
   
 

 

Winternieuws 2021/2022 

 
Kabelbanen/liften 
 
 

Karinthië 
 
Meer comfort in het skigebied Gerlitzen 
Het skigebied Gerlitzen breidt zijn besneeuwingssysteem uit. Dat moet het mogelijk maken het 
skigebied het winterseizoen uiterlijk op 3 december 2021 te openen. Dankzij twee nieuwe roltrappen 
kunnen gasten makkelijker van Parkeerdek 2 bij de kassa’s komen. Het aanbod van de online-
ticketshops wordt vergroot. Skiërs kunnen hun ticket thuis online kopen en met de opgeladen keycard 
rechtstreeks naar de lift gaan. Nog steeds verkrijgbaar zijn de ski- & spa-tickets. Inbegrepen is een 
dagkaart voor de Kärnten Therme in Villach.  
 
Skigebied Gerlitzen 
Vanaf december 2021 
www.gerlitzen.com 
 
 

SalzburgerLand 
 
Flying Mozart gondellift in de Snow Space Salzburg 
In de Snow Space Salzburg wordt aan het begin van het winterseizoen 2021/22 de Flying Mozart 
Bahn in gebruik genomen. Die overbrugt het hoogteverschil van 970 meter naar het Griessenkareck in 
minder dan 11 minuten en kan tot 4.000 personen per uur omhoog brengen (tot dusver 2.500 
personen). Wachttijden in het dal of op het middenstation behoren dan definitief tot het verleden. 
 
Snow Space Salzburg (Flachau-Wagrain-St. Johann) 
Vanaf december 2021 
www.snow-space.com 
 
 
Nieuwe Mooslehenbahn in Filzmoos 
Filzmoos staat met zijn ongeveer 20 kilometer piste bekend als een klein, fijn en populair 
gezinsskigebied. Vanaf deze winter vervangt de nieuwe Mooslehnenbahn op het zonneplateau van 
het dal de bestaande lift. De 6-persoonsstoeltjeslift is voorzien van kindveilige beugels en 
weersbestendige kap. 
 
Filzmoos 
Vanaf december 2021 
www.salzburgersportwelt.com 
 
 

Stiermaken 
 
Kreischberg 10-persoons 
Het skigebied Kreischberg in het Murtal voert de grootste investering uit zijn bedrijfsgeschiedenis uit: 
vanaf de winter 2021/22 vervangt een moderne 10-persoonsgondellift de in 1992 in gebruik genomen 
6-persoonsgondellift. De nieuwe lift bestaat uit 181 gondels, die elk plaats bieden aan 10 personen. 
Op deze manier kan hij duidelijk meer personen vervoeren dan voorheen en verkort mogelijke 
wachttijden. 
 
Skigebied Kreischberg 
Vanaf december 2021 
www.kreischberg.at 
 

 

http://www.gerlitzen.com/
http://www.kreischberg.at/


   
 

 

Tirol 
 
Nieuwe Goldseebahn in Nauders 
In het skigebied Nauders wordt in het seizoen 2021/22 de nieuwe 6-persoonsstoeltjeslift Goldseebahn 
in gebruik genomen. De kinder- en gezinsbaan met verhoogde windstabiliteit is met een 
kinderbeveiliging, zitplaatsverwarming en weersbestendige kap uitgerust. Verder worden rondom de 
nieuwe baan pistes aangepast en steilere stukken aangepakt. De Goldseebahn maakt onderdeel uit 
van een groter project in het kader van comfortverbetering. Voor het volgende winterseizoen worden 
drie sleepliften vervangen. 
 
Skigebied Nauders 
Vanaf december 2021 
www.nauders.com 
 
 
Nieuwe Weissseejochbahn op de Kaunertaler gletsjer 
Vanaf winter 2021/22 is op de Kaunertaler gletsjer de nieuwe, drempelvrij toegankelijke 
Weissseejochbahn in bedrijf. Het dalstation van de 10-persoonsgondellift bevindt zich in de omgeving 
van het middenstation van de bestaande Ochsenalmbahn op een hoogte van 2.494 meter. 
Daarvandaan voert de nieuwe baan naar het 3.044 meter hoge Weissseejoch. Bij het bergstation, op 
de grens met Italië, openbaart zich een fraai uitzicht op talrijke drieduizenders in Oostenrijk, Italië en 
Zwitserland. Via een nieuwe piste bereiken skiërs het middenstation van de Ochsenalmbahn alsmede 
het nieuwe dalstation van de Weissseejochbahn. Het aantal pistekilometers op de Kaunertaler gletsjer 
wordt hiermee vergroot en komt op 50. 
 
