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11 parken in
Oostenrijk, 

Zwitserland,
Duitsland en 

Tsjechië.
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Een onvergetelijke
vakantie in de sneeuw
Skiën, snowboarden of sleeën. Een 

heerlijke wandeling door de prachtige 

natuur of een unieke arrensleetocht. 

Niets is zo heerlijk als nieuwe energie 

opdoen in een wondere witte wereld. 

Of u nu voor het eerst of vaker op 

wintersport gaat, de parken van 

Landal Ski Life zijn de perfecte plek 

voor een onvergetelijke en complete 

wintersportvakantie. 

Wat dacht u van een ruime en 

sfeervolle accommodatie direct aan 

de piste? In Oostenrijk, Zwitserland, 

Duitsland of Tsjechië. Met alle 

faciliteiten binnen handbereik. 

Buiten de piste vermaakt u zich 

in het zwembad, de restaurants 

of geniet u van een wellness

behandeling. Verlangt u ook zo 

naar een vakantie in de sneeuw?
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Landal Alpine Lodge Lenzerheide



Alles voor de kids
Een vakantie in de sneeuw is 

voor kids én ouders een 

groot avontuur. Voor het 

eerst op de ski’s bij het 

Kinderskiland of volop pret 

bij de Bollo Club en in het 

zwembad. 

Een plek waar u echt 
even thuiskomt

Besneeuwde hellingen, zonnige pistes, een 

mooie accommodatie en in veel gevallen direct aan

de piste. Het zijn belangrijke elementen voor een 

geslaagde wintersportvakantie. Vakantieparken 

waar u zich meteen prettig voelt en echt even 

‘thuiskomt’ na een dag in de sneeuw. 

En wat dacht u van voorzieningen als een 

skischool, zwembad, indoorspeelfaciliteiten, 

wellness of opvang? Zowel kinderen 

als ouders beleven een 

heerlijke tijd.

Welkom in het winterparadijs 
van Landal Ski Life
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Trakteer uzelf op iets lekkers!
Uit eten of zelf koken? Dat bepaalt u helemaal zelf. 

Kies voor een gezellig diner in ons parkrestaurant, 

of bereid een heerlijke maaltijd thuis met ingrediënten 

uit onze parkshop. En wat dacht u van een gourmet

arrangement? Dat is nog eens onbezorgd genieten!

Er is zóveel te beleven
Een skivrije dag vult u eenvoudig bij Landal Ski Life. 

Laat uw spieren tot rust komen in het zwembad, 

beleef een mooie tocht per koets of hondenslee,

roetsj van de rodelbanen, wandel door prachtige 

sneeuwlandschappen. Of kies voor een gezellige 

aprèsskibar. Er is zóveel te beleven! 

TIP:
U wilt na aankomst direct de 

piste op? Regel dan vooraf uw 

skilessen, skihuur en skipas. 

U ontvangt tot 5% korting

op uw skihuur bij een 

reservering vooraf. Ga naar 

de website voor meer 

informatie.

Logeren aan de piste
Wakker worden met uitzicht op besneeuwde bergtoppen 

en pistes. Dát is Landal Ski Life. Midden in prachtige ski

gebieden geniet u elk moment van uw wintersportvakantie. 

Onze sfeervolle accommodaties zijn ruim opgezet en zeer 

compleet ingericht. Het zal u aan niets ontbreken.
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Wintergeluk in Oostenrijk
Brandnertal: Het skigebied Brandnertal is een overzichtelijk 

skigebied midden in de Alpen, waar het hele gezin heerlijke 

skitochten kan maken.

Gargellen en Silvretta: Beginners en gevorderden genieten 

hier van een fabelachtig skigebied. Zonder twijfel een 

onvergetelijke skiervaring voor alle typen wintersporters.

Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn:

Doorgewinterde wintersporters kunnen hier hun hart

ophalen. Een van de grootste skigebieden in Oostenrijk

met 270 kilometer aan pistes.

Katschberg: Een overzichtelijk skigebied met volop

uitdagende rode en enkele zwarte pistes. Mede dankzij  

Katschi’s Kinderwereld is dit een ideale familielocatie.

Bad Kleinkirchheim: Een ideaal skigebied voor leuke tochten

in typisch Oostenrijkse sferen. U ontdekt de diverse dorpjes 

op de lange latten.

Skigebieden

Skiplezier
vanuit uw chalet
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Winter deluxe in Zwitserland
Arosa Lenzerheide: Met 225 kilometer aan pistes is dit 

skigebied een droom voor elke actieve wintersporter.

