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Op www.reiskrantreporter.nl
schrijven reizigers over hun vakan-
tie. Snowboardlerares Mariëlle
Schifferling brengt al voor het
zevende seizoen de winter door in

het Oostenrijkse Leogang.
Als ze een dagje geen les

geeft, trekt ze er zelf op uit. 
Liefst off-piste.

„Leogang is niet extreem groot
en niet zo commercieel, maar je
hebt er wel alles. Genoeg pistes
om te oefenen, gevorderden
kunnen dagtoertjes maken, er zijn
goede eetgelegenheden en er
vinden leuke evenementen plaats.
Het lekkere is dat de wachttijden
bij de liften nihil zijn. Het is een
gemoedelijke plek, er komen veel
families. Wie voor de après-ski
gaat, kan skiënd de berg over
naar Saalbach-Hinterglemm en
met de taxi of bus terug. Dat is
heel goed te doen. Er zijn over-
nachtingsmogelijkheden zat, het
is maar wat je wilt: een hotel aan
de piste of een appartement in
Saalfelden. Dat plaatsje is tien
minuten rijden en op vertoon van
je skipas kun je gratis gebruikma-
ken van de bussen. Qua eten is
Priesteregg een aanrader. Hier
kun je ‘hut essen’, een soort gour-

Wie
Mariëlle Schifferling
(26)
Reist 2/3 x per jaar 
Gaat niet op reis 
zonder
snowboard en surfplank
Verlanglijstje
Indonesië

metten is dat. Voor een drankje
na het skiën of boarden kun je
naar Outback, waar je je down
under waant. Of naar de Kralle-
rAlm waar ze elke woensdag
‘hüttenspringen’ doen, waarbij
leraren van een schans op het
dak springen. Ook leuk om te
doen: nachtrodelen. De echte
saunagangers kunnen lekker een
dagje relaxen in Kaprun of Bad
Hofgastein. Maar verder biedt
Leogang genoeg te doen. Zolang
er sneeuw ligt, mis je hier niets.
Ik kom elk jaar en verveel me nog
steeds niet.”

Ga voor het verslag van Mariëlle
over Leogang naar www.reiskran-
treporter.nl. Je kunt hier zelf een
report invullen. Houd ook onze
acties op die website in de gaten,
misschien mag jij dan wel een keer
voor de Reiskrant op reis!
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„Het moet een prettige vakantie wor-den. We hebben een nare periodeachter de rug. Mary’s moeder is over-leden en haar vader is daarna verhuisdnaar een verpleeghuis. Dat hakt erflink in. Daarom gaan we naar hetzelf-de hotel op Gran Canaria waar we altwee keer eerder zijn geweest. Danweten we wat ons te wachten staat,wat er is en hoe de kamers zijn. Ikhoop dat we een beetje tot rust komenzodat we straks weer fris terugkomen.Ik denk dat we ’s morgens beginnenmet een kop koffie en een krantje endaarna zien we wel wat de dag brengt.

We houden van zonnen en lezen. Ver-der hebben we een paar studieboekenmee over natuurgeneeswijzen. Maarwe willen ook wandelen en dan onder-weg ergens neerstrijken voor eenglaasje en een lekker bordje tapas. Wehebben een prachtig hotel; het RuiVistamar. Het ligt op een klif, ongeveer180 meter boven de zee. Je hebt daardus een fantastisch uitzicht. We gaangenieten, net als van elkaar. We zijn nu21 jaar samen en nog steeds verliefd.We willen er een soort tweede huwe-lijksreis van maken. Lekker uitrustenen genieten dus.”

„We zijn met de Dreamliner terugge-

vlogen en zijn lekker uitgerust. Wat een

fantastisch vliegtuig is dat. Heerlijke

stoelen en verlichting waardoor je

uitgerust aankomt. Onze vakantie in

Mexico was ook ontspannen. We zaten

in een hotel in het centrum van Playa

del Carmen, aan de Fifth Avenue. Dus

overal dichtbij waardoor je niet altijd

met een taxi op pad hoeft. We nemen

altijd iets met een centrale ligging en

dan graag alleen logies. Een ontbijtje is

’s morgens zo gehaald en buiten de

deur eten is gezellig. Er waren daar

overigens restaurants te over. We

hebben veel uitgeprobeerd. Verder

hebben we aan het strand gelegen,

een beetje geshopt en ’s avonds over

de boulevard gewandeld. Ook hebben

we een bootexcursie gemaakt naar het

natuurreservaat Sian Ka’an en we zijn

naar de ruïnes van de Mayastad Coba

geweest. Mexico is een relaxte be-

stemming en de mensen zijn gastvrij.

