De top 10 wintersport hotels in Europa
Hotelprijsvergelijker www.trivago.nl heeft de populairste wintersport hotels in Europa
samengesteld.
Düsseldorf, 30 november 2009. Van steile pisten naar beneden suizen, op ski's door witte
bossen en valleien glijden of gewoon van het fascinerende winterlandschap genieten met
een warme glühwein in de hut. Wie de magie van wintersport wil beleven, trekt in een
Europees wintersport hotel en laat zich door alpine gastvrijheid en rustiek comfort
verwennen. Wintersportliefhebbers kunnen ook kiezen uit moderne berghutten en creatieve
resorts. Het momenteel meest populaire wintersport hotel is gelegen in de Berchtesgaden
Alpen. Hotels in de skigebieden in de Alpen van Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland zijn
geliefd bij reizigers. Maar ook het gebied rond de Franse Mont Blanc en het Beierse
Tegernsee landschap hebben het tot de toplijst gehaald. Uit meer dan 6000 hotels in de
categorie wintersport hotel heeft trivago de tien hotels bepaald die momenteel het
populairst zijn onder reizigers.
1 Intercontinental Berchtesgaden Resort, Berchtesgaden (Duitsland)
Ingenesteld in de Berchtesgaden Alpen op 1000 meter hoogte ligt het InterContinental
Berchtesgaden Resort. Enorme ramen geven vanaf bijna elk punt van het hotel een
fascinerend uitzicht op het besneeuwde berglandschap. 138 kamers uitgerust met moderne
technische apparatuur, een bekroonde sauna en het sterrenrestaurant Le Ciel zijn slechts
enkele kenmerken van het hotel. Het tussen Watzmann en Untersberg gelegen vijf sterren
resort heeft toegang tot 60 kilometer skipisten van 600 tot 1800 meter hoogte met
betrouwbare sneeuwcondities. Hotelreserveringen voor een tweepersoonskamer vanaf 203
euro per nacht via Intercontinental.
2 Hotel Gardena Grödnerhof, St. Ulrich / Zuid-Tirol (Italie)
Sinds 1923 is de Gardena Grödnerhof, gelegen in het Italiaanse Zuid-Tirol, in familiebezit.
Met de ligging in het levendige bergdorp St. Ulrich imponeert het vijf sterren hotel met 1300
vierkante meter sauna en sterrenrestaurant. 51 kamers en suites met traditionele flair en
rustiek comfort wachten op hun gasten. St. Ulrich - centrum van het 25 kilometer lange
Grödnertal - biedt directe liftverbinding naar vele ski-en wandelgebieden. Op de Sella Ronda
omcirkelen skiërs de enorme berg Sellastock. Weg van de wilde pistes en de drukke
hellingen ervaren sneeuw hikers de magie van de sneeuw op de besneeuwde weilanden en
bossen van de witte Dolomieten. Hotelreserveringen voor een tweepersoonskamer vanaf
400 euro per nacht (inclusief halfpension) via HRS.
3 Coeur des Alpes Hotel, Zermatt (Zwitserland)
Het Coeur des Alpes Hotel verwelkomt zijn gasten over de daken van het Walliser bergdorp
Zermatt. De ongewone architectuur van de buitenkant van het vier sterren hotel belooft al
een spannend verblijf. 20 kamers en suites, exclusieve lofts en appartementen bieden
comfortabele Sky apparatuur. Een ongewone sauna met massage douche en traditionele
Oosterse hammam behandelingen zorgt voor de nodige ontspanning na een dag in de
sneeuw. Het skigebied rond de Matterhorn is uitnodigend voor ski- en snowboard tours
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evenals schaatsen, sleeën en andere sneeuwavonturen. Hotelreserveringen voor een
tweepersoonskamer vanaf 147 euro per nacht via Hotel Coeur des Alpes.
4 Seehotel Überfahrt, Rottach-Egern / Tegernsee (Duitsland)
Het Seehotel Überfahrt doet zijn naam eer aan. Direct aan de Tegernsee biedt het vijf
sterren hotel een panoramisch uitzicht over het winterse water. Dit elegante luxe
hotelinterieur is stijlvol met Beierse gastvrijheid gecombineerd. Het gourmet restaurant van
chef-kok Christian Jürgens verwent gasten met culinaire lekkernijen. Op Wallenberg in
Rottach-Egern glijden bezoekers op slees Duitslands langste natuurlijke rodelbaan af.
