
  De Belgische skispecialisten Aktiefski en Landscapeski hebben alles in huis voor jouw skireis naar Oostenrijk en Italië. Kies voor een weekreis in clubformule of een shortski per 

DreamClass. Zowel tijdens de verschillende vakantieperiodes als buiten het seizoen. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

SELLA RONDA
Het uitgestrekte Sella Ronda biedt een 
schitterende natuur en is opvallend be-
taalbaar, gezien de goede kwaliteit van dit 
skigebied. Het is er niet te druk, er valt vaak 
verse sneeuw en je geniet van prachtige 
panorama’s. Dankzĳ de Dolomiti Super-
ski Skipass geniet je van 553 km aan aan 
elkaar geschakeld pistes. Alles is hier aan-
wezig: van dagtours, buckelpistes en steile  
afdalingen, tot gezellige hutten en rustige 
bergdorpen. En een gletsjer!

KRONPLATZ
De meer dan 100 km pistes in Kronplatz 
worden dagelĳks onderhouden en liggen 

er dan ook steeds perfect bĳ. De liftinfra-
structuur van dit skigebied behoort tot de 
modernste van heel Europa. Met slepers 
en rolbanden op de beginnerspistes, en 
zetelliften en cabinebanen voor meerdere 
personen op de grotere pistes. Zo hoef je 
nooit lang te wachten en sta je steeds in een 
mum van tĳd op de latten.

ADAMELLO SKI
Deze streek staat garant voor een sneeuw- 
rĳke en betaalbare wintersportvakantie. 
Hier ski je over brede en zonnige pistes, 
midden in een overweldigend sneeuwland-
schap. De sneeuw is bovendien van goede 
kwaliteit dankzĳ de hoge ligging van dit  

gebied. Andere sterke punten zĳn de onge-
veer 100 km aan gevarieerde en uitdagende 
pistes, lange afdalingen en korte wachttĳ-
den, zelfs tĳdens de vakanties.

VAL DI SOLE
Gegarandeerd een sneeuwrĳke en betaal-
bare wintersportvakantie? Trek dan naar 
Val di Sole, wat zich letterlĳk vertaalt als 
‘zonnevallei’. Als zonnig skigebied heeft het 
zĳn naam niet gestolen. Genesteld tussen 
de prachtige natuurparken Stilfersjoch en 
Brento, is deze plek opgesplitst in drie delen. 
Kies voor het mondaine skioord Madonna 
di Campiglio, familievriendelĳk Folgarida 
of de Italiaanse gezelligheid van Mezzana.

Zuid-Tirol en de Dolomieten, waar Italië en Oostenrĳk elkaar ontmoeten. Wie hier op skivakantie gaat, 
geniet van goed geprepareerde pistes, lekker eten en een gemoedelĳke, rustige après-ski. Uit het aanbod 
van de specialisten Aktiefski en Landscapeski selecteerden we alvast deze vier mooie skigebieden.

Onze 4 favoriete 
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