We gaan in principe nooit twee keer

naar dezelfde bestemming, omdat er

zoveel moois te zien is op deze wereld.

Afgelopen zomer zijn we met de auto

naar het noorden van Portugal ge-

weest, dat was ook leuk.”
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je hier steeds vaker. Het is een heerlijke
manier om je kop leeg te maken en de
stress van de werkdag van je af te zetten”,
legt Christian uit. „Buiten dat”, voegt
Esther toe, „krijg je er een strak lijf van,
een goede conditie en is het heel gezellig.
Boven wacht ons een fantastisch uitzicht
over Innsbruck met zijn duizenden licht-
jes, een warme hut en een etentje met
onze vrienden. En als kers op de taart de
pret om met elkaar in het donker terug te
skiën natuurlijk.” 

De negen skigebieden rond Innsbruck
organiseren allemaal hun eigen tourski-
avond. De snowcats wachten met het
prepareren van de piste tot elke skiër
weer netjes beneden is. Wie buiten de
georganiseerde avonden met de ski’s de
berg op gaat en naar beneden skiet, ris-
keert een fikse boete en, veel erger, een
levensgevaarlijk ongeluk. De pistebully
die ’s avonds de berg op gaat en zorgt dat
de skiërs de volgende dag weer kunnen
genieten van een gladgeschoren wit tapij-
tje, werkt namelijk gezekerd aan een lier.
Dit om te zorgen dat de machines niet
achterover vallen. Skiet iemand in het
donker tegen de lier, dan zijn de gevolgen
niet te overzien.

Gezellig
Als we het bergrestaurant binnenko-

men, zijn al heel wat stoelen bezet. Het is
een gezellige drukte met tafels vol eten,
drinken, mutsen en wanten. De keuken
serveert louter eenvoudige traditionele
gerechten, gemakkelijk te serveren zodat
iedereen snel bediend kan worden. Rond
een uurtje of half tien beginnen de skiërs
zich op te maken voor de tocht in het
donker. Buiten, tussen de hoge bomen, is
het pikkedonker. De hoofdlampjes gaan
aan, helmen worden opgezet en plakvel-
len van de ski’s gehaald. Een voor een
verdwijnt iedereen, inclusief enthousiast
blaffende honden, in het donker.

De volgende dag verkennen we skige-
bied Kühtai, met zijn 2020 meter Oosten-
rijks hoogst gelegen wintersportdorp.
Aangezien Koning Winter nog flink aan
de bak moet, kiezen we voor dit sneeuw-
zekere gletsjerskigebied. Vanuit het hotel
lopen we, compleet met ski’s op de nek en
skischoenen aan, dwars door het centrum
over de bekende winkelstraat de Maria-
Theresien Strasse. Een rare gewaarwor-
ding! Op weg naar de gratis skibus kom je
van alles tegen; zakenmensen, shoppers,
mountainbikers, zwervers en winterspor-
ters. 

Na een prachtige bustocht komen we in
Kühtai aan en brengt de skilift ons naar
het hoogstgelegen punt, 2520 meter. In
het bergrestaurant raken we aan de praat
met Mary Ann en Sue. Deze moeder en
dochter uit Bermuda (hoe groot is de kans
dat je iemand uit Bermuda tegenkomt,
laat staan boven op een Alpentop!) heb-

9 SKIGEBIEDEN
NORDKETTE
Deze huisberg van
Innsbruck is dé plek
voor freeriders. Als je
deze off-piste afdaling
hebt gemaakt, dan kom
je ergens mee thuis.
Zodra er genoeg
sneeuw is gevallen, zie
je jonge snowboarders
en skiërs zich naar de
Nordkettenbahn haas-
ten om deze afdaling te
maken. De laatste dag
van het seizoen is het op
deze berg ’Fiegeln’-tijd.
De sneeuw is zacht, de
temperatuur hoog. Met
ski’s van hooguit een
meter (vaak oude afge-
zaagde ski’s) knallen ze
de berg af. De piste is
daarna geruïneerd, de
zomer kan beginnen. 

