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Italië, Marokko of Japan – gevarieerde skipistes voor een unieke wintersport
Utrecht, Nederland – 19 februari 2020. Zelfs nu het in februari al bijna lente lijkt, wordt er deze winter
nog steeds menig skioord opgezocht voor een tocht op de lange latten. Holidayguru.nl laat je zien dat er
naast de bekende skigebieden nog zo veel meer prachtige pistes te ontdekken zijn. Ga jij deze winter mee
naar Italië, Marokko of Japan?
Ken je alle pistes in Oostenrijk en Frankrijk inmiddels op je duimpje of zoek je naar een totaal andere
wintersport ervaring? Holidayguru ging op zoek naar mooie en bijzondere alternatieven in de bergen.

Ontdek Italië als skiland
Voor veel Nederlanders is het vaak een simpele keuze voor de wintersport: of je gaat naar Oostenrijk of
je gaat naar Frankrijk. Veel mensen denken hierbij onterecht niet aan Italië. Op slechts een enkel uurtje
verder rijden vind je namelijk prachtige, uitgestrekte skigebieden met een stuk minder massatoerisme
dan in de bekende Franse- en Oostenrijkse Alpen. In de Italiaanse gebieden vind je geen rijen voor de
skilift, enkel bij het pisterestaurant. De Italianen genieten hier van een heerlijke lunch en vinden het niet
erg om een uurtje langer in de zon te blijven zitten. Ten slotte is er ook aan sneeuw geen gebrek, zijn de
pistes breed en de gebieden uitgestrekt, en dat voor slechts een paar uurtjes langer doorrijden. Niet
verkeerd, toch?

Een ongewone wintersport? Ga naar Marokko!
Bij Marokko denk je waarschijnlijk aan stranden, palmbomen en kleurrijke markten. Maar wist je dat
Marokko ook een waar wintersportparadijs is? In Oukaimeden kunnen vakantiegangers skiën op 3.200
meter boven zeeniveau. Enige nadeel; het skigebied bestaat uit slechts 10 kilometers piste. Gelukkig ligt
het gebied op maar 1,5 uur rijden van Marrakech, waardoor je een perfecte combi kan maken van
cultuur en sportiviteit. Dus heb je deze winter nog geen plannen? Ga dan een weekje naar Marrakech en
maak de wintersportvakantie van de leven.

Sushi eten op de mooiste pistes ter wereld
Je vraagt je misschien af waar nou de mooiste skipistes ter wereld zijn. Volgens velen zijn dat de
skigepistes op het eiland Hakkaido in Japan. Nergens ter wereld kan je door de maagdelijke
poedersneeuw skiën, onderweg sushi eten en ’s avonds een duik nemen in één van de vele
warmwaterbronnen. De koude lucht uit Siberië en het vocht boven de Japanse Zee zorgt voor een
gigantische hoeveelheid sneeuw, gemiddeld 15 meter per jaar. Zweef door de poedersneeuw naar
beneden en val je toch een keer, dan is het geluidloos alsof je op een grote marshmellow landt. Skiën in
Japan is anders, maar oh zo gaaf.
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Holidayguru.nl is één van de grootste reiswebsites in Duitsland en Nederland. Met meer dan 6 miljoen
Facebook-fans en elke maand meer dan 17 miljoen pageviews behoort het tot één van de succesvolste
websites in Duitsland en Nederland. Daniel Krahn en Daniel Marx hebben Holidayguru in 2012 opgericht.

Vandaag de dag zijn zij de bestuurders van UNIQ GmbH, dat naast de Duitse Urlaubsguru en de
internationale Holidayguru websites nog met vier andere projecten actief is. Meer dan 200 medewerkers
werken voor deze start-up, verspreid over vier vestigingen. Sinds juni 2019 is het Nederlandse
Holidayguru team gevestigd in Utrecht.
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Meer weten? We staan je graag te woord! Neem contact op met Sami Chouchane (pers@hoidayguru.nl)
voor al je vragen over dit persbericht, interviewverzoeken en andere vragen over reizen en/of
Holidayguru.

