
In dit skiparadijs is er maar één probleem. De 
meeste eigenaren houden hun stulpje liever voor 
zichzelf en willen niet verhuren. Om te voor-
komen dat Arc 1950 een goed bewaard geheim 
bleef, is vanaf het begin afgesproken dat iedereen 
de eerste tien jaar verplicht is te verhuren. Want 
het zou toch jammer zijn als anderen dit Franse 
wintersportproject van de investeringsmaatschap-
pij Intrawest niet leren kennen. 

Vol lof
Dat denkt ook Nathalie Guidon die speciaal 
belast is met de promotie van deze wintersport-
plaats. Ze spreekt vol lof over het naar het voor-
beeld van een Frans dorpje vormgegeven plaatsje 
dat een pleintje en zelfs een heuse kerkgevel 
heeft. De kerk zelf ontbreekt, want er woont hier 
niemand. Het hele dorp is speciaal opgetrokken 
voor toeristen. 

Nadat we de auto hebben geparkeerd onder één 
van de appartementengebouwen, wandelen we 
door de met sneeuw bedekte straten. De smalle 
wegen leiden naar liften die verdekt zijn opge-
steld op strategische punten. Dat ze vanuit het 
dorp niet zichtbaar zijn, versterkt het idee dat 
dit wintersportplaatsje volledig geïsoleerd tegen 

Het is klein, intiem, authentiek en volledig vijfsterren. 
Alles wat zijn ‘broertjes’ niet zijn. Daardoor valt Arc 1950 
als wintersportplaats in Paradiski op. Te midden van de 
naar de geest van Le Corbusier vormgegeven hotels 
in Arc 1600, 1850 en 2000 zijn de groen geschilderde 
gevels, de stenen muren en versierde balkonnetjes in 
Arc 1950 extra idyllisch. 
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rotsblokken. Didier toont graag de achterkant 
van een deur om te tonen hoe kunstzinnig deze 
‘griage’ is gemaakt. 

De spa is sinds kort vernieuwd en dat zal beslist 
met instemming van de eigenaren van de appar-
tementen zijn gedaan. Hun invloed gaat ver. 
Zo is er elke maand een vergadering waarbij de 
leden stemmen over de vestiging van winkels en 
komen ook andere zaken die het dorp aangaan 
ter sprake. Winkels hier bieden alleen de betere 
merken. Nathalie vertelt dat de nieuwste winkel 
Fusalp zal gaan verkopen. ‘Het dorp bestaat 
tien jaar en we merken dat alles staat. Om de 
service op peil te houden is het nu tijd voor een 
grondige renovatie. Alle kamers gaan we weer 
up-to-date inrichten met de nieuwste appara-
tuur. Daardoor blijft het dorp op het vijfsterren-
niveau dat we nastreven.’

Favoriet
Dat Arc 1950 heel anders is dan de andere dor-
pen van Les Arcs is wel duidelijk. In Arc 1600, 
1800 en 2000 was Robert Blanc namelijk ver-
antwoordelijk voor de architectuur, die in zijn 

de witte bergen aan ligt. In de dorpskern regeert 
de luxe van Pierre & Vacances en Radisson Blu 
die hier elk vier appartementengebouwen ver-
huren. Allemaal volgens hetzelfde principe. Met 
veel hout, comfort, een eigen receptie en de luxe 
van zwembaden, spa’s en jacuzzi’s. 

Groot sprookje
Alsof dit nog niet voldoende is, bezit Arc 1950 
ook nog een eigen Deep Nature Spa met een 
oppervlakte van maar liefst duizend vierkante 
meter. Daar wandelt Didier Astorg in korte broek 
en op blote voeten rond. Hij is de echtgenoot van 
Lydie, de directeur van Pierre & Vacances. Voor 
haar is Arc 1950 één van de premium resorts. 
‘Wat hier zo mooi aan is? Het is hier net Disney 
World. Eén groot sprookje toch? Alles hier is 
geschapen om toeristen te vermaken.’ 

Voor hem is het dan ook geen straf zich op 
zaterdag bezig te houden met het onderhoud 
van de spa waar in de rustruimte banken staan 
die speciaal voor deze wellness zijn ontwor-
pen. Het is rustig in de ijsgrot en het zwembad 
dat wordt begrensd door wanden die ogen als 

visie getypeerd werd door de termen groots en 
open. Arc 1950 daarentegen is juist intiem en 
gezellig. Misschien is daardoor juist dit plaatsje 
extra bijzonder, want het is onder skiërs vanuit 
de andere Arcs een favoriete skibestemming. 
Bijna allemaal zien ze dan de gevel van het kerk-
je. Dit staat op het plein waar de gasten elke 
avond samendrommen voor activiteiten of op 
zoek naar hun favoriete restaurant. 

Beste dorp
Op de vraag wat Nederlanders geboden krijgen 
als animatie, moet Nathalie Guidon het ant-
woord schuldig blijven. ‘Er komen hier hoofdza-
kelijk Fransen, Engelsen. Belgen en Russen. Wel 
hebben we bijvoorbeeld een keer St. Patrick’s 
Day voor de Ieren gevierd.’ Shoppen of uit eten 
gaan, kan hier trouwens met skischoenen aan, 
want de piste loopt tot voor de deur van de win-
kels.  ‘Dit is echt het beste dorp van Les Arcs. 
Je moet hier komen met Kerst. Dan hangen de 
straten vol versieringen. Zo sfeervol.’

Waarom ik al die vragen eigenlijk aan haar 
stel, wil Nathalie Guidon weten. Het is toch 

als toerist niet interessant te weten hoe Arc 
1950 is ontstaan of wordt gefinancierd? 
‘Toeristen komen hier om te skiën en willen 
gewoon een lekker ontbijtje en een kamer 
met comfortabele bedden?’ De servicegraad 
in het dorp is dan ook hoog. Verschillende 
restaurants bieden een ontbijtservice aan en 
in La Brasserie le 1950 liggen de kruimels van 
de door de gasten gesneden stokbroden nog 
op de bar. Het is half elf en alle tafeltjes zijn 
verlaten. Zoals elke dag in Arc 1950, want hoe 
luxe de bestemming ook is, gasten komen hier 
gewoon om te skiën.  

PARADISKI
Arc 1950 maakt deel uit van het gebied Paradiski. Dit beslaat 
425 kilometer aan pistes, waarvan 107 kilometer in Les Arcs 
zelf. Arc 1950 heeft een eigen skiverhuur en skischool. In deze 
Spirit Evo2 skischool geeft onder andere één van werelds beste 
freeriders les, namelijk Thibaud Duchosal. Kijk voor meer 
informatie of om te reserveren in één van de resorts op  
www.arc1950.com.