PATSCHERKOFEL
Tegenover de Nordkette
ligt de Patscherkofel,
ook de huisberg van
Innsbruck. Hier vond in
’64 en ’76 de herenafda-
ling van de Olympische
Winterspelen plaats.
Vanuit het dal is deze
berg makkelijk te berei-
ken met de Olympia
Express. Vanaf het
zonneplateau van
Patsch op 1900 meter
heb je een fantastisch
uitzicht over het Inntal
en Stubaital.

ben Innsbruck uitgekozen als ontmoe-
tingsplek voor een weekje wintersport.
Dochter Sue studeert namelijk voor een
paar maanden in Boedapest. 

De twee raken niet uitgepraat over
Innsbruck en zijn ’totally in love’ met de
oude stad en de skigebieden. Mary Ann:
„De huisbergen van Innsbruck, de Nord-
kette en Patscherkofel, hebben we al
’gedaan’. De resterende vakantiedagen
zijn we van plan ook de andere skigebie-
den te bekijken.” En dan, een beetje ja-
loers: „Wat hebben jullie toch een geluk
met dit gebied in jullie achtertuin.” Tja,
zo hebben we het nog niet bekeken, maar
ze heeft gelijk; zo eet je thuis nog een
bammetje met kaas, zo sta je op de latten
in een van de skigebieden van de hoofd-
stad van de Alpen. Wat een feestje! 

Meer ski? En meer Oostenrijkse verhalen? 
Ga dan zeker naar 
www.reiskrant.nl/wintersport

SKIPAS
Het skigebied van Innsbruck heet Olympia
SkiWorld Innsbruck. De Olympia SkiWorld
pas geldt in alle negen skigebieden, goed 
voor 300 km piste. De prijzen komen 
overeen met skipassen in ander gebieden.
Kijk voor meer info op www.innsbruck.info

MUTTERALM
Een skigebied waar
vooral gezinnen een
dagje komen skiën.
Vanuit de dorpen Mut-
ters of Götzens gaan
hier liften omhoog. 

AXAMER LIZUM
Ook op deze berg von-
den Olympische Winter-
spelen plaats. De berg is
erg geliefd om zijn
off-piste mogelijkheden.
De olympische trein
brengt 12.000 mensen
per uur bergopwaarts,
dus wachttijden zijn er
nauwelijks. Tip: lunch in
Panoramarestaurant
Hoadl Haus op 2340
meter. Dit restaurant
heeft een van de groot-
ste overdekte terrassen
van de Alpen. 

RANGGER KÖPFL
Skiberg Rangger Köpfl
ligt op twaalf kilometer
van Innsbruck en is
vooral gevuld met fami-
lies met kinderen. De
berg heeft een verlichte
rodelbaan.Voor skiërs
die eens wat anders
willen. 

KÜHTAI
Hoog, hoger, hoogst.
Kühtai is het hoogstge-
legen skigebied van
Oostenrijk. Op de glets-

jer van deze reus kan
vanaf begin december
tot ver in het voorjaar
geskied worden. 

GLUNGEZER
Midden in de natuur, op
twaalf kilometer afstand
van Innsbruck, ligt het
gebied Glungezer. Hier
vind je een van de lang-
ste skiafdalingen van
Tirol, veertig kilometer
loipen voor langlaufers
en schitterende wandel-
paden. 

SCHLICK 2000
Schlick 2000 staat voor
hip. Hier, in het Stubai-
tal, kun je niet alleen
skiën en boarden, maar
ook rodelen, langlaufen
en paragliden. Schlick
2000 staat vooral be-
kend om zijn wedstrijd-
snowpark.

STUBAIER GLETSCHER
Dit grootste gletsjerski-
gebied van Oostenrijk
(3210 meter hoog) heeft
heel wat prijzen op zijn
naam staan. Het skisei-
zoen begint hier meestal
al vanaf half september.
Stubaier Gletscher
heeft 110 km piste, een
funpark, wedstrijdpar-
cours, ijsklimwand en
langlaufloipen.

