Klimmen en balanceren in Wenen
Er zijn drie hoge touwenparcours in Wenen. Ze liggen alle drie midden in de natuur: op
de Kahlenberg, op het Donau-eiland en bij het Gänsehäufel lido.
Klimmen in hoge touwenparcours, balanceren over touwbruggen en door de lucht suizen op
vliegende vossen is net zo leuk voor kinderen als voor volwassenen. Vooral tijdens een
stadsvakantie is een actief uitstapje naar het platteland een bijzonder welkome afwisseling.
In Wenen kun je kiezen uit drie veelzijdige hoge touwen parcours:
 Tussen de uitlopers van het Weense Woud en de weiden strekt zich het Waldseilpark
Kahlenberg uit met 14 banen en vier instructiebanen. 135 oefeningen en hindernissen,
van touwbruggen tot wiebelnetten tot vliegende vossen, zijn onder de knie te krijgen. De
slackline-zone en het Secret Santa parcours zijn gratis toegankelijk. In dit avonturenbos
voor kinderen kunnen de kleinste klimmers hun eerste ervaringen opdoen en hun
coördinatie trainen.
 Zwemmen en klimmen kun je combineren bij het paradijsje Gänsehäufel. Het grote
hoge touwenparcours omvat tien parcours, 25 vliegende vossen en 79 platforms op
hoogtes tot acht meter.
 Met uitzicht op de moderne hoogbouw van de "Donau Stad" gaan avonturiers op weg in
het Donau Eiland Klimpark. Er zijn 13 stations om te beklimmen op hoogtes tot 12
meter. De 60 meter lange Flying Fox baan is ook erg populair.
In de drie klimparken is de juiste uitrusting, zoals helmen, gordels en veiligheidstouwen, ter
plaatse beschikbaar. Ervaren gidsen zorgen voor veiligheid. De toegankelijkheid van de
cursussen wordt gerangschikt naar lichaamslengte. Voor de gemakkelijkere parcoursen geldt
een minimum hoogte van 110 centimeter.
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Rollen en slingeren in Wechselland
De laatste jaren zijn er in de Almenwelt am Wechsel in de Weense Alpen in NederOostenrijk talrijke attracties voor gezinnen gecreëerd.
Op iets meer dan een uur rijden van Wenen is de streek Wechsel een genot met glooiende
bergen, frisse lucht en rustieke Schwaigen, de naam die gegeven wordt aan de alpenweiden
hier. Ook op het platteland is er voor gezinnen van alles te doen. Een van de centra is de
familiearena in St. Corona. Het herbergt een motorpark en een minifietsenpark. De ouderen
rijden de Wexl trails op hun mountainbike of op huurfietsen, die ter plaatse verkrijgbaar zijn. Ze
combineren downhill trails, flow trails, pump trails en panoramische trails. Het is ook leuk om
naar beneden te suizen op de Corona-Coaster zomerrodelbaan.
Een paar kilometer verderop biedt Mönichkirchen volop mogelijkheden om de natuur op een
speelse manier te ontdekken. Vanaf de Erlebnisalm op de Mönichkirchner Schwaig kun je met
monsterscooters of bergkarretjes bergafwaarts gaan. Klimliefhebbers klauteren in het HamariKraxl-Park. Het schommelpad biedt veel schommelplezier: op 17 stations kunnen kinderen en
volwassenen schommelen, wippen en vanuit een ligstoel naar de natuur kijken. Het hoogtepunt
is de Almschaukel, een groot uitkijkplatform.
Tip: Het pakket "Waldexpedition für Wirbelwinde" omvat twee overnachtingen en een veelzijdig
avonturenprogramma speciaal voor gezinnen. Het pakket kan tot eind oktober 2021 geboekt
worden op een datum naar keuze.
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Voer dieren en adem de boslucht in in het Almenland Natuurpark
Een bezoek aan het natuurpark Almenland in Oost-Stiermarken belooft alpiene frisse
recreatie en veel belevenissen in de natuur.
