
Wintersport
Niets zo heerlijk als een sportieve vakantie in de buitenlucht. Na een goed ontbijt de
piste op en dan met elkaar genieten van de beste afdalingen. Na een intensieve dag

skiën of snowboarden deel je de ervaringen van de dag in die sfeervolle après-ski
gelegenheid aan de voet van de piste. Heerlijk!

 TERUG
Voor een persoonlijk advies over de beste wintersportbestemmingen ben je bij ons aan
het juiste adres. Veel van onze reisadviseurs kunnen je uit eigen ervaring adviseren over

de beste ski-resorts en hotels. En het aanbod wordt steeds groter, want hoewel
Oostenrijk en Frankrijk nog altijd prachtige skigebieden hebben, is er al zoveel meer

mogelijk. Ter inspiratie delen we graag wat bijzondere locaties met je. 
 

Lapland
 

Altijd al eens willen skiën onder het noorderlicht? In Lapland kan het! De grootste
wintersportplaats in Fins Lapland is Levi. Een gezellig dorp met veel bars en restaurants.

Behalve een skigebied met circa 45 kilometer piste is hier nog veel meer te beleven.
Onmisbaar op een vakantie in Winters Lapland is natuurlijk de huskysafari, een tocht per
sneeuwscooter of een tocht per rendierslee. Een verblijf in een mooi hotel of chalet mét

eigen sauna maakt het plaatje compleet. Een unieke bestemming!
 

Canada
 

Meters dikke poedersneeuw, perfecte freerun-mogelijkheden en heliskiën. Wintersport
in Canada is een droom! Zelfs een winterse rondreis behoort tot de mogelijkheden

waarbij er een combinatie gemaakt wordt tussen de skigebieden van Banff, Jasper en
Lake Louise. Canada ver reizen? Een vlucht naar West-Canada, waar de mooiste

gebieden te vinden zijn, duurt ongeveer 10 uur. Met de auto naar Oostenrijk ben je vaak
langer onderweg…



Noorwegen
 

Het land waar de wintersport zijn oorsprong vindt én het land van de fjorden. Een
indrukwekkende combinatie! Door de lage temperaturen is de sneeuw hier vrijwel altijd
goed en doordat de pistes verlicht zijn, zijn de afdalingen ook op donkere winterdagen
goed te doen. Noorwegen staat ook bekend om de goede off-piste mogelijkheden. De
ultieme ervaring? De Ski & Sail tour: onder leiding van een gids daal je ’s ochtends door
de verse poedersneeuw af tot aan de fjord, waar een zeilschip klaarligt om je verder te

brengen naar het volgende stuk ongerepte natuur.
 

Italië
 

Goede sneeuw, de beste koffie en heerlijke pasta en dat alles tegen de spectaculaire
achtergrond van de Dolomieten. Maar ook grensoverschrijdend skiën tussen Italië en

Frankrijk of Zwitserland behoort tot de mogelijkheden. Er zijn nog veel authentieke
bergdorpen te vinden, waar het na een dag op de piste genieten is van de lokale cultuur

op het dorpsplein.
 

winterport vakantie



Frankrijk en Oostenrijk
 

Natuurlijk kunnen we de twee grootste Europese wintersport landen niet zomaar
overslaan. De modernste skiliften, lange en brede afdalingen, Nederlandstalige lessen en

de beste àpres-ski… het is niet voor niets dat zoveel mensen al jarenlang naar de
Alpenlanden afreizen voor een wintersportvakantie. Of je nu op zoek bent naar een

skigebied met meer dan 300 kilometer piste of juist een kleinschalig en rustig gebied
waar de kinderen de eerste meters op de lange latten kunnen maken; wij adviseren je

graag over de beste plekken!
 

Chalets
 

Niets is zo gezellig als met een grote groep vrienden of familie op wintersport gaan. Kies
dan voor een verblijf in een ruim chalet. Voldoende slaapgelegenheid, meerdere

badkamers, een ruime keuken en natuurlijk een sfeervolle woonkamer met open haard
om ’s avonds met elkaar na te kunnen genieten van de ervaringen die overdag zijn

opgedaan. Voor een volledig zorgeloos verblijf is er veelal een chalet-service te boeken.
Hierbij worden de maaltijden voor je verzorgd, de bedden opgemaakt en kan er een

nanny-service geregeld worden voor de kinderen. Zo blijft er voor jou alle tijd over om
met elkaar te genieten van een onbezorgde wintervakantie.

 