ETEN 
Lichtblick: restaurant op de
vijfde etage van de Rathaus-
galerie. Fantastisch uitzicht
en dito eten.
Lucy Wang: hip restaurant
met de heerlijkste sushi.
Wilderin: restaurant met veel
vleesgerechten waarbij wordt
verteld waar de dieren heb-
ben geleefd. 

DRINKEN
Moustache: gezellige bar in
het historische centrum
Open Air Cloud 9: elke vrij-
dagavond feest op de piste
van de Nordkette. 
Buiten en in de iglo kan ge-
danst worden. 
360 graden: bar bij 
restaurant Lichtblick met
fantastisch uitzicht. 

SLAPEN
Hotel Nala. Nieuwste hotel
in Innsbruck. 
Modern ingericht, 
elke kamer anders. 
Hotel Adler. Modern hotel met
restaurant op de twaalfde
verdieping. Geweldig uitzicht.
Hotel Weisses. Klein authen-
tiek hotelletje in het histori-
sche centrum. 

VERVOLG VAN PAGINA 5

Van gate naar lift
We hebben de tijd voor u opgenomen. Vanaf
vertrek op Schiphol – dus exclusief inchecken
– vlogen we in een uur en twintig minuten
naar Innsbruck. Bagage vijftien minuten. De
bus rijdt de vier kilometer naar het centrum
van de stad in acht minuten. Inchecken hotel
en omkleden kostte ons een kwartiertje. Ski’s
en schoenen namen we mee op de vlucht. Na
tien minuten lopen bereikten we de Nordket-
tenbahn, de futuristische kabelbaan. Deze
bracht ons in twintig minuten naar de top van
het Nordkette-skigebied. Vanaf het moment
dat ons vliegtuig opsteeg tot het moment dat
we van een fantastisch uitzicht over de stad
genoten waren we twee uur en achtentwintig
minuten kwijt. 

OOSTENRIJK
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9 skigebieden:
voor elk wat wils.

De gondel brengt je uit de stad
zo boven op de ’huisberg’. 

Museum
Goldenes
Dachl. 

Prijzen zijn vanafprijzen per persoon op basis van 2 personen exclusief reserveringskosten

Sandton Hotel De Roskam - Rheden

Exclusief voor onze lezers: ga naar Kras.nl/LR21369

Wellness in luxe op de Veluwe
Deze supercomplete wellnessaanbieding naar de Veluwe mag u niet missen! Een luxe
hotel met Beauty & Wellnesscenter, ontbijt, een gezichtsbehandeling, massage en
shampoo. Aan werkelijk alles is gedacht. Boek snel want u profiteert van topvoordeel!

Boek vóór 16 februari op Kras.nl/LR21369
Deze lezersaanbieding is geldig als u boekt vóór 16 februari 2015. Ga naar Kras.nl/LR21369
of bel 0900-9697 (15 cpm) o.v.v. reisnummer LR21369

Inclusief: 3 dagen verblijf in
Sandton Hotel De Roskam
met ontbijtbuffet, koffie/
thee en lekkernij, onbeperkt
entree binnenzwembad, sauna,

stoombad en fitness, een 45min.
durende gezichtsbehandeling,
massage naar keuze van
30minuten en gebruik van
handdoeken, shampoo en kluisje.

Exclusief: zie onze website.
Aankomst: van 6 februari t/m
31 oktober 2015

van voor u
3 dagen 171,- nú vanaf 99,-

Dit landelijk, idyllisch gelegen 4-sterren hotel ligt in Rheden aan
de Posbank, het hoogste punt van de Veluwe. Het luxe hotel
beschikt over gratis wifi, een receptie, lift, bar, terras en u kunt
gratis gebruik maken van de sauna, stoombad en het binnen-
zwembad. In de mooie boerderij is Grand Bistro ‘1688’ gevestigd
waar u kunt genieten van een culinaire lunch of diner. U kunt uw
auto gratis parkeren bij het hotel.

Tot 72,- voordeel
per persoon!
Tophotel met ontbijt
Gezichtsbehandeling
Massagebehandeling
Gratis gebruik wellness
Koffie/thee & lekkernij
Gratis wifi en parkeren

Exclusieve
lezersreis:

3 dagen vanaf

99

DE TIPS 
VAN

MARIËLLESCHIFFERLING
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