Een van de grootste alpenweidegebieden van Oostenrijk strekt zich uit ten noorden van Graz:
het natuurpark Almenland telt ongeveer 125 alpenweiden. Hier is het heerlijk om te wandelen.
Wie met het gezin op stap gaat, kan ook spannende dingen meemaken. Kinderen kunnen
dieren voeren, aaien en observeren in het Hochreiter Forest Park aan de voet van de Teichalm.
Konijnen, minivarkens, hooglandrunderen, dwerggeiten en vele andere inheemse dieren leven
in de grote omheinde gebieden in het bos. Er zijn ook leuke speeltuinen, bijvoorbeeld de grote
boskogelbaan en de waterspeeltuin. Iets verderop, op de Teichalm, verheugt het
Almerlebnispark zich op bezoekers die van klimmen houden. Er zijn negen parcoursen, meer
dan 80 oefeningen en een 250 meter lang Flying Fox parcours om onder de knie te krijgen. Een
gloednieuw parcours eindigt met een "vrije val" vanaf een hoogte van tien meter. De
gemakkelijkere parcours zijn toegankelijk vanaf een hoogte van 110 centimeter, de moeilijkere
vanaf 140 centimeter. De allerkleinsten kunnen zich uitleven in de oefentuin van het bos. Wie
liever op de grond blijft, kan een wandeling maken rond de kleine Teichalmsee.
Tip: Iedereen die zijn vakantie doorbrengt bij een GenussCard gastheer ontvangt de voordelige
kaart. Het is geldig tot 31 oktober 2021 voor gratis, eenmalige toegang tot het Hochreiter
Woudpark, het Alpiene Avonturenpark Teichalm en vele andere excursiebestemmingen in OostStiermarken.
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Ezels aaien en boogschieten op de Katschberg
De magie van de bergen kun je ervaren in de Katschberg Lieser-Maltatal streek. Het
strekt zich uit van het SalzburgerLand tot Karinthië.
Alpenweiden, bergen met geweldige uitzichten en de rustgevende berglucht maken van de
streek rond de Katschberg een populaire bestemming voor wie ontspanning en avontuur tegelijk
zoekt. Er is veel te ontdekken, waaronder enkele bijzonderheden zoals het Maltatal ezelpark. Er
leven meer dan 100 ezels van verschillende rassen. Je kunt ze aaien en als je wilt, kun je zelfs
ezelrijden proberen. Het naburige dal, het natuurreservaat Pöllatal, kan sinds kort beleefd
worden met de "TschuTschu-Bahn". De elektrische trein brengt je naar een barbecueplaats,
naar een klimrots en naar twee hutten voor verfrissingen.
Wie nieuwe sporten wil uitproberen kan online verschillende activiteiten boeken. Het
programma wordt aangeboden tot eind oktober en biedt bijvoorbeeld vissen en wandelen in het
Pölla dal, boogschieten op de Katschberg of klein-zijdig voetballen. Boogschieten kan ook
beoefend worden op het 3D parcours op de Katschberg. Na een training gaan kinderen en
volwassenen op pad om de 3D dieren in de natuur te ontdekken en ze met hun pijlen te raken.
Tip: Gasten die verblijven bij een partner van de Katschberg Card kunnen met deze kaart
talrijke bestemmingen gratis bezoeken. Inbegrepen zijn bijvoorbeeld ritten met de Aineckbahn,
eenmaal per dag ponyritjes op de Ponyalm, toegang tot het ezelpark, ritten met de TschuTschuBahn en vele andere diensten.
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Sneeuwballen gooien en raadsels oplossen in Zell am See-Kaprun
De combinatie van meer, sneeuwwerelden en luchtige berghoogten is wat Zell am SeeKaprun in het SalzburgerLand zo aantrekkelijk maakt.