Degene die houden van pre-kerst romantiek of al op kadotocht wil gaan, zal het op de
Rottach kerstmarkt vinden. Hotelreserveringen voor een tweepersoonskamer vanaf 248
euro per nacht via Booking.com.
5 Interalpen-Hotel Tyrol, Telfs / Tirol (Oostenrijk)
282 kamers, appartementen en suites in traditionele Tiroolse stijl biedt Interalpen-Hotel
Tyrol haar gasten. Gelegen op de Seefeld hoogvlakte in het kleine plaatsje Telfs krijgen
bezoekers van het vijf sterren hotel een fascinerend winterwonderland. Op een
sneeuwwandeling, een sleerit of een nachtelijke fakkelwandeling duiken toeristen in de
Tiroolse sneeuwwereld. Wie verlangt naar steile hellingen en langlaufplezier rijdt met de
hoteleigen shuttle bus naar het Seefelder skigebied in het Ötztal. ´s Avonds genieten gasten
van het ruime wellnessgedeelte van het hotel en ontspannen in het panorama zwembad
met uitzicht over de Tiroolse bergen. Hotelreserveringen voor een tweepersoonskamer
vanaf 370 euro per nacht via HRS.
6 Theresia Garten- und Aparthotel, Saalbach-Hinterglemm (Oostenrijk)
Middenin het skicircus van Saalbach-Hinterglemm ligt Theresa Garten und Aparthotel omgeven door 200 kilometer pistes, talloze hutten en diverse rodelbanen. In het grootste
aaneengesloten skigebied van Oostenrijk biedt het vier sterren hotel alle denkbare luxe.
Hedendaagse kunst en een extravagant interieur domineren het beeld in het Gartenhotel
met zijn stijlvolle hotelbar "Cow 1976". In het bijgelegen Aparthotel bevinden zich
vakantiewoningen voor kleine en grote gezinnen. Met de bekroonde sauna, het biologische
gourmetrestaurant en de uitgebreide bibliotheek blijft geen enkele vakantiewens in
Hinterglemm onvervuld. Hotelreserveringen voor een tweepersoonskamer vanaf 116 euro
per nacht via Theresia Garten- und Aparthotel.
7 Landhaus zu Appesbach, St. Wolfgang (Oostenrijk)
Een rustig herenhuis aan de Oostenrijkse Wolfgangsee herbergt 28 kamers van het landhuis
hotel Appesbach welke charme Thomas Mann al waardeerde. Een klein restaurant, een
gezellige lounge en een veranda met uitzicht op het meer maken een erg aangenaam
winterverblijf in dit vier sterren hotel mogelijk. Sierlijk ligt de Wolfgangsee voor besneeuwde
bergen terwijl de dorpen aan het meer tijdens de Wolfgangsee Advent met kerstversieringen
behangen zijn. Het romantische St. Wolfgang aan de voet van de 1782 meter hoge Schafberg
maakt indruk met historische steegjes en de beroemde bedevaartskerk aan het meer. Het
nabijgelegen skigebied Postalm is met zijn beginnersvriendelijke pretpark populair onder
gezinnen. Hotelreserveringen voor een tweepersoonskamer vanaf 140 euro per nacht via
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Landhaus zu Appesbach.
8 The Omnia, Zermatt (Schweiz)
Hoog boven Zermatt ervaren winterreizigers een bijzonder vakantie resort; in het moderne
Mountain Lodge The Omnia zijn geen twee kamers dezelfde. Alle kamers zijn aan het
extravagante design van het hotel aangepast en met Zwitserse gezelligheid gecombineerd.
Ontspanning beloven het Turkse bad, de Finse sauna, de outdoor whirlpool of een goed
boek bij de open haard van de hotelbibliotheek. Ook met Zermatt maken bezoekers een
bijzondere keus. Het autovrije dorp aan de voet van de Matterhorn is een van de leidende
en meest sneeuwzekere skigebieden in de wereld. Over de Theodulpass passeren gasten bij
een afdaling de grens met Italië op ski's. Hotelreserveringen voor een tweepersoonskamer
vanaf 384 euro per nacht via HRS.
