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Nu de dagen korter worden, en het weer frisser, smachten we naar sneeuwpret. Maar waarom zou u zich tijdens een weekje skiën of snowboarden
beperken tot het verkennen van alleen sportieve grenzen? Bezoek in de
buurt van uw wintersportadres ook eens een wellnessresort, een wijnkelder
of een museum.
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86 | Off-piste ontspannen

Gastronomie, culturele evenementen,
wandeltochten, wijnbars en wellness:
steeds meer toeristen wisselen een dag
op de piste af met andere activiteiten.
Dit zijn de meest verrassende alternatieve
wintersportbestemmingen.

89 | Cultuuragenda

Verrijk uw geest met kunst en cultuur.
Welke festivals, exposities, voorstellingen
en optredens mag u deze winter niet
missen?

TerZake is een bijlage van ONE Business
Media Lab en valt buiten de
verantwoordelijkheid van de redactie van
Elsevier Weekblad. De thematiek komt tot
stand op basis van wensen van adverteerders
en de artikelen worden door onafhankelijke
journalisten gemaakt.
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Wintersport zonder
de lange latten

Wellness in de Alpen: panorama’s,
zuivere berglucht en hot tubs

Omdat het te koud is. Omdat er geen sneeuw
ligt. Of omdat u wel een dag of drie wilt skiën,
maar niet de hele week. Is uw wintervakantie
niet veel meer dan alleen wintersport?
Ontdek wat u nog meer kunt doen in de
Alpen zonder ski’s, snowboard of langlaufset.
Voor de echte wintersportfans begint het
in november al te kriebelen. Ze checken
de weerberichten in hun skigebied, vol
gen met de webcam hoeveel sneeuw er al
ligt en boeken alvast een extra weekendje
in de Eifel of ander sneeuwzeker gebied
op enkele uren rijden van huis. Maar dat
geldt niet voor iedereen. Veel die-hard
poedersneeuwliefhebbers hebben reis
gezelschap van een partner die best een
paar dagen wil skiën, maar er diep in zijn
hart niet zo veel aan vindt. Wintersport
gebieden bieden ook hen genoeg vertier
om toch van de bergen te gaan houden.
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Ontspannen in de thermen

Wel de voordelen van schone berglucht,
uitzicht over imposante bergtoppen en
gezond bezig zijn. Maar niet in een on
flatteus skipak, met uw voeten geklemd in
onhandige skischoenen en wachten op de
skilift. Dat kan door te kiezen voor well
tain: een samentrekking van wellness en
mountains. Zo is het in Oostenrijk de ge
woonte om na een dag skiën, langlaufen
of snowboarden bij wijze van après-ski
een halfuurtje uit te stomen. Ook hotels
en appartementen bieden vaak wellnessfaciliteiten, soms met een eigen SaunaMeister die helpt om het ritueel van heet
opstomen en afkoelen te begeleiden. En
in bijna elk skigebied in Oostenrijk is er
wel een uitgebreid thermencomplex.
Trek dus gerust een hele of zelfs meer
dagen uit voor een complete wellnessbeleving. En vaak op de mooiste plekken,
waar u vanuit uw sauna of bubbelbad op
2.500 meter een panorama van jewelste
heeft. De meeste centra beschikken over
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sauna’s, stoombaden en ontspannings
ruimten, en bieden kinderen ook allerlei
vermaak: van subtropische zwempara
dijzen tot speeltuinen en verkeerscentra.
Bijzonder is ook dat veel wellnesscentra
met hun eigen regionale producten
werken. Zo kunt u in het Salzburgerland
genieten van karnemelkbaden en dom
pelt u zichzelf in Seefeld onder in een
warm schuimend bierbubbelbad. In
Steiermark kunt u dan weer ontspannen
op hooizakken met onbemeste weiden
kruiden die heilzaam werken op artrose,
spierspanning en spierpijn. Maar u kunt
ook genieten van een ontspannende of
ontslakkende massage met olie van
regionaal geteelde pompoenpitten,
modder of versgeperste appels.