Op sommige plaatsen in Oostenrijk kun je zelfs 's zomers door de sneeuw sjokken, toboggen
en sneeuwballen gooien. Een van die plaatsen is de "Ice Arena" op de vergletsjerde, 3.000
meter hoge Kitzsteinhorn boven Kaprun.
Als je liever uitzicht hebt op fris groen, rijd dan van Zell am See naar de Schmittenhöhe. Daar
stelt de draak "Schmidolin" de kinderen lastige vragen en spannende opdrachten langs een
avontuurlijk wandelpad. Jonge en oude wandelaars kunnen interessante feiten leren op het 1,2
kilometer lange themapad "Mystic Forest".
De vier kilometer lange Maiskogel huttenwandeling is een aangename wandeling. Onderweg
zijn er vier hutten waar je je kunt verrijken met regionale lekkernijen. Wie goed gewandeld heeft,
kan dan beloond worden met een "Maisi-Flitzer" tocht. De "Alpine Coaster", een
zomerrodelbaan, ligt aan de voet van de Maiskogel. Natuurlijk is het ook de moeite waard om
een bad of twee te nemen. Er zijn drie goed uitgeruste lido's rond het meer van Zell.
Tip: Als je bij een partnerbedrijf van de "Sommerkarte Zell am See-Kaprun" verblijft, kun je tal
van attracties gratis bezoeken of gebruiken. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de bergspoorwegen
naar de Kitzsteinhorn, de Maiskogel en de Schmittenhöhe. Ook inbegrepen is een eenmalige
boottocht op de Zeller See, gebruik van het openbaar vervoer in de regio en vele andere
diensten. De zomerkaart is verkrijgbaar tot eind oktober 2021.
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Sliding en slacklining in het Zillertal
Avontuurlijke gezinnen beleven de fantasierijke bergen in het Zillertal in Tirol.
Dit is wat een vakantie in de bergen leuk maakt voor kinderen: een bergtrein neemt ze mee de
frisse lucht in en naar gevarieerde speel- en avonturenwerelden. Er zijn er verschillende om uit
te kiezen in het Zillertal.








Een plaats van fantasie is het van hout gebouwde "Zirbenschloss" op de Rosenalm bij
Zell am Ziller. Hij bestaat uit vier torens: de glijbaantoren, klimtoren, kraantoren en
uitkijktoren. Je kunt van toren naar toren komen via houten en hangbruggen. Wie liever
op de grond blijft, kan zich uitleven op de avonturenspeelplaats met water- en
zandspeelplaatsen.
Verfrissingen zijn verkrijgbaar in de Almspielerei kinderspeelplaats bij Tux. Kinderen
kunnen de grote vijver oversteken met de trekboot. Wie goed kan balanceren kan
proberen het meer over te steken op de negen meter lange slackline. Er zijn ligstoelen
beschikbaar voor toeschouwers.
Het Spieljoch boven Fügen doet zijn naam eer aan. Direct bij het bergstation is een
groot waterspeelpark, een blotevoetenpad, een vliegende vos en een parcours waar je
op monsterscooters of bergkarretjes bergaf kunt rijden.
Wie van lichaamsbeweging houdt, kan naar het leuke sportstation op de Penken boven
Mayrhofen gaan. Kinderen en volwassenen kunnen hun behendigheid en evenwicht
trainen op 12 stations op het motoriekparcours. De routes van de bergscooter zijn snel
afgelegd. Schommels, glijbanen, een klimtoren en een waterspeelplaats zijn de
attracties op de bergspeelplaats.

Tip: De Zillertal Activcard, die geldig is tot 10 oktober 2021, omvat een dagelijkse beklimming
en afdaling met een van de tien bergspoorwegen, gratis reizen met het openbaar vervoer in de
vallei en kortingen bij talrijke partners. Gezinnen krijgen de kaart tegen bijzonder gunstige
voorwaarden.
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