Een belevenis voor het hele gezin.

Morschach/Stoos: Een overzichtelijk skigebied met 

volop uitdagingen. Een werkelijk imposant uitzicht op de 

Vierwaldstättersee en de hoge Alpen.

Voor elk wat wils
Ontdek welk skigebied het beste bij 

uw vakantie past. Landal Ski Life biedt 

actieve wintersporters uitdagende hellingen 

waar ze naar hartenlust kunnen skiën en 

snowboarden. Rustzoekers 

kunnen terecht in de prachtige natuur 

en sneeuw. Jonge gezinnen genieten van

luxe en rust op overzichtelijke pistes. 

Lees hieronder kort de highlights van 

elk skigebied.



Skigebieden

Bekijk de skigebieden en pistekaarten ook op

Bad Kleinkirchheim

Katschberg

Rehrenberg
Saalbach Hinterglemm 

Salzburg

Zell am See

Klagenfurt

Innsbruck

Hamburg

Frankfurt Praag

München

Berlijn

Wenen

Brandnertal Chalet Matin
Brandnertal

Hochmontafon
Gargellen en Silvretta

OOSTENRIJK

Winterberg
Sauerland

NEDERLAND
Salztal Paradies
Harz, Braunlage

Marina Lipno
Zuid-Bohemen

DUITSLAND TSJECHIË

Zürich

Vierwaldstättersee
Morschach/Stoos 

ZWITSERLAND
Alpine Lodge Lenzerheide

Arosa Lenzerheide

Brussel
BELGIË

Amsterdam

landalskilife.be/inspiratie
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Wintervakantie in Duitsland
Sauerland: Dicht bij huis heerlijk skiën in een van de

mooiste vakantiegebieden van Duitsland. Dankzij de

diverse moeilijkheidsgraden ideaal voor een gezinsvakantie.

Harz, Braunlage: In een sprookjesachtig landschap vindt u

hier een aantal pistes en langlaufloipes. Ook vindt u hier

diverse kuuroorden om heerlijk te relaxen.

Landal Marina Lipno 

Geheime 
tip Tsjechië

In ZuidBohemen vindt u

de ideale locatie voor jonge

gezinnen, wandelaars,

schaatsers en 

beginnende skiërs.



 Onze gasten vertellen

In het sfeervolle skigebied Katschberg streek de 

familie Meijers neer voor een wintersportvakantie bij 

Landal Ski Life. Ze waren met z’n zessen op vakantie. 

Moeder Irene (38), vader Tobias (42), Gijs (6) en Anne (7)

en de ouders van Irene: opa Ger (67) en oma Liesbeth (66). 

Ze vertellen over hun avonturen.

De dagen begonnen goed. Met verse broodjes van de

bezorgservice op het park. Oma Liesbeth had dat geregeld.

Net als het boodschappenpakket op de dag van aankomst. 

“We wilden onbezorgd genieten van onze skivakantie. 

Gemak en comfort dragen wat ons betreft zeker bij aan 

de gezelligheid. Als we niet thuis kookten, dan gingen 

we samen tafelen in restaurant Stamperl. Bijvoorbeeld

Oostenrijkse Käsespätzle. De kleinkinderen aten graag 

pizza.” 

De liefde voor de wintersport
De liefde voor de wintersport kreeg Irene van haar ouders 

mee. Haar echtgenoot Tobias beleefde zijn allereerste 

skivakantie pas een aantal jaar geleden. “Wij gingen vroeger 

altijd naar zee. Ik wist niet beter. Ik heb de wintersport pas 

laat ontdekt, maar ben het met Irene eens: het is de beste 

vakantie van het jaar.”

De beste vakantie van het jaar
« De week van familie Meijers »
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Onze gasten vertellen

Spelenderwijs leren skiën
“De kinderen vonden het zo leuk om 

naar de skischool te gaan, dit 

gebeurde namelijk met een arrenslee. 

Echt fantastisch! Ik ging wel altijd 

nog even kijken“, vertelt Tobias. 

“Onze Gijs stond dit jaar ook voor het 

eerst op de ski’s. Hij leerde snel. Hij 

maakte van zijn ski’s een pizzapunt 

alsie remde en frietjes alsie wilde 

glijden. Zo leuk hoe ze in het Kinder

skiland de kinderen spelenderwijs 

leren skiën. Ook dochter Anne ging al 

helemaal haar eigen gang. Volgend jaar

leren ze mij de kneepjes van het vak.”

