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Epique Mountain Adventures

De ultieme heli-ski-ervaring

Informatie
Prijzen vanaf € 4.225,-.

E

Voor meer informatie over bijvoorbeeld
pique is dé heli-ski- en snowboardspecialist van Nederland. De veeleisende liefhebbers

het vereiste ski- of snowboardniveau, de

van Epique hebben de wereld afgespeurd om de ultieme poedersneeuwzekere bergge-

beschikbaarheid en/of het maken van een

bieden te vinden. Skiën en snowboarden doen ze in de fjorden op IJsland, op actieve vulkanen in

persoonlijk reisplan kunt u contact opnemen met

het Russische Kamtsjatka en in het grootste heli-skigebied van de wereld: Last Frontier Heliskiing,

de specialisten van Epique: info@epique.nl,

British Colombia, Canada.

030 889 90 11.
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Heli-skiën op de mooiste afgelegen
plekken van de wereld is niet alleen
weggelegd voor experts en professionals. De heligebieden zijn zo groot
dat er voor mensen van elk niveau
genoeg tot de verbeelding sprekende
afdalingen te vinden zijn. De helikopter is de ideale skilift. Deze brengt
ons tot bovenaan de maagdelijke
poederhellingen en staat er weer als
we voldaan beneden aankomen.

Het mekka van het heli-skiën en snowboarden
Geen enkel gebied ter wereld kan tippen aan dit unieke skigebied. Zowel wat betreft de omvang en
de hoeveelheid bereikbare afdalingen als wat betreft het aantal meters poedersneeuw is dit gebied

www.epique.nl & www.lastfrontierheli.nl
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ongeëvenaard. Elk jaar maken de gasten van Last Frontier Heliskiing een lange reis naar deze oase van
het noorden. Het afgelegen heli-skidorpje combineert de rustieke charme van traditionele chalets met

boardervaring zijn de gidsen. Overdag vinden ze

“Dit was de beste (ski-)dag uit mijn leven” bij

alle gemakken die de veeleisende gasten wensen. Van een kleine open haard in elke kamer tot een

de meest adembenemende plekken en ‘s avonds

Last Frontier krijgen ze geen genoeg van deze

zorgvuldig voorbereid vijfgangendiner als optimale brandstof. Na een dag hard werken verrichten de

schuiven ze aan bij het diner.

woorden.

sauna, jacuzzi en massagebehandelingen wonderen.

Het afgelegen en geheel zelfvoorzienende dorpje
kent slechts plaats voor maximaal dertig gasten
en twintig stafleden. De helikopters van Last Fron-

het verblijf en de stafleden, de combinatie van

gidsen en hun eerste prioriteit is ieders veiligheid.

alle factoren maakt dat maar liefst zeventig

Alle gasten worden tevens uitgerust met het nieuw-

procent van alle gasten, vaak meer dan eens,

ste veiligheidsmateriaal, zoals een ABS-rugzak.

terugkeert.
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De hoeveelheid sneeuw, de afgelegen locatie,
Bij Last Frontier werken de hoogst gecertificeerde

tier Heliskiing bieden gasten exclusief toegang tot
een gebied ter grootte van een derde deel van Nederland (maar liefst 27 keer groter dan Les Trois
Vallées in Frankrijk). Van indrukwekkende gletsjerafdalingen tot adembenemende ‘tree runs’: de keuzes zijn eindeloos. Door op pad te gaan met kleine
groepen van slechts vijf gasten, begeleid door de
meest ervaren heli-ski- en snowboardgidsen ter
wereld, komt Last Frontier Heliskiing tegemoet
aan de wensen van iedereen die op zoek is naar
het ultieme heli-skiavontuur.
Van de chef-kok tot de piloten, Last Frontier doet
er alles aan alleen de meest gepassioneerde professionals aan te trekken.
Van grote invloed op de perfecte heli-ski- of snow132 dito
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