Kaunertal 
Vanaf december 2021 
www.kaunertal.com 
 
 
Nieuwe Rosskarbahn in Obergurgl 
In Obergurgl in het Ötztal wordt de vernieuwde Rosskarbahn in december 2021 in bedrijf genomen. 
De moderne 10-persoonsgondellift verkort de reistijd van 7 tot 5 minuten. Het bergstation komt dichter 
bij het bergstation Festkogel te liggen en biedt daardoor winterwandelaars een betere aansluiting op 
de Festkogel. 
 
Skigebied Obergurgl 
Vanaf december 2021 
www.obergurgl.com 
  
 

Vorarlberg 
 
Nieuwe Valisera Bahn in het Montafon 
Eind februari 2021 werd de Valisera Bahn in het Montafon na vier decennia buiten bedrijf gesteld. 
Daarvoor in de plaats verrijst het Silvretta Park, dat aan het begin van het winterseizoen 2021/22 
geopend wordt met de nieuwe Valisera Bahn, een hotel, restaurants, een Intersport-winkel en een 
ondergrondse parkeergarage met 600 plaatsen. 
 
Skigebied Silvretta Montafon 
Vanaf december 2021 
www.silvretta-montafon.at 
 
  

http://www.nauders.com/
http://www.obergurgl.com/
http://www.silvretta-montafon.at/


   
 

 
Nieuwe banen in Lech am Arlberg 
In Lech Zürs am Arlberg brengen vanaf komende winter twee nieuwe liften skiërs sneller en zonder 
wachttijden naar de piste. De nieuwe Zugerbergbahn, een 10-persoonscabinebaan met 
panoramavensters, gaat van Zug omhoog naar de Zugerberg. De nieuwe Madlochbahn brengt skiërs 
in slechts 5 minuten naar het bergstation op 2.446 meter hoogte. Aan het comfort dragen 
weersbestendige kappen en verwarmde zittingen bij. 
 
Ski Arlberg - Lech/Zug en Zürs 
Vanaf december 2021 
www.lechzuers.com 
   
 
Vernieuwd: Golmerbahn in het Montafon 
Vanaf winter 2021/22 is de Golmerbahn met nieuwe 8-persoonsgondels in bedrijf. Skiërs betreden de 
cabines zonder opstapjes (= level walk in). Verder zijn de nieuwe gondels hoger dan de vorige. Op 
alle stations wordt de route voor in- en uitstappers drempelvrij gemaakt. Om dat mogelijk te maken 
komen in Latschau en Matschwitz personenliften. Tien van de 110 gondels hebben een “Golmi“-
design. „Golmi“ en „Golmine“ zijn de mascottes van de Golm die kinderen een verhaaltje vertellen 
tijdens de rit. 
 
Montafon/Golm 
Vanaf december 2021 
www.golm.at 
  
  
Nieuws van de Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen 
In het grensoverschrijdende skigebied Kleinwalsertal (Vorarlberg) en Oberstdorf (Beieren) gaan twee 
nieuwe 10-persoonscabinebanen vanaf het winterseizoen 2021/22 in bedrijf. Ze waren allebei al 
vorige winter vernieuwd, maar nog niet in gebruik. De drempelvrije Söllereckbahn bespaart skiërs en 
snowboarders het dragen van hun sportuitrusting. De lift brengt wintersporters rechtstreeks van de 
parkeerplaats de berg op. Met de verbouwde Nebelhornbahn reis je nu zonder overstappen naar het 
bergstation Höfatsblick. 
 
Oberstdorf/Kleinwalsertal 
Vanaf december 2021 
www.kleinwalsertal.com 

 

  

http://www.lechzuers.com/
http://www.kleinwalsertal.com/
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Accommodaties – nieuw geopend  
 
 

Neder-Oostenrijk 
 
Hotel en trouwlocatie: Kaiser’s Hof  
De „Kaiser’s Hof“ in Strass im Strassertale was ooit een herenboerderij met logiesmogelijkheid. Enkele 
jaren geleden ontdekte Jürgen Peets, handelsingenieur en hartstochtelijk saneerder van oude 
panden, het landgoed. Hij redde het van verkrotting en liet de boerderij met zorg renoveren. Nu 
herbergt die kamers en appartementen met in totaal 30 bedden. De schuur, de binnenplaats, de tuin 
en het keldergewelf zijn te gebruiken voor evenementen zoals bijvoorbeeld huwelijken. 
 