Met de kids op pad
Na de skiles hadden opa en oma 

qualitytime met de kinderen. 

Dan konden Irene en Tobias

een middagje samen skiën. 

Opa vertelt: “Vroeger kwamen we 

vaak hier. Ik vind het superleuk mijn 

kleinkinderen te zien genieten van de 

sneeuw en van het skiën. Dat zijn voor 

mij de mooiste momenten. Maar ook 

gezellig met ze wandelen en de natuur 

ontdekken. Na zo’n wandeling mocht 

Gijs kiezen wat ze gingen doen: 

“Knutselen in de Club!‘ klonk het dan 

geregeld. Zijn grote zus koos er vaak 

voor te gaan zwemmen, omdat het 

water zo lekker warm was.”

Samen de dag afsluiten
“Intussen kwamen Tobias en Irene

van de piste en dronken een 

opwarmertje in de aprèsski. Zodra 

wij uitgezwommen waren, sloten we 

aan voor een hapje en een drankje in 

het restaurant. Wat een heerlijke 

vakantie was het hè?“, besluit opa.

De beste vakantie van het jaar
« De week van familie Meijers »
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Landal Katschberg



Van alle gemakken voorzien
« Logeren aan de piste »

Al onze accommodaties zijn standaard voorzien van

een sfeervolle en aangename inrichting. Wilt u net dat

beetje extra of echt iets speciaals? Kies dan uit comfort, 

luxe of extra luxe. Zo heeft u bijvoorbeeld een comfortabele 

boxspring en opgemaakte bedden of zelfs een privésauna. 

Naast een comfortabele accommodatie ook op zoek naar 

rust? Ga dan voor het kleinschalige Landal Chalet Matin 

met zijn ruime comfortabele accommodaties midden in de 

Alpen.

Tip
Maak van uw vakantie een 

zorgeloze vakantie met 

onze fijne arrangementen. 

Denk aan: opgemaakte 

bedden, ontbijt service of 

boodschappen die al klaar 

staan. Arrangementen boekt 

u eenvoudig vooraf.

 Accommodaties

Groepsaccommodaties
Met vrienden of familie op wintersport? Kies dan voor 

geweldige accommodaties voor groepen van 10, 12 of 

16 personen op Landal Winterberg. Ook in Oostenrijk en 

Tsjechië kunt u terecht in groepsaccommodaties die van 

alle gemakken zijn voorzien. Ook een goed idee: boek tot 

en met negen accommodaties naast elkaar. Zo bent u 

toch samen op vakantie en geniet u van uw privacy in 

uw eigen accommodatie.

Bekijk al onze typen accommodaties op

landalskilife.be/inspiratie
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Landal Winterberg

Landal Brandnertal

Landal Bad Kleinkirchheim



Accommodaties

Landal Hochmontafon 
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Er is hier zóveel 
te beleven

Activiteiten

Tip
Avonturiers kunnen zich uitleven 

op Landal Vierwaldstättersee. 

Het park biedt u alles voor een 

actieve vakantie. Het aanbod

is er imposant. Van de tofste 

outdoorvoorzieningen en 

een indoorklim wand tot sauna

landschappen. 

In het Kinderskiland leren uw kinderen 

spelenderwijs skiën. Na een paar keer 

oefenen, komen ze al zigzaggend van 

de oefenpiste af of draaien ze mee op 

de kindercarrousel. U zult versteld 

staan hoe snel ze vertrouwd raken 

met ski’s en hierdoor zelfverzekerd de 

pistes kunnen afsuizen. 

Bij al onze wintersportparken 

vindt u een Kinderskiland. Een dagje 

minder weer? Onze faciliteiten bieden 

uitkomst. De kids hebben er de tijd 

van hun leven met het afwisselende 

programma dat georganiseerd wordt. 

En dan is er op bijna alle parken ook 

nog een Bollo Club.

Jong geleerd
is oud gedaan

Actief op de 
piste en daarbuiten

Een wintersportvakantie biedt u 

naast skiën en snowboarden nog veel 

meer vakantievertier. U kunt op vele 

manieren genieten in de sneeuw. 

En elke regio heeft zijn eigen culturele 

schatten, die u kunt ontdekken.

Van stadjes tot lekker eten en mooie 

wijnen. Zo’n gevarieerde vakantie 

beleefde u nog nooit!
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Activiteiten

Tip
Na een aantal dagen actief in de 

sneeuw, kunnen de spieren ver

 moeid raken. Trakteer uzelf op een 

ontspannende massage en een 

heerlijke beautybehandeling op 

Landal Alpine Lodge Lenzerheide. 

