
Winter Wonderland. U kunt het 

opzoeken en de sneeuw horen 

knisperen bij elke voetstap, maar 

visualiseren vanaf een lounge bed 

is natuurlijk ook een optie.
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Ik ben een groot fan van de  

online city guides van Pauline 

Egge, de reizende kracht achter 

Petite Passport. Pauline kijkt met 

designogen naar een stad en 

weet op die manier de pareltjes 

eruit te pikken. Nu zijn de gidsen 

ook op papier te koop. Onder 

andere Kopenhagen, Berlijn en 

Madrid. €19,99 per stuk via

www.petitepassport.com
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2  Vo o r  a l l e  z i n t u i g e n 

Een QL-hotel is het uitgelezen 

adres om even te ontsnappen en 

bij te tanken. Wellness Hotel Fort 
Beemster bijvoorbeeld is een luxe 

wellness-resort op een fraaie, his-

torische locatie boven Amsterdam. 

Het fort is zelfs tot werelderfgoed 

benoemd. Verwennerij voor alle 

zintuigen dus. www.qlhotels.com

1  D o l  o p  k o u ?  Dan op naar 

het Ice Hotel in Jukkasjärvi, 

Noord-Zweden, dat volledig uit 

ijsblokken is opgetrokken, inclusief 

de bedden. Het hotel heeft 55 

kamers en is open tot en met april 

2017. Voor degenen die 's zomers  

verkoeling zoeken, is er nu ook  

het Ice Hotel 365. Dankzij een 

vernuftig koelsysteem dat draait 

op zonnecellen, is dit hotel het 

hele jaar open. www.icehotel.com

Een chalet met vijfsterrenhotelservice, dat is het beste uit twee 

werelden! Le Chalet Zannier, gelegen in een prachtig deel van de 

Franse Alpen in de regio Savoie-Mont Blanc, is een hotel met drie 

authentieke chalets met twaalf unieke kamers. Hout, haarden en 

healthy food vormen samen de elegante en inspirerende ambiance 

na een dag op de lange latten. Voeg daar panoramische vergezichten, 

een binnenzwembad en een ontspannende massage aan toe en de 

wintersportdroom is compleet. Per kamer of chalet te boeken. 

Le Chalet Zannier – Megève, www.lechaletzannier.com

CHALET OP 
NIVEAU

SH A RING 
IS  C A RING

Vakantie is niet voor iedereen 

vanzelfsprekend. Maar via de 

stichting Reis met je Hart kun je 

zowel geld doneren als mensen 

opgeven van wie jij vindt dat ze 

een reisje verdienen. Zo wordt 

dat fijne vakantiegevoel ook 

bereikbaar voor mensen die door 

geldgebrek lange tijd geen 

vakantie buiten de deur hebben 

gehad. www.reismetjehart.nl

Een mooie koffer die tegen 
een stootje kan? De modellen 

van Rimowa staan bekend 
om hun degelijkheid. Nu is  
er ook een model met een 
digitaal schermpje waarin 

eenvoudig een elektronisch 
bagagelabel geüpload kan 

worden. Dat betekent: nooit 
meer in de rij staan. 

Bovendien kun je je koffer 
volgen via de iPhone-app.  

www.rimowa.nl
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