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Zwolle bruist in de winter.
Tijdens de 3 koudste maan-
den van het jaar staat de
hoofdstad van Overijssel bol
van de activiteiten. Op het
programma staan onder meer
festivals rond de Grote Markt,
het IJsbeeldenfestival in de
IJsselhallen (vanaf 14 decem-
ber) en de World Press Photo-

tentoonstelling. Winters
Zwolle is deze week van start
gegaan met de Lichtbeelden-
route. In de historische bin-
nenstad zijn 13 sfeervolle
lichtornamenten via een
wandelroute met elkaar ver-
bonden. Het complete pro-
gramma staat op de website.
✪ www.winterszwolle.nl

Winter in Zwolle
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Heb jij een beauty van een
foto gemaakt op een van je
reizen? Doe dan mee aan de
fotowedstrijd georganiseerd
door het Reis&Co Event in
samenwerking met Fotofa-
briek. Het thema is natuur.
De 8 mooiste foto’s worden

geëxposeerd tijdens de reis-
beurs, op 11 en 12 januari
2020 in MartiniPlaza te Gro-
ningen. Bezoekers kiezen
vervolgens de allermooiste
foto. Meer informatie en
voorwaarden op de website.
✪ www.reisevent.nl

Fotowedstrijd Reis&Co
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Hoe vaak je ook op station
Schiphol uit- of instapt; het is
elke weer even zoeken naar
de juiste weg. Door de drukte
is het niet altijd overzichte-
lijk. Daar komt de komende
jaren verbetering in. Er wordt
237 miljoen euro geïnves-

teerd om het trein- en bussta-
tion op Schiphol te verbete-
ren. Zo wordt het busstation
aangepakt en komen er in het
stationsgebied meer toegan-
gen tot de perrons, toegangs-
poortjes en meer logische
looproutes voor reizigers. 

Upgrade station Schiphol
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San Valentino alla Muta ligt
tussen het Haidermeer en het
Reschenmeer. Het dorp ligt
bovenop de Reschenpass; een
belangrijke noord-zuidverbin-
ding in de Alpen. ,,Een opval-
lende verschijning in onze
regio is de kerktoren die in
het Reschenmeer staat”,
vertelt Licata. De toren is het
enige overblijfsel van het
oude dorpje Graun, dat ruim
65 jaar geleden onder water
kwam te staan bij de aanleg
van het stuwmeer. ,,San
Valentino is een ideaal ski-
oord. Het ligt tussen twee

gletsjers in, heeft uitzicht op
de imposante - bijna 4000
meter hoge - Ortler, kijkt uit
op de Haideralm en ligt mid-
den in het skigebied Schöne-
ben”, legt de Nederlandse
Italiaan uit. Vanuit het dorps-
centrum brengt de gondel je
zo boven de 2000 meter hoog-
te, en een skilift je vervolgens
nog hoger, naar 2700 meter.
,,En sinds kort is er een nieu-
we kabelbaan tussen San
Valentino en Resia, aan de
andere kant van het meer.
Daar zijn we erg blij mee.” 
In Zuid-Tirol kun je langlau-

fen, sneeuwschoenwandelen,
skiën en snowboarden over
de vele pistes, rodelen op een
van de 100 rodelbanen en
ijsklimmen op de Ortler; de
hoogste berg van Tirol. De
winter is van oudsher dan
ook de drukste periode van
het jaar. De Italiaanse provin-
cie ligt ingeklemd tussen de
Alpen en de Dolomieten.
,,Hoewel we slechts 10 kilo-
meter van Oostenrijk af zit-
ten, zijn naast de alpiene
sferen ook de mediterrane
invloeden goed merkbaar”,
vertelt Licata. ,,Zoals de taal:

de ene keer spreken we Oos-
tenrijks, de andere keer Itali-
aans. Ook vind je die mediter-
rane invloeden terug in onze
regionale keuken. Pasta is
hier net zo populair als in de
rest van Italië. Verder staat
onze regio bekend om de
bergkaas, spek en bombardi-
no. Dat is een warme drank
met advocaat, whisky, kaneel
en slagroom. Heerlijk tijdens
of na het skiën, of zomaar op
een koude winterdag.” 

✪ www.suedtirol.info
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Zuid-Tirol: mediterrane winter
De provincie Zuid-Tirol in het noorden van Italië, aan de zuidkant de Alpen, is een
populair wintersportgebied. ,,Alpiene sferen en mediterrane invloeden komen hier
samen”, aldus hotelier Benno Licata. De Italiaan met Nederlandse roots bestiert
samen met zijn vrouw Renate een hotel in San Valentino alla Muta.

Vlieg je op of via Istanbul in
Turkije? Neem dan vooral
even de tijd om het nieuwe
internationale vliegveld te
bekijken, want het immense
bouwwerk is fotogeniek. Een
paar maanden geleden is
Istanbul Airport – de thuisha-
ven van Turkish Airlines - in
gebruik genomen. Het zal
naar verwachting over een
paar jaar het drukste vlieg-
veld ter wereld zijn, met 200
miljoen passagiers per jaar.
Istanbul Airport ligt 35 kilo-
meter buiten de Turkse stad. 
✪ www.turkishairlines.com 

Fotogeniek vliegveld in Istanbul
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