Kom tot rust en doe energie op 

voor de rest van de week.

Dat is echt genieten
Maak van uw wintersportvakantie 

een verwenvakantie. Warm lekker 

op in de wellness, na een dag skiën.  

Met een rondje sauna, kruidenbaden 

of massage. Of ga baantjes trekken 

in het zwembad, dat op bijna elk park 

aanwezig is. Liever een avondje 

romantisch dineren? Dat kan in een 

van onze restaurants. 

Vakantie met vrienden
Wintersporten met vrienden betekent 

veelal actie en gezelligheid. En een mo

ment om nieuwe avonturen te beleven.

Bijvoorbeeld door te paragliden of met 

de hondenslee op pad te gaan. Kan de 

dag jullie niet lang genoeg duren? Ga dan 

avondskiën bij Landal Hochmontafon of bij 

Landal Winterberg. Of geniet met vrienden 

van rodelen by night of aprèsski.
Tip

Subtropische temperaturen 

beleeft u tijdens uw vakantie

op Landal Salztal Paradies. 

Bij het park vindt u een heerlijk 

subtropisch waterparadijs 

waar vele uren waterpret 

gegarandeerd zijn!

Bekijk alle mogelijkheden op 

landalskilife.be/
inspiratie
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Landal Alpine Lodge Lenzerheide

Landal Salztal Paradies



Evenementen

Ontdek deze evenementen en meer op

landalskilife.be/inspiratie

14 Evenementenkalender

13 tot 14 januari 2018

FIS Worldcup downhill 
voor vrouwen
 Karinthië

bij Landal Bad Kleinkirchheim

17 maart 2018

Zwitserse kampioenschappen 
alpineskiën voor amateurs
 Morschach/Stoos

bij Landal Vierwaldstättersee

17 maart 2018

Snowboard Worldcup
 Sauerland 

bij Landal Winterberg

21 tot 25 maart 2018

Dutchweek
 Saalbach Hinterglemm

 Leogang Fieberbrunn

 bij Landal Rehrenberg 

1 tot 25 december 2017

Katschberger Adventweg
 Karinthië

bij Landal Katschberg

14 tot 17 december 2017

Worldcup Montafon & 
Worldcup open air
 Montafon 

bij Landal Hochmontafon 

15 tot 30 december 2017

Lenzerheidner lichtfestival
 Graubünden

bij Landal Alpine Lodge Lenzerheide 

16 december 2017
tot 7 januari 2018

Kerstmarkt Winterberg
 Sauerland

bij Landal Winterberg

Alle evenementen zijn onder voorbehoud van wijzigingen van de organisatie.



Actieve vakantie
 in de bergen

Genieten op grote hoogte. Dat kan ieder seizoen in 

de bergen van Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland of 

Tsjechië. Het belangrijkste is dat u tijdens uw vakantie 

kunt genieten van ontspanning door inspanning.

Samen op survival
Bent u graag actief bezig? Dan kunt u uw hart ophalen in 

de bergen. U kunt er naar hartenlust wandelen, klimmen of 

mountainbiken. Neem een frisse duik in een bergmeer of koel 

af bij een van de vele heldere beekjes. Kinderen ontdekken 

hier de natuur met al hun zintuigen. 

Op naar de top!
Trek uw wandelschoenen aan en geniet van een heerlijke 

bergwandeling! Er zijn schitterende wandelroutes uit gezet 

voor beginners en gevorderden. We garanderen u 

indruk wekkende vergezichten, schone berglucht en 

verrassend mooie natuur. Ga onderweg op bezoek bij een 

kaasboerderij of maak een stop bij een Oostenrijkse Almhut. 

Op het park
Vakantieplezier beleeft u zeker ook op de parken zelf. Dankzij 

het Fun & Entertainmentprogramma hoeft u zich geen dag 

te vervelen. Er is een zwembad en de kinderen kunnen heerlijk 

ravotten in de indoorspeeltuin. Landal Vierwaldstättersee 

herbergt zelfs een klimpark, belevenisboerderij en kartbaan 

op het park. Na al die activiteiten stilt u eenvoudig uw grote 

of kleine trek in het parkrestaurant of in een van de vele 

restaurants in de directe omgeving. Smullen maar!    

    

Landal GreenParks 

Bekijk alle mogelijkheden op 

landal.be/bergvakantie
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 landalskilife.be

 070-77 80 80
  (0,30 EUR/min.)

 
 Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 tot 15.00 uur.