Strass im Strassertale 
Sinds voorjaar 2021 
www.kaisershof.at  
  
 
Klein en fijn pension: het Kordik 
Ooit was het huis in Weitra im Waldviertel in bezit van bierbrouwers en textielwevers, daarna het 
woonhuis van de burgemeester, weer later het weekendhuis van een zeer bereisde journalist. Nu is 
het een met zorg gerenoveerd historisch toevluchtsoord om te overnachten en te verblijven. Het meer 
dan 500 jaar oude huis met fraaie tuin biedt in de 5 kamers ruimte voor maximaal 10 rustzoekende 
gasten. Het ontbijt, een brunch en het avondeten worden op verzoek in het huis geserveerd. 
 
Weitra im Waldviertel 
Sinds mei 2021 
www.daskordik.at  
  
  

Opper-Oostenrijk 
 
Met uitzicht: Harry‘s Home in Steyr  
Aan de rand van de historische binnenstad is in juni 2021 het nieuwe hotel Harry’s Home met 87 
studio’s en appartementen geopend. De receptie, de lobby, de bar en de ontbijtzaal bevinden zich op 
de bovenste etage met groot terras en geweldig uitzicht op Steyr en het Vooralpengebied. 
 
Steyr 
Sinds juni 2021 
www.harrys-home.com/steyr 
  
  

http://www.kaisershof.at/
http://www.daskordik.at/
http://www.harrys-home.com/steyr


   
 

 
Natuurbeleving: chaletdorp Blockhausen  
Een heerlijke rust heerst rond het nieuwe chaletdorp in het Böhmerwald in het noorden van 
Oberösterreich. Het bestaat uit vijf vrijstaande luxechalets met eigen sauna en drie suites. Alle 
wooneenheden zijn van hoge kwaliteit en gezellig ingericht en bedoeld voor zelfvoorziening. Vanuit 
het chaletdorp zijn de gasten met de auto in 5 minuten in het skigebied Hochficht. In de omgeving 
liggen ook winterwandelpaden en het langlaufcentrum Schöneben. 
 
Schwarzenberg im Böhmerwald 
Sinds september 2021 
www.blockhausen.at   
 
 
Voor gezinnen: appartement Madlen 
Hotel-restaurant Gressenbauer in Hinterstoder opent in december 2021 zijn nieuwe 
appartementengebouw Madlen. De 12 gezinsvriendelijke, modern-rustiek ingerichte appartementen 
zijn 40 m² groot en bieden plaats aan maximaal 4 personen. Ze hebben een volledig ingerichte 
keuken en een balkon. Wie dat wil kan gebruikmaken van de dagelijkse broodjesservice en ’s avonds 
in het restaurant van de gastgevers gaan eten. 
 
Hinterstoder 
Vanaf december 2021 
www.landhotel-gressenbauer.at 
  
 

SalzburgerLand 
 
Centraal: hotel Harry’s Home Bischofshofen 
Middenin het centrum van Bischofshofen, bij het station, is in juli 2021 het nieuwe hotel met 92 
studio’s en appartementen geopend. Deze zijn voorzien van een parketvloer en keuken en deels ook 
van een inloopkledingkast. Verder is er een servicepunt met wasmachines, droger en snackautomaat. 
De kleintjes kunnen zich in de 35 m² grote kinderspeelkamer vermaken. Een bijzondere aanwinst is de 
moderne wellnessruimte met terras op de 7e etage die uitzicht biedt op de bekende springschans van 
Bischofshofen. 
 
Bischofshofen 
Sinds juli 2021 
www.harrys-home.com/bischofshofen 
  
 
Jong & modern: hotel Selina in Bad Gastein 
De Selina-groep exploiteert jonge, hippe hotels. Het in juli 2021 geopende Selina-hotel in Bad Gastein 
is het eerste van de groep in Oostenrijk. Het bevindt zich in een laatnegentiende-eeuws gebouw vlak 
bij de waterval van Bad Gastein. Er zijn 90 kamers, van luxesuite tot meerbedkamer. De inrichting 
werd samen met architecten, ontwerpers en kunstenaars uit de regio vormgegeven. Het hotel heeft 
verder een wellnesszone, een restaurant, koffiehuis, bakkerij en co-workingplekken. Gasten kunnen 
aan allerlei activiteiten deelnemen, van skiën tot yogacursussen. 
 
