Zoekwoorden: Gezinsvakantie en wintersport
Met je gezin op vakantie naar een mooi wintersportgebied. Wat zijn de meest
kindvriendelijke skigebieden waar je heen kunt gaan? Er zijn er meer dan
genoeg, maar deze skigebieden zijn volledig kids-proof. Sunfamily vertelt
waarom dat zo is.

Wat heeft een kindvriendelijk skigebied?
Tijdens je gezinsvakantie naar een wintersportgebied willen de kinderen het
natuurlijk naar hun zin hebben. Een goede skischool met Nederlands sprekende
leraren zorgt ervoor dat zij zich geen moment vervelen. Maar er zijn ook nog een
aantal andere zaken van belang. Niet te lang in de auto zitten, activiteiten voor als
het minder mooi weer is en bijvoorbeeld een opvangmogelijkheid voor de
allerkleinsten. Verder zijn kindvriendelijke accommodaties en aantrekkelijke prijzen
belangrijk. Op grond van deze wensen beveelt Sunfamily de volgende skigebieden
aan.

1. Serfaus-Fiss-Ladis - Oostenrijk
Hier ben je in het meest kindvriendelijke skigebied van de Oostenrijkse. Vooral omdat
er zo veel voor kinderen wordt georganiseerd en gedaan. Serfaus-Fiss-Ladis won al
meerdere keren prijzen als ultieme kids-proof wintersportbestemming. In Fiss, bij
Berta’s Kinderland vind je een befaamd en uitgebreid kinderskipark. Daarbuiten zijn
ook kleine bospaadjes met houten dieren waar ze onderdoor kunnen skiën, een
klimtoren en een Indianendorp. Ook voor ouders is het gebied van Serfaus-FissLadis een zeer aantrekkelijk skigebied met topfaciliteiten.

2. Zillertal Arena - Oostenrijk
Een gezinsvakantie met wintersport naar de Zillertal Arena in Tirol in Oostenrijk is
een zeer geliefd onder Nederlanders. Dat komt met name door de kindvriendelijkheid
van de Zillertal Arena met skidorpen als Gerlos, Zell am Ziller en Königsleiten. Vooral
Königsleiten is een perfecte bestemming voor kinderen om te leren skiën. Het
kinderland bevindt zich hier onder in het dorp. De skidorpen in de Zillertal Arena
liggen behoorlijk hoog waardoor je behoorlijk sneeuwzeker bent.

3. Kleinwalsertal - Oostenrijk
Een gezinsvakantie met wintersport kan ook uitstekend naar de Oostenrijkse
provincie Vorarlberg. Hier ligt het skigebied Kleinwalsertal. Het is een sfeervolle en
wat rustige plek met knusse dorpjes. Het is niet ver rijden en heel geschikt voor
beginners door de redelijk eenvoudige skipistes. De accommodaties zijn uitstekend
geschikt voor gezinnen.

4. Turracher Höhe - Oostenrijk

Een gezinsvakantie met wintersport kan uitstekend in kindvriendelijke skigebied
Turracher Höhe in Oostenrijk. Wel wat verder rijden, maar je kunt direct aan de pistes
overnachten. Het kinderland is top en je kunt hier ook hele mooie wandelingen
maken, sleeën en schaatsen. Een heerlijke, gemoedelijke plek.

5. Leogang of Fieberbrunn - Oostenrijk
Als je met een gezinsvakantie gaat wintersporten naar Saalbach Hinterglemm
Leogang Fieberbrunn, dan kom je in een soort Walhalla. Het gebied is groot, modern
en er zijn veel faciliteiten voor kinderen. Ieder skidorp heeft een eigen kinderland.
Leogang en Fieberbrunn zijn wat kleiner en rustiger. Naast de gigantische
skimogelijkheden kun je nog veel meer bijzondere dingen doen. Wandel bijvoorbeeld
over de Baumzipfelweg en de Golden Gat of the Alps en je beleeft een onvergetelijke
ervaring.

