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Solskin eller Sne
Vinterferie

AF LOUISE TAARNHØJ 

FOTO SPIES, STAR TOUR OG JULIE SVANBERG GRATH

Solskin eller Sne?
Vinterferie betyder ofte enten 

sne eller sol for danskerne. Men 
hvad skal du vælge? Lige nu er 

det især Caribien og  
Lanzarote, der river i os med 
milde varmegrader. Når det 

gælder de kolde temperaturer, 
så tager vi gerne en tur over  

Atlanten til smukke Canada eller 
bliver her i Europa for at nyde de 

sneklædte bjerge i Østrig.

For mange danskere betyder vinterferien en 
tiltrængt pause, inden det kolde vejr slipper 
sit hårde tag i landet, og foråret kan komme 
til. Nogle elsker at boltre sig i den knitrende 
sne og de bølgede løjper, mens andre 
foretrækker at finde vej til de varme lande, 
langt fra Danmarks triste vintervejr.

Spørger man rejsebureauerne, er dan-
sker-ne nærmest delt i to lejre med lige stor 
passion for hver deres ferieform. Hvis man 
er til sol og varme, så er Thailand stadig én 
af yndlingsdestinationerne, men ifølge 
Spies vil flere og flere danskere i 2013 
vælge at tage til Caribiske Punta Cana, 
mens Star Tour sender rigtigt mange dan-
skere af sted til den spanske sportsø Lan-
zarote.

Når det kommer til ski og sneklædte bjerge, 
er vi danskere så småt begyndt at afprøve 
andre steder end de klassiske ski-destina-
tioner som Frankrig og Norge. Flere og flere 
tør tage turen over Atlanten til Canada, som 
overraskende nok i mange tilfælde er billi- 
gere end en skiferie til Alperne. Derudover 
er Østrig, og især Wagrain, i mange dan-
skeres øjne garant for den hyggeligste 
skiferie, en familie kan komme på. Læs her 
om fire forskellige vinterferier i 2013.

Tema / Vinterferie

For andre danskere handler 
det om at få lov til at boltre 

sig i den lækreste sne.

For mange danskere er det 
lykken at flygte ned til de 
varmere himmelstrøg.
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DASEFERIE I CARIBIEN
Spies anbefaler, at du tager til Punta Cana 
på den sydøstlige kyst af Den Dominikanske 
Republik i Caribien, som byder på tropisk 
varme og vidunderlige strande. En tur her-
til betyder masser af sol fra en skyfri him-
mel, tyrkisblåt vand ved de kilometerlange 
sandstrande og luksuriøse hoteller. Spies 
tilbyder flere forskellige slags rejser hertil – 
både til børnefamilierne, dem, som ønsker 
en eksklusiv ferie, og dem, som sætter pris 
på en aktiv ferie med eksempelvis golf eller 
tennis. I vinter- og forårsmånederne ligger 
gennemsnitstemperaturen på 25-30 gra- 
der, så der er garanti for en varm og solrig 
ferie. Alle Spies’ hoteller ligger på stranden 
og byder stort set alle sammen på All-In-
clusive aftaler. Er du mere til oplevelser 
uden for hotellernes område, er der mas- 
ser af muligheder for en hyggelig shop-
pingtur til byen, en sejltur i katamaran eller 
en køretur ind i landet i firehjulstrækker. 
Læs mere om og book din rejse til 
Punta Cana på spies.dk

