
 

TOERISTISCH ONDERZOEK 
 

Het Bureau voor Toerisme van Matheysine wenst enkele gegevens verzamelen om beter vast uw praktijken en uw 

behoeften te stellen tijdens uw verblijf op het grondgebied. We danken u om even momenten te nemen om aan dit 

klein vragenformulier te antwoorden en het geven van uw hosting provider voor uw vertrek. 

1. De gemeente waar u bent gehost : ___________________________________________________________ 

2. De duur van uw verblijf : 

 Tussen 2 en 5 dagen  1 week   2 weken   Meer dan 2 weken 

3. U bent hier  : 

 Met familie   Met uw echtpaar   Met vrienden  alleen  
 

4. Om welke reden(en) hebt u te verblijven in Matheysine gekozen ? (Verschillende antwoorden mogelijk) 

 Wandelen 

 Het fietstoerisme en mountain bike 

 De meren en de sportactiviteiten (zeil, kitesurf, windsurf, …) 

 De meren en de activiteiten van ontspanning (baden, paddle, scheepvaart) 

 De sensatieactiviteiten  (wildwatersporten, bungeejumpen, belevenispark, klimmen, via ferrata...) 

 De landschappen 

 Het cultureel erfgoed 

 Een sportevenement 

 Een cultureel evenement 

 Andere :  

5. Bent u in een van volgende plaatsen geweest ? : (Verschillende antwoorden mogelijk) 

 Het meer van Laffrey 
 Het meer van Petichet 
 Het meer van Monteynard 
 Het meer van Valbonnais 
 Het meer van Sautet 
 De bronnen « des Gillardes » 

 Het Sanctuaire van de Notre-Dame-de-la-
Salette 

 L’Alpe du Grand Serre 
 Het Parc national des Ecrins 
 Het museum Matheysin in La Mure 
 Het museum van « la Mine Image » in Motte 

d’Aveillans 

 Het huis van cultuurerfgoed van Pellafol 
 

6. Bent u in het algemeen tevreden van uw verblijf in Matheysine ? 

 Zeer tevreden   Tevreden   Niet tevreden   
 

7. Uw opmerkingen en gedachten : 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

We danken u voor uw deelneming en we hopen u weer te zien in Matheysine ! 
Het team van Matheysine Tourisme 