Bad Gastein 
Sinds juli 2021 
www.selina.com/austria/bad-gastein  
 
 
Historische sfeer: Salzburg Loft Collection 
De Salzburg Loft Collection omvat appartementen in diverse gebouwen. Nieuw sinds juli 2021 zijn de 
centraal in de oude binnenstad van Salzburg gelegen 21 appartementen Linzergasse. De eenheden 
zijn tussen de 25 en 52 m2 groot en geschikt voor een kort of lang verblijf in de stad Salzburg. 
 
Stad Salzburg 
Sinds juli 2021 
https://loftcollection.net 
 
 

http://www.blockhausen.at/
http://www.harrys-home.com/bischofshofen
https://loftcollection.net/


   
 

 
Nieuw culinair genot: Luke’s Wohnzimmer in Bad Hofgastein 
Hotel Sendlhofer’s in Bad Hofgastein heeft in de winter niet alleen zijn kamers en appartementen 
opnieuw en trendy ingericht. De gastgevers, die veel waarde hechten aan verzorgd dineren, hebben 
met „Luke’s Wohnzimmer“ ook een nieuw restaurant geopend. Aan de bar, in de knusse zithoeken en 
stubes genieten gasten van creatieve en innovatieve, regionale en internationale gerechten, tijdens de 
brunch, de lunch of het avondeten. Producten uit het Gasteinertal en huisproducten als marmelade en 
honing zijn te koop in de nieuwe hotelwinkel. 
 
Bad Hofgastein 
Sinds juli 2021 
https://sendlhofers.com 
 
 
 
Hotel met een historie: The Storks 
In een van de oudste gebouwen van Bad Hofgastein heeft de familie Stork een Art & Boutiquehotel 
met 31 kamers gevestigd. Het interieur is een mengeling van oud en nieuw. Het hele gebouw is 
gedecoreerd met kunstwerken. Lekker zitten en lezen kan in de gezellige lounge. Het ontbijt wordt in 
het Wiener Café, in het Zirbenstüberl of, ’s zomers, op het terras geserveerd. 
 
Bad Hofgastein 
Sinds augustus 2021 
https://www.the-storks.com/   
  
 
Decente luxe: Schider Aparthotel in Bad Gastein 
In Bad Gastein is de voormalige Villa Schider omgetoverd tot een aparthotel met 27 charmante 
kamers, lounge, kinderspeelruimte, kleine wellnesszone met sauna en “mooie kamer”. Gasten kunnen 
kiezen voor de ontbijtservice of voor zichzelf zorgen. Specialiteiten uit de regio en dranken zijn 
verkrijgbaar in de hotelwinkel. Voor zelfvoorzieners is er in de “mooie kamer” een gemeenschappelijke 
keuken. 
 
Bad Gastein 
Sinds zomer 2021 
www.dasschider.at  
  
 
Blockhaus: Filzmooser Hof-chalets 
Naast het familiehotel Filzmooserhof zijn in de zomer van 2021 4 chalets geopend. De chalets in 
traditionele blokhuisstijl zijn 70 m2 groot, precies goed voor een gezin met 2 volwassenen en 2 tot 3 
kinderen. Ieder chalet beschikt over een terras of een tuin. Chaletgasten kunnen ook gebruikmaken 
van de voorzieningen en de kinderactiviteitenprogramma’s van het ernaastgelegen hotel. 
 
Filzmoos 
Sinds zomer 2021 
www.filzmooserhof.at/de/hof-chalets 
 
 
Gezinsvriendelijk: Apartmentresort Hofgut 
Half oktober opent in Wagrain het in een grote tuin gelegen Apartmentresort Hofgut, dat 40 met hout 
ingerichte wooneenheden van verschillende grootte telt. “Vrijheid in de vakantie” luidt het devies van 
het resort. Het aanbod varieert van 58 m2 grote budgetappartementen tot een 132 m2 groot, luxueus 
penthouse-appartement voor maximaal 10 personen. Wie dat wil kan ontbijten en dineren in het eigen 
resortrestaurant „vaMoos“. De wellnesszone heeft verschillende sauna’s, een binnen- en buitenbad – 
waaronder een overdekt gezinsbad –, een pierenbadje voor de kleintjes en een 25 meterbad. In de 
„Adults only“-zone is het goed relaxen. Wie van spelen en spelletjes houdt kan terecht in de 1.300 m² 
grote Games Area met kegelbaan, spelletjestafels en een trampolinehuis. De kleintjes kunnen zich 
vermaken in het Minipark met bobbycars en knutselen. 
 