SOL & VARME

SMUKKE OG  
HISTORISKE LANZAROTE
En tilbagevendende danskerfavorit er De 
Kanariske Øer, hvor gennemsnitstempe- 
raturen i vinterferien ligger på ca. 25 grader. 
En af de mest elskede af de varme ferieøer 
er Lanzarote. Øen har en befolkning på kun 
100.000, hvoraf halvdelen bor i hovedsta- 
den Arrecife. Lanzarote er på UNESCOs 
verdensarvsliste på grund af den smukke 
og unikke natur og deres kultur og histo-
riske bygninger, som man forsøger at 
beskytte. Er du ude efter en vinterferie, 
som ikke kun skal byde på verdens smuk- 
keste strande og de dejligste varme tem-
peraturer – for det får du også på Lanzarote 
– så skal du lægge din ferie her. Lanzarote 
er nemlig en vulkanø med masser af ud-
flugter til storslåede lavagrotter. Og samti-
dig kan du forkæle dig selv med shopping 
og gastronomi i storbyen. Sidst men ikke 
mindst ligger her den kendte Club La Santa, 
hvor du kan tilbringe en uge med alskens 
træning på land og i vand. 
Læs mere om og book din rejse til 
Lanzarote på startour.dk

De behagelige temperaturer 
samt det azurblå hav trækker 

mange danske familier til øen i 
vinterhalvåret.

Lanzarote er en vulkanø og 
byder på mange uforglemmelige 
naturoplevelser. 

Maden på Lanzarote 
fejler ingenting – gå 
især efter fisk og 
skalddyr.

På Hard Rock Hotel 
& Casino venter 
den bedste service 
og den skønneste 
atmosfære. 

På Punta Cana 
kan du både dase 
ved poolen og 
ved havet, som 
ligger få meter 
derfra.
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GEMÜTLICHKEIT 
I ØSTRIG
Mange foretrækker Østrig som ski-destina-
tion på grund den specielle stemning, som 
man i landet kalder gemütlichkeit. Wagrain 
er på alle måder charmerende, om det så 
drejer sig om landskabet, menneskerne 
eller afterski-stederne. Om du er nybegyn-
der eller erfaren, til langrend eller slalom, så 
er der de smukkeste muligheder i Wagrain. 
Start på begynderbjerget Grafenberg, og når 
du har fået lidt træning, kan du se nærmere 
på World Cup-pisten i Zauchensee. Der er 
masser af små steder, hvor du kan stoppe 
op og få en kop varm kakao med rom foran 
pejsen og så ud på løjperne igen. Wagrain 
er også særligt velegnet til børnefamilier 
med masser af skiskoler med undervisning 
af danske skilærere til både små og store. 
Du skal derfor vælge at tage til Wagrain på 
grund af den gode og hyggelige stemning, 
de venlige østrigere, den smukke natur og 
den afslappede afterskiing-kultur. 
Læs mere om og book din skirejse til 
Wagrain på www.hojmark.dk

PÅ SKI I CANADA
Der er utallige grunde til, at Canada står 
højt på listen over de ultimative ski-desti-
nationer i verden. Snekvaliteten i landet er 
bare én af dem. Canada er kendt for sin 
specielle champagnepowder-sne, som er 
mere tør og let i forhold til sneen i Alperne 
– og der er som regel masser af den. 
Canadas skisportssteder er måske beryg- 
tede for især at tiltrække de rigtig dygtige 
skiløbere samt alle de mest tossede vove- 
halse, men der er noget for enhver, også 
nybegyndere og børnefamilier. Derudover 
tror mange, at en skiferie i Canada er dyr, 
men den er faktisk billigere end i Europa, 
og det er den især i vores vinterferie, som 
ligger i Canadas lavsæson. Ud over den 
smukke natur og det venlige canadiske 
folk, så er der også rig mulighed for at få 
kulturelle oplevelser i de omkringliggende 
byer, såsom Vancouver og Calgary. 
Læs mere om og book din skirejse til 
Canada på spies.dk

SNE & SKI

Nyd en velfortjent pause med en 
kop kaffe og fabelagtig udsigt. 

Udover den positive 
atmosfære er Wagrain 

værdsat for sin smukke 
natur. 

Om du er til langrend 
eller slalom, så er 

der noget for dig i de 
sneklædte bjerge.

Der er masser 
af muligheder 

for en hyggelig 
skiferie i Østrigs 

Wagrain.

Trods rygterne 
er en skiferie til 
Canada ikke 
nødvendigvis 
dyr.

Canada er for 
vovehalsene – 
men også for 
nybegyndere! 


