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Het skigebied Sybelles wordt uitsluitend voorzien van
groene energie  en heeft ervoor gekozen om nieuwe
apparaten met een trage motor te gebruiken die
minder elektriciteit verbruiken en om eco-rijden te
beoefenen. Dit vermindert het elektriciteitsverbruik
van de wijk met 10%.

VERMINDERING VAN HET
ELEKTRICITEITSVERBRUIK

Keuze uit trimmachines met langzame motoren,
eco-driving en installatie van Scan-sat maken
het mogelijk om het sneeuwniveau op elke baan
op te vangen en de trimbeurt zo goed mogelijk
aan te passen. Waarneming: -21%
verzorgingsuren gedurende een seizoen en
minder verbruik van fossiele brandstoffen.

SNEEUWRUIMEN

Challenge Zéro CO²
ONZE ACTIES

Het skigebied Sybelles zet zich in voor concrete acties om het energieverbruik te
verminderen om in 2037 CO2-neutraal te worden

À St Sorlin d’Arves, une zone de
protection du tétras lyre et de son
environnement proche a été créé sur le
secteur de la Balme.

3 ha de tranquillité pour le tétras 

Met de bouw van het allereerste modulaire houten
gebouw in de bergen in Le Corbier, investeert het
Domaine des Sybelles in duurzame accommodatie,
meer respect voor het milieu en voor langdurig
gebruik. La Toussuire integreert het plan France
Ingienierie voor de thermische renovatie van 2
gebouwen uit de jaren 60 door de eigenaren te
ondersteunen.   Tot slot bevat het label Sybelles
Accommodation eco-verantwoordelijke criteria zoals
de installatie van beluchters op de kranen of de keuze
van groene energie voor de levering van de te huur
aangeboden accommodatie.

VERANTWOORDELIJKE ACCOMMODATIES

Dankzij de installatie van apparatuur die een betere controle van de watervoorziening en
de productie van kunstmatige sneeuw mogelijk maakt, heeft het skigebied Sybelles zijn
productie van kunstmatige sneeuw met 20% verminderd en dus 10 punten in zijn
sneeuwverbruik behaald.

VERMINDERING VAN HET
WATERVERBRUIK-10%

À St Sorlin d’Arves et au Corbier, 4
pistes freeride sont proposées.
Sécurisées, balisées, elles sont laissées
à l'état naturel.

4 pistes freeride 