Skiën met zeezicht

’s Morgens skiën en ’s middags surfen?
Dat kan in de Spaanse Sierra Nevada. In
dit meest zuidelijke skigebied van Europa
met 106 pistekilometers en op 3.000
meter hoogte geniet u van het mooiste
uitzicht op de Middellandse Zee: aan de
horizon ligt Marokko.
Wie een dag geen zin heeft in skiën-metuitzicht, rijdt naar beneden, naar de
Costa Tropical. Het bescheiden maar
mooiere buurmeisje van de Costa del Sol
ligt namelijk op 100 kilometer afstand.
Met een mooie route langs snoeperige
kustdorpen en kristalheldere baaien ver
ruil je binnen een paar uur de sneeuw
voor de golven. Zo ligt een middag surfen,
een strandwandeling of een zonsonder
gang aan de kust binnen handbereik. Wie
laat in het skiseizoen gaat – maart of april
– kan zelfs al ’s middags op een strand
bedje liggen.
De Costa Tropical heeft overigens nog
meer te bieden. Breng bijvoorbeeld een
bezoek aan de stad Granada – vanwaar
je op de Sierra Nevada kijkt – of het pitto
reske Salobreña. Dit hagelwitte dorp ligt
op een heuvel aan de vlakke kust voor de
Sierra Nevada en is omringd door suiker
rietvelden en plantages met tropische
fruitbomen. In de rumfabriek kunt u de
drank proeven die van suikerriet wordt
gestookt. Een wandeling door het dorp is
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ook de moeite waard: behalve de kubus
achtige huizen waartussen jasmijn, gera
nium en bougainvillea groeien, biedt de
Moorse burcht uit de tiende eeuw een ro
mantisch uitzicht op de bergen en de kust.
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Du vin & du Haut-Rhin

Een heel stuk kleiner, maar ook een heel
stuk dichterbij Nederland, zijn de skige
bieden in de Franse Elzas en Vogezen.
Wie een beetje doorrijdt, is in vijf à zes
uur al bij Lac Blanc in Haut-Rhin met
14 kilometer piste, of in La Bresse
Hohneck met 21 sneeuwzekere kilome
ters. Qua hoogte en omvang geen verge
lijk met de krachtpatsers van de Alpen,
maar ideaal voor wie skiën wil afwisselen
met andere activiteiten.
De Elzas staat natuurlijk bekend om haar
wijnroutes met proeverijen. Maar ook
schilderachtig mooie Middeleeuwse
dorpen als Kaysersberg, Riquewihr en
Beblenheim bereik je binnen een halfuur.
Bovendien is men in de Elzas gek op
kerst. Vanaf Sainte Catherine op 25
november tot Driekoningen op 6 januari,
veranderen de Elzasser dorpen in Anton
Pieck-achtige prentenboeken. Met
versierde etalages, duizenden lichtjes,
fakkeloptochten, klassieke muziek en
de geur van peperkoek en kaneel-glüh
wein waant u zich in een levende kerst
kaart. De mooiste kerstmarkten vind je in
de stad Colmar. Hier zijn er wel zes, ver
spreid over de verschillende historische
wijken van de stad. Naast keramiek, gas
tronomie, kerstversiering en cadeautjes is
er zelfs een aparte markt voor kinderen.
Toch liever een andere stadse sfeer oppik
ken? Dan kan ook, want vanuit Colmar
bereikt u snel de landelijke Duitse stad
Freiburg am Breisgau met haar Middel
eeuwse Altstadt, gezellige smalle winkel
straatjes en klassieke uitstraling. Freiburg
is daarmee de perfecte tegenhanger van
de hypermoderne Zwitserse stad Basel.
Ook heel dichtbij, met haar veertig musea
en moderne architectuur. Door al die
culturele en gastronomische afleidingen
is uw wintersportvakantie minder voor
spelbaar dan ooit. En dat smaakt waar
schijnlijk naar meer. [NvE]

Het beroemde Alhambra in de Spaanse
stad Granada, met de Sierra Nevada op
de achtergrond

Colmar in de Franse Elzas is in kersttijd een
sprookjesstad
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PAUL KLEE: AS A DETERRENT / ZENTRUM PAUL KLEE, BERN.

