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PERSBERICHT 

 

Toonaangevende media noemen Idaho als top reisbestemming voor 2017 

Brussel, 5 januari 2017 – Elk jaar maakt lifestyle magazine Vogue bekend welke de meest 

fantastische droombestemmingen zijn voor het komende jaar. Het Verkeersbureau van Idaho is 

trots dat de Amerikaanse staat Idaho op nummer 7 staat in deze top 10. Eveneens benoemt ook The 

New York Times de Amerikaanse staat tot ‘must-visit’ bestemming in 2017.  

Ieder jaar tippen de redacteurs van Vogue over de mooiste vakantiebestemmingen voor het nieuwe 

reisjaar. De Amerikaanse staat Idaho is de enige bestemming in de Verenigde Staten die dit jaar de 

lijst heeft behaald. Het lifestyle magazine verwijst naar de hoofdstad Boise als een opkomende 

bestemming waar de bezoeker kan overnachten in trendy hotels, ambachtelijke bieren kan ontdekken 

en bijzonder vlotte toegang heeft tot de vele outdoor activiteiten die zich in de wijde omgeving 

bevinden. Zo vindt de bezoeker er meer dan 305 kilometer aan fiets- en wandelpaden in de Boise 

Foothills. Eveneens benadrukt Vogue Sun Valley. “Amerika’s eerste skiresort biedt één van de beste 

skipistes van de Verenigde Staten en behoudt het relaxte gevoel van een klein bergdorp”, aldus Vogue.  

The New York Times roept Ketchum uit tot bestemming die in 2017 niet gemist mag worden door de 

reiziger. De toonaangevende krant benoemt het centraal gelegen Ketchum in de “52 Places to Go in 

2017” en geeft aan dat de stad dankzij de vele nieuwe projecten in 2017 koers zet naar een 

veelbelovende toekomst. Net voor het einde van 2016 opende The Apen Skiing Company het Limelight 

Hotel Ketchum, het eerste nieuwe hotel in 20 jaar in deze regio. Eveneens staat er voor 2019 een 

nieuwe opening op de planning. Auberge Resort opent dan een hotel met 65 kamers en 14 

appartementen.  

Meer info via www.visitidaho.org en via de Facebook-pagina. 

 

 

Beelden:  

 Boise - ©Idaho Tourism  

 Sun Valley - ©Idaho Tourism 

 

Artikel Vogue: http://www.vogue.com/13515667/top-travel-destinations-2017/  

Artikel New Tork Times: http://www.nytimes.com/interactive/2017/travel/places-to-visit.html?_r=1  

Meer info over Sun Valley via https://www.sunvalley.com en via https://visitidaho.org/things-to-

do/alpine-skiing-snowboarding/sun-valley-resort/  

Meer info over Ketchum via https://visitidaho.org/?s=ketchum&post_type=adventure  

Meer info over het Limelight Hotel te Ketchum via https://www.limelighthotels.com/ketchum  

Meer info over Idaho via www.visitidaho.org of bezoek de Facebook-pagina. 
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Over Idaho  

Idaho ligt in het noordwesten van Amerika en is een ideale bestemming voor 

natuurliefhebbers en avonturiers die buiten de gebaande paden willen treden. 

Raften op de Snake River, kamperen in het Sawtooth National Forest, skiën in Sun Valley of wandelen 

door een maanlandschap in het Craters of the Moon National Monument & Preserve, de natuur in 

Idaho is zeer divers. Vanuit de omliggende staten (en vanuit Canada) is Idaho uitstekend bereikbaar, 

zowel per vliegtuig als met de huurwagen of camper. De staat is dan ook perfect te combineren met 

een bezoek aan één van die naburige staten.  

Van uit de internationale luchthavens van o.a. Chicago, Seattle, Portland en Salt Lake City zijn er 

rechtstreekse vluchten naar Boise, de hoofdstad van Idaho. Meer info over Idaho via 

www.visitidaho.org 
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