspool. Glöm inte ta med badkläder!

>> www.ucpa.se/dest/serre-chevalier

LES ARCS
Erbjuder dig all typ av åkning i och utanför pisten plus 
ett modernt liftsystem med 200 km pistade nedfarter 
i alla svårighets grader. Mycket motiverade skidlärare 
med  förtur i liften och rätt att ta grupper ut i den frid-
lysta nationalparken.

>> www.ucpa.se/dest/les-arcs

VAL THORENS
Nu i en helt ny byggnad, bekvämt och fint med dusch i alla 4-bädds-
rummen och en standard som få center kan uppvisa. Dessutom finns 
tillgång till ett begränsat antal 2-bäddsrum. Lägg därtill ett utökat 
kursutbud. Det gamla centret är nu bar, disco och partyställe! Plus en 
efterlängtad nyhet – buss till centrum på kvällarna!

Skidområdet ligger högst i Europa, nästan helt overkligt med väldiga 
ytor som skapade för skidåkning. Garanterat med snö, den mesta  
skidåkningen är över 2000 m ö h, oändliga områden i och utanför  
pisterna. Dessutom glider du direkt till liften från centret.

 >> www.ucpa.se/dest/val-thorens

http://www.ucpa.se/dest/serre-chevalier
http://www.ucpa.se/dest/les-arcs
http://www.ucpa.se/dest/val-thorens
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Fler ekon mellan alptopparna
För oss som jobbar med det här är det förstås underbart med alla dessa  glada 
tillrop och positiva uttalanden från lyckliga resenärer. Och fåfänga som vi 
är återger vi dem gärna. Tyvärr har vi inte bilder på alla, så uttalandena från 
senaste säsongen hänger  inte samman med personbilderna.

”  Jag blir fortfarande överraskad 
av hur bra UCPA fungerar trots 
mina 12 resor med er!”

Rikard Lundgren, Val Thorens

”  Största ”risken” efter  
många UCPA-resor: allt  
annat än supernöjd skulle 
vara en stor besvikelse!”

Jessica Palm, Chamonix

”  Lika bra som alltid! Jag har hört att man  
kan semestra på  annat sätt, men det är dumt 
att chansa.”

Mattias	Gunnarsson,	Val	d’Isère

”  Man kan inte köpa lycka för 
pengar. Men man kan köpa en 
skidresa med UCPA, och det  
är ju samma sak!”

Eric	Wiklund,	Val	d’Isère

” �Det�finns�inget�bättre�alternativ�än�UCPA�för en sportintresserad singelmamma. ”
Indira Sundvisson, Serre Chevalier

”  Ett fantastiskt koncept 
som jag bara beklagar 
att jag inte blivit varse 
tidigare!”

Katja Berdica, Serre Chevalier

”  Vi ville ha mycket och 
fick�mer.�Tack�för�en�
riktigt bra resa.”

Erik Andreasson, Val Thorens

”  Att åka med UCPA och med 
deras skidlärare ger en  
helt ny dimension till skid-
åkningen. Fantastiskt!”

Josef Johnsson, Les Arcs