Cultuuragenda
Er zit muziek in de Europese skigebieden dit jaar: jazz
in Saalfelden, singer-songwriters in Davos en golvende
synthesizers in Verbier. Ook buiten de piste is er van alles
te ontdekken: van Albrecht Dürers middeleeuwse kunst
tot het abstracte werk van Paul Klee.
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Pop in de
bergen

OOSTENRIJK

INNSBRUCK TOURISMUS

Dürer, DJ’s
& Jazz
Het Albertina Museum in Wenen pakt
flink uit met een tentoonstelling van meer
dan tweehonderd tekeningen, schilderijen
en gravures van Albrecht Dürer (14711528). De veelzijdige Duitse kunstenaar
specialiseerde zich in druktechnieken. In
Lech Zürs gaat op het bergstation Rüfi
kopf het winterseizoen feestelijk van start
met de multimediale happening Fantastic
Gondolas. Dit is een tweedaags festival
over kunst, natuur, muziek en licht.
Spectaculaire lichtshows op de berghel
lingen ondersteunen dj-sets, tot zelfs in
de gondels. Heel andere muziek klinkt
tijdens 3 Days of Jazz in Saalfelden. Het
publiek maakt kennis met internationaal
jazztalent, soms met een geheel eigen kijk

E L S E V I E R

op het genre. In Innsbruck laat Lightshow
Max 500 in een wervelende lichtshow
op de Hofburg de geschiedenis van keizer
Maximiliaan I (1459-1519) tot leven
komen. Dit jaar wordt zijn 500ste sterfdag
herdacht.
Albrecht Dürer t/m 5 januari 2020,
Albertina Museum,Wenen.
Fantastic Gondolas 29 en 30 november,
Lech Zürs.
3 Days of Jazz 17 t/m 19 januari 2020,
Saalfelden Leogang.
Lightshow Max 500 27 november t/m 19
januari 2020, Hofburg, Innsbruck.

Dé insider tip voor liefhebbers van
Zwitserse popliedjes: het Songbird
Festival. Davos biedt een podium aan
opkomend singer-songwriter talent.
Het festival speelt zich af op sfeervolle
locaties waar ook beroemde namen
optredens verzorgen. De invloed van
cartoonist Ernst Sonderegger op het
vroege werk van kunstschilder Paul
Klee is zichtbaar op een tentoonstelling
in Bern, waarbij ook scènes uit
Chaplin-films worden vertoond.
Songbird Festival 6 t/m 21 december,
Davos.
Beyond Laughter and Tears. Klee,
Chaplin, Sonderegger t/m 24 mei 2020,
Zentrum Paul Klee, Bern.

HÔTEL LE MORGANE, CHAMONIX
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AGENDA
DESIGNED BY EARTH: foto’s van
Mischa Crumbach, t/m 30 november
in de Kunstraüme in Zermatt, Zwitserland * POLARIS FESTIVAL:
festival van elektronische muziek, 28
november t/m 1 december in Verbier,
Zwitserland * BERGFILMFESTIVAL:
CERRO TORRE: documentaire over
de beklimming van de gelijknamige
berg, 9 en 10 december in Sexten/
Sesto, Italië * SYMPHONIEKONZERT FREUNDE door de Münchner
Symphoniker, 21 december in Festsaal Werdenfels in Garmisch-Partenkirchen, Duitsland.

FRANKRIJK

Alpine impressies

In skioord Chamonix worden de schilde
rijen van kunstenares Camille Beurrier
geëxposeerd. Haar eigenzinnige impres
sies van berglandschappen getuigen niet
alleen van ontzag, maar ook van enorme
liefde voor het alpine leven. Een stukje
verderop in de Franse Alpen worden
tijdens de 11e editie van het Les Arcs

Film Festival 120 films vertoond. Finland
en de Baltische staten zijn dit jaar de
focuslanden.
Camille Beurrier exposition de peintures,
t/m 30 april 2020, hôtel Le Morgane,
Chamonix Mont-Blanc.
Les Arcs Film Festival 14 t/m 21 december,
Les Arcs. [NK]
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