Z.O.Z. Zie Onze Zaak

Z.O.Z. Are Mountain Lodge

Åre Mountain Lodge
Maak van je dromen
werkelijkheid

“Wintersport in Åre
is zoveel meer dan
skiën alleen en dat
maakt Åre zo’n
unieke bestemming.”

Après-ski voor kinderen

Zweedse live bands, en later op
de avond te genieten van de
toprestaurants en mooie
nachtclubs. Cees: “Alles draait
hier om gezelligheid, samen zijn
en warmte.”

Voor sommige vakantieplekken val je als een blok. De Åre Mountain
Lodge van Cia Carlsson in Åre, Zweden is er zo een. Verblijven in een
luxueus ski-in ski-out appartement met vrij uitzicht over een sprookjesachtig winterlandschap. Dat is op en top genieten in een door de Zweden
zeer geroemde vakantiebestemming die ieders wensen vervult.

Luilekkerland voor
kind en ouder
Åre, ook wel ‘little Stockholm’
genoemd en door Condé Nast
verkozen tot één van de vijf
‘Leading Mountain Resorts in the
world’, is dé hotspot van de
Zweden in de winter. Het
WK-Skiën werd er gehouden en
professionele skiërs van over de
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hele wereld komen er elk jaar
voor de diverse World Cups.
Genoeg reden voor de Zweedse
Cia om er een fantastische en
geheel zelf ontworpen Lodge te
bouwen. Haar man Cees vertelt:
“Wintersport in Åre is zoveel
meer dan skiën alleen en dat
maakt Åre zo’n unieke bestemming. Een deel van het gebied is

bijvoorbeeld helemaal ingericht
om de dromen van kinderen te
verwezenlijken terwijl er
rekening wordt gehouden met
de wensen van de ouders. Dat
betekent rustig skiën terwijl je
kroost de tijd van zijn leven
heeft. Heerlijk, toch? Van
Kerstman met arrenslee en
kinder-après-ski, tot blåbärsoppa
(Zweedse koek en zopie) - aan
alles is gedacht. En veiligheid
staat voorop: kinderen tot en met
7 jaar met helm skiën gratis!”
Een perfecte vakantiebestemming voor gezinnen met jonge
kinderen dus.

Adembenemende activiteiten
Maar niet alleen voor de kleintjes
onder ons is het er onvergetelijk.
Je kunt er ook huski-safari’s doen
of naar een Eland-boerderij.
Cees: “Wat dacht je van dineren
in een iglo naast een bevroren
waterval? Of een sneeuwscootertrip maken door het prachtige
gebied? Je kunt er ook met
Porsches over bevroren meertjes
scheuren, langlaufen, heli-skiën,
ijsvissen, snowkiten en lekker
ontspannen in een van de
prachtig spa’s.” Het gebied heeft
ontelbare mogelijkheden - aan
ieders behoefte is gedacht.

Stijlvol en
comfortabel verblijf
Te midden van al dit moois staat
Cia’s prachtige Lodge; In Åre
Björnen, onderaan het prestigieuze Copperhill, een paar
kilometer van het centrum van
Åre. Er zitten vier stijlvol en
comfortabel ingerichte appartementen in de Lodge; twee voor
8 a 9 personen, twee voor 6
personen. Allen met warme,
authentiek Zweedse accenten in
het interieur. Vanuit de Lodge ski
je zo het uitgebreide gebied in.
Om daarna de unieke ‘afterski’
te ervaren met de bekendste

Zomer
En het mooie is: het hele jaar
door zijn de appartementen in
de Åre Mountain Lodge te
boeken. In de zomer biedt dit
gebied namelijk net zoveel
mogelijkheden. Dan worden de
heerlijke winteractiviteiten
verruild voor golfen, vissen,
wandelen, (downhill-)mountainbiken, wielrennen, windsurfen,
raften en nog veel meer. Een
meer ideale vakantie bestemming bestaat bijna niet!
Åre Mountain Lodge
+31-6-25223697
www.aremountainlodge.nl
www.facebook.com/
Åre-Mountain-Lodge
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