
 

 
  

Portes du Soleil: wintersporten op de mooiste skipistes van de 

Franse Alpen 

 

Nu de eerste sneeuw in de Alpen is gevallen, komt ook de wintersportvakantie met 

rasse schreden naderbij. Oriënteer jij je op dit moment op een sneeuwvakantie om 

nooit te vergeten? In dit blog belichten we het wintersportgebied Portes du Soleil dat 

zowel Frankrijk als Zwitserland bestrijkt en met ruim 650 kilometer aan pistes tot de 

grootste skigebieden ter wereld behoort. Ook vertellen we je alle ins en outs van het 

schitterende vijfsterrenresort AlpChalets Portes du Soleil, waar je oneindige 

mogelijkheden vindt voor een wintersportvakantie met alles erop en eraan. 

Meer lezen >>  

 

  

Wintersport 'Geheimtipp' voor gezinnen: Malbun in 

Liechtenstein 
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Het gros van de Nederlandse wintersporters gaat sinds jaar en dag naar Oostenrijk. 

Niks mis mee natuurlijk. Maar wie even op de kaart naar links kijkt, net over de grens 

met Vorarlberg, ziet daar nog een wintersportland liggen dat bij veel Nederlanders 

volslagen onbekend is. We hebben het over Liechtenstein en dan met name over het 

skigebied Malbun. 

Meer lezen >>  

 

  

Luxe én duurzaam op wintersport in een van de beste ski- en 

spahotels in Oostenrijk 

 

Ooit gedacht dat duurzaamheid en luxe met elkaar in tegenspraak zijn? Dan ben je 

duidelijk nog niet in het vijfsterren ski- en sparesort Zürserhof in het Oostenrijkse 

Arlberg geweest. Dit prachtige hotel is op energiegebied helemaal zelfvoorzienend en 

heeft tal van andere duurzame maatregelen getroffen. 

https://reisprofs.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNDk5IiwiNDE1ZmFkIiwiODMiLCJmYTZjYWQ2NmYwZTUiLGZhbHNlXQ
https://reisprofs.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNDk5IiwiNDE1ZmFkIiwiODMiLCJmYTZjYWQ2NmYwZTUiLGZhbHNlXQ
https://reisprofs.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNDk5IiwiNDE1ZmFkIiwiODMiLCI4NTg2ZWEzY2U2YjMiLGZhbHNlXQ
https://reisprofs.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNDk5IiwiNDE1ZmFkIiwiODMiLCI4NTg2ZWEzY2U2YjMiLGZhbHNlXQ
https://reisprofs.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNDk5IiwiNDE1ZmFkIiwiODMiLCI4NTg2ZWEzY2U2YjMiLGZhbHNlXQ


Meer lezen >>  

 

  

Top 10 stedentrips naar bijzondere steden in Europa  

 

Waar kun je heen als je eens een ‘anders dan anders’ stedentrip wilt omdat je Londen, 

Parijs, Rome, Amsterdam en Berlijn al hebt gezien en bezocht? Of geen interesse hebt 

in deze grote, bekende steden? We geven tien verrassende alternatieven voor citytrips 

in Europa. Zijn we compleet? Nee hoor. Deel vooral ook jouw tip(s). 

Meer lezen >>  
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