9 AROSEA Life Balance Hotel, Ulten / Südtirol (Italie)
Te midden het romantische Ultental ligt afgelegen aan een meer, het AROSEA Life Balance
Hotel. 30 minuten rijden van het Italiaanse kuuroord Merano, vinden rustzoekers hier hun
winterparadijs. Het hotelconcept maakt indruk met zijn consequente verwijzing naar de
natuur. Elke kamer heeft zijn eigen bronwaterfontein, er is een bio sauna, kruidenstoombad
en een natuurlijke vijver. Als u op zoek bent naar wat actie rust te midden van de rust, laat
zich naar het skigebied Schwemmalm rijden waar 18 kilometer skipistes met verschillende
moeilijkheidsgraden wachten. Hotelreserveringen voor een tweepersoonskamer vanaf 302
euro per nacht via AROSEA Life Balance Hotel.
10 Club Med Peisey-Vallandry, Peisey-Vallandry / Rhône-Alpen (Frankreich)
In de directe nabijheid van Paradiski in het Franse skigebied Peisey-Vallandry ligt de
gelijknamige Club Med op 1600 meter hoogte. Omgeven door het dennenbos van de
Tarentaise vallei werd het resort in stijl van rustieke berghutten gebouwd en combineert
sindsdien traditionele materialen met moderne architectuur. Vanaf de terrassen van de
exclusieve suites worden bewoners getrakteerd op een uitzicht op de majestueuze Mont
Blanc. In de 800 vierkante meter sauna wachten hammam alsook binnen- en
buitenzwembad op de gasten. De meer dan 400 meter lange pisten en de 125 kilometer
langlaufroutes in het gebied zijn absoluut sneeuwzeker. Hotelreserveringen voor een
tweepersoonskamer vanaf 552 euro per nacht (all inclusive), skipas en aanvullende service
via Club Med.
Deze ranglijst is gebaseerd op de op dit moment door reizigers als beste beoordeelde en
meest gezochte wintersport hotels in Europa op trivago.nl.
Over trivago
Met www.trivago.nl vinden reizigers het ideale hotel voor het goedkoopste tarief. De online
service vergelijkt de hoteltarieven van meer dan 53 boekingsplatforms voor 400.000 hotels
wereldwijd. Daarnaast heeft trivago 15 miljoen hotelbeoordelingen op de website en laat het
voor elk hotel de gebruikersbeoordelingen op bekende portalen zien. trivago vergelijkt niet
de prijzen van online reisbureaus, maar de kamerprijzen. De gebruiker ziet of bij de prijs het
ontbijt inbegrepen is, een reservering geannuleerd kan worden, en of een creditcard voor de
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reservering nodig is. trivago is de enige free metasearch: bij het zoeken kan tevens een
vakantieregio, een stadsnaam of hotelnaam ingevoerd worden. trivago, met het
hoofdkantoor in Düsseldorf, werd in 2005 opgericht en heeft ondertussen 20
landenplatforms.
Vrij voor publicatie bij vermelding van bron trivago.nl.

Foto’s bij top wintersport hotels
1 Intercontinental Berchtesgaden Resort, Berchtesgaden (Duitsland)
Foto’s Intercontinental Berchtesgaden Resort (Bron foto: Intercontinental Berchtesgaden Resort)
Intercontinental Berchtesgaden Resorts in de winter:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/interconti_ext_winter.jpg
Het zwembad ´s avonds:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/interconti_pool_night.jpg
Een kamer met uitzicht op de Berchtesgaden Alpen:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/interconti_room.jpg
Het buitenzwembad met uitzicht op het winterlandschap van Berchtesgaden:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/intercont_pool_winter.jpg
Zwembad in de sauna:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/interconti_pool.jpg
2 Hotel Gardena Grödnerhof, St. Ulrich / Zuid-Tirol (Italie)
Foto’s Hotel Gardena Grödnerhof (Bron foto: Hotel Gardena Grödnerhof)
Het Gardena Grödnerhof in het berglandschap van het Grödnertal:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/gardena_ext.jpg
Een gezellige kamer in traditionele stijl:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/gardena_room_b.jpg
Het luxe zwembad in de sauna:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/gardena_pool.jpg
Het eigenaardige hotel-restaurant:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/gardena_rest_b.jpg
3 Hotel Coeur des Alpes, Zermatt (Zwitserland)
Foto’s Hotel Coeur des Alpes (Bron foto: Hotel Coeur des Alpes)
Het moderne hotel in de Dolomieten:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/coeurdesalpes_ext.jpg
Een gezellige moderne kamer:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/coeurdesalpes_zimmer.jpg
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/coeurdesalpes_room.jpg
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Uitzicht op de lounge met warm open haardvuur:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/coeurdesalpes_chimney.jpg
Het buitenzwembad voor een warm bad in de sneeuw:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/coeurdesalpes_spa.jpg
