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Informatie
Ook zin gekregen in een inspirerend

Ultieme sneeuwavonturen
voor skiërs en snowboarders
Op zoek naar fantastische sneeuwervaringen buiten de gebaande
pistes? Epique biedt een uitgebreid
programma voor beginnende en
ervaren skiërs en snowboarders
op uitzonderlijke locaties. Zin in
freeriden in de poedersneeuw? Of in
een spectaculaire heliski-ervaring?
Epique heeft het in huis.

O

sneeuwavontuur? Neem contact op met de
specialisten van Epique: info@epique.nl,
030 889 90 11. Surf ook naar www.epique.nl en
www.lastfrontierheli.nl.

p verschillende locaties in en buiten Europa neemt het zeer ervaren team van Epique u
mee op, naast en ver buiten de pistes of resorts. Het maakt niet uit of u voor de eerste

keer off-piste gaat of al heel veel ervaring heeft. Epique biedt programma’s voor beginnende skiërs
tot en met ervaren skiërs, zoals training, freeride, skitouren, heliskiën en mountaineering. En heeft u
eenmaal geproefd van het ene programma, dan kunt u de volgende keer gerust een aansluitend vervolgprogramma kiezen.
Het team van Nederlandse leraren, trainers en gidsen heeft de hoogste internationale diploma’s en
licenties en weet ter plekke de weg. Ook belangrijk: zij luisteren naar uw specifieke wensen en kunnen
u persoonlijk helpen bij het kiezen van het voor u ideale programma. Houdt u van een goede lunch
met een goed glas wijn? Of bent u meer het type voor een energiereep en een slok uit de bidon op het

Een greep uit het aanbod van programma’s:

hoogste punt van het gebied? Komt u met een paar vrienden of alleen? Wilt u zich aansluiten bij een

geving. Weg van het pistegebied. De meer ervaren

een loopstand en lichte freeride ski’s, loopt u niet

freerider, kiest bijvoorbeeld ‘Steep + Deep’: een

uren omhoog voor het uitzicht, maar ook voor de bijzondere afdaling, op tempo en met grote bochten.

bestaande groep of geeft u de voorkeur aan honderd procent maatwerk in een select privégezelschap?

Training

special programma dat bedoeld is voor gevorderde

De gasten van Epique komen in alle soorten en maten.

Dit programma is bedoeld voor iedereen die beter wil

skiërs en expertskiërs en snowboarders die graag

worden in het terrein en buiten de piste. Ook zeer ge-

afdalen op steile wanden en smalle couloirs.

schikt als u zich wilt voorbereiden op het nieuwe seizoen of op een opleiding of cursus.

Heliskiën en -boarden in Canada
Met een helikoptervlucht gaat u naar gebieden waar

Touren

geen liften of andere infrastructuur zijn. U gaat ski-

Touren is bedoeld voor freeriders met een goed uit-

ën of boarden in de mooiste afgelegen gebieden ter

Freeride

houdingsvermogen die verder en hoger willen. Samen

wereld. Deze heligebieden zijn zo groot dat er voor

‘Lift-access’ freeriden is de eenvoudigste manier om

met uw vrienden loopt u in cadans omhoog, omringd

liefhebbers van elk niveau een mooie afdaling te

toegang te krijgen tot mooie, onverspoorde afdalingen.

door indrukwekkende bergen, gletsjers en – eenmaal

vinden is. Eenmaal boven is het kiezen tussen hon-

De lift wordt gebruikt om hoogte te winnen. Een kleine

boven – een fantastisch uitzicht. Met moderne ma-

derden verschillende afdalingen met onverspoorde

traverse of korte klim brengt u dan in een nieuwe om-

terialen, zoals een splitboard, freerideschoenen met

poeder. Deze programma’s organiseert Epique in
samenwerking met partner Last Frontier Heliskiing,
de meest vooraanstaande aanbieder van heliskiën

fotografie: Dave Silver en Andrew Doran bij Last Frontier Heliskiing

in Canada. Zij hebben het grootste heliskigebied ter
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wereld, een constante aanvoer van verse poeder en
zij skien en boarden alleen in kleine groepen.
Mountaineering
De mountaineeringprogramma’s zijn de perfecte
combinatie voor de alpinisten onder de freeriders.
Je klimt en maakt afdalingen met behulp van alpinetechnieken. En na het bereiken van de top
een bijzondere freerideafdaling. De berggidsen
van Epique zijn naast ervaren klimmers ook sterke
freeriders. Zij kunnen u perfect voorbereiden op het
gebied van techniek en veiligheid en u na de juiste
voorbereiding begeleiden naar de top.
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