Het ongewone wellnessgedeelte:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/coeurdesalpes_wellness.jpg
4 Seehotel Überfahrt, Rottach-Egern / Tegernsee (Duitsland)
Foto’s Seehotel Überfahrt (Bron foto: Seehotel Überfahrt)
Het hotel aan de Tegernsee ´s avonds:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/seehotel_ext.jpg
Kamer met uitzicht op het meer en het berglandschap in Rottach-Egern:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/seehotel_room.jpg
Panoramaraam boven hotelzwembad met uitzicht op de hemel:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/seehotel_pool.jpg
5 Interalpen-Hotel Tyrol, Telfs / Tirol (Oostenrijk)
Foto’s Interalpen-Hotel Tyrol (Bron foto: Interalpen-Hotel Tyrol)
Het hotel in de Tiroolse bergen:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/interalpen_ext.jpg
In de kamers zijn traditionele met moderne elementen gemixt:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/interalpen_room.jpg
Een verwarmd buitenzwembad biedt zwemmen in de sneeuw:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/interalpen_pool.jpg
Op een slee verkennen hotelgasten het Tiroolse winterlandschap:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/interalpen_carriage.jpg
6 Theresia Garten- und Aparthotel, Saalbach-Hinterglemm (Oostenrijk)
Foto’s Theresia Garten- und Aparthotel (Bron foto: Theresia Garten- und Aparthotel)
Het traditionele hotel in Saalbach-Hinterglemm:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/theresia_ext.jpg
Hotelkamer met uitzicht op de besneeuwde bergen:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/theresia_room.jpg
De lounge met open haardvuur:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/theresia_chimney.jpg
Het hotelzwembad in de sauna verwarmt na een lange dag in de sneeuw:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/theresia_pool.jpg
Zelfs een openluchtbad in de winter is beschikbaar:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/theresia_winter.jpg
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De stijlvolle hotelbar „Cow 1976“ naar de gelijknamige foto van Andy Warhol:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/theresia_bar.jpg
7 Landhaus zu Appesbach, St. Wolfgang (Oostenrijk)
Foto’s Landhaus zu Appesbach (Bron foto: Landhaus zu Appesbach)
Het Landhaus Appesbach aan de Wolfgangsee:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/appesbach_winter.jpg
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/appesbach_ext.jpg
Een luxe kamer:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/appesbach_deluxe.jpg
Een suite:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/appesbach_suite.jpg
Een gezellige lounge:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/appesbach_salon.jpg
8 The Omnia, Zermatt (Zwitserland)
Foto’s The Omnia (Bron foto: The Omnia)
Hotel The Omnia in de bergen van Zermatt:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/omnia_ext_winter.jpg
Een hotelkamer:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/omnia_room_high.jpg
Een modern zwembad in de sauna met uitzicht op de Zermatt:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/omnia_pool_b.jpg
Het ruime hotelterras ´s avonds:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/omnia_terrace.jpg
De balkons van de kamers bieden een prachtig uitzicht over Zermatt en de bergen:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/omnia_terrace_view.jpg
9 AROSEA Life Balance Hotel, Ulten / Trentino-Zuid/Tirol (Italie)
Foto’s AROSEA Life Balance Hotel (Bron foto: AROSEA Life Balance Hotel)
Het Arosea Life Balance Hotel in de bergen van Zuid-Tirol:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/arosea_view_sommer.jpg
Het hotel aan Lago Pian Palú:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/arosea_ext_sea.jpg
De kamer met zijn licht houten meubels:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/arosea_room.jpg
Lounge met open haard:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/arosea_chimney.jpg
Het hotelzwembad:
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http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/arosea_pool.jpg
10 Club Med Peisey-Vallandry, Peisey-Vallandry / Rhône-Alpen (Frankreich)
Foto’s Club Med Peisey-Vallandry (Bron foto: Club Med Peisey-Vallandry)
De club in de winter:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/clubmed_ext.jpg
De moderne hotelkamer:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/clubmed_room.jpg
Het hotelzwembad:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/clubmed_pool.jpg
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