Wagrain 
Vanaf oktober 2021 
https://hofgut.com 

https://sendlhofers.com/
https://www.the-storks.com/
http://www.dasschider.at/
https://hofgut.com/


   
 

 
 
 
Fantasierijk & speels: familiehotel Tante Frida 
Hotel Tante Frida in Maria Alm am Hochkönig is een eerbetoon aan alle kleine en grote kinderen. Met 
een bonte beleveniswereld binnen en buiten ontstaat een open huis met veel ruimte voor fantasie, 
levendig samenzijn, echte ontmoetingen en voor het inspirerende gevoel dat alles kan. Er is keus uit 7 
kamercategorieën en in totaal zijn er 84 kamers. Die hebben namen als “jungle”, “bosbad” of “circus” 
en zien er ook dienovereenkomstig uit. 
 
Maria Alm Hochkönig 
Vanaf december 2021 
https://ederfrida.com 
 
 
Informeel-charmant: First Peak Zauchensee  
Het nieuwe „Gsund & Aktiv“-hotel is echt iets voor bergliefhebbers. Pistes en wandelwegen liggen 
voor de deur. Het kameraanbod varieert van 19 m² grote eenpersoonskamers tot een 72 m² grote 
panoramasuite. De meeste van de 74 kamers hebben een balkon. Verder is er in de nieuwbouw een 
wellnessdomein dat zich over drie etages uitstrekt, een spa-afdeling, 4 restaurants, een terras en een 
bar. 
 
Zauchensee  
Vanaf december 2021 
www.firstpeak-zauchensee.at/   
  
 
Voor vrije geesten: Uncle Jack’s  
Uncle Jack's, een tropicalAlps lifestylehotel, laat zich omschrijven als een alles-kan-niets-moet-hotel. 
Het biedt informeel-ontspannen comfort en subtiele luxe op alle niveaus: zowel in de 10 kamers en 
appartementen als in de jungle-spa. Bij de overnachtingsprijzen is het grote Breakfast Club-ontbijt 
inbegrepen. Regionale en exotische snacks en drankjes behoren tot het aanbod van Jack’s Bar. 
 
Flachau  
Vanaf december 2021 
www.unclejacks.at 
  
 
Gezellig & elegant: The Place Boutique & Design Hotel Flachau   
Op het dorpsplein van Flachau opent in december 2021 het nieuwe boetiek- en designhotel „The 
Place“. Het biedt kamers en studio’s voor maximaal 4 personen, de meeste met balkon, een chic 
restaurant, een bar en een lounge. Daarbovenop een kleine chill-outzone met sauna, theebar en 
dakterras. 
 
Flachau 
Vanaf december 2021 
www.flachau.com/dc/detail/Unterkunft/the-place-boutique-design-hotel-flachau/   
  
 
Royaal: Tauernlodges Uttendorf  
In Uttendorf in het nationale park Hohe Tauern gaan in december 2021 de 14 nieuwe dubbele en 
rijtjeslodges met de naam Tauernlodges open. De wooneenheden bieden plek aan maximaal 10 
personen. Al naargelang de lodge beschikken ze over 4 tot 5 slaapkamers en 1 tot 3 badkamers. 
Vanaf het balkon of terras is er een mooi uitzicht op de Hohe Tauern. Wie na een dag in de frisse lucht 
wil ontspannen stookt zijn privésauna op. 
 
Uttendorf in het nationale park Hohe Tauern 
Vanaf winter 2021/22 
www.alps-residence.com/resort/tauernlodges-uttendorf.html   
  
  

https://ederfrida.com/
http://www.firstpeak-zauchensee.at/
http://www.flachau.com/dc/detail/Unterkunft/the-place-boutique-design-hotel-flachau/
http://www.alps-residence.com/resort/tauernlodges-uttendorf.html


   
 

 
 
Aan de bosrand: Lerchenpeuntgut  
In Tamsweg in de Lungau worden in december 2021 de 16 Lerchenpeuntgut-chalets geopend. Ze 
bieden plaats aan in totaal 128 gasten, zijn comfortabel-modern gebouwd, stijlvol ingericht en ze 
beschikken over een kleine wellnessruimte met sauna. In het hoofdhuis zijn appartementen 
ondergebracht, plus de receptie, een lounge en een kleine dorpswinkel.  
 
Tamsweg 
Vanaf winter 2021/22 
www.lerchpeuntgut.at 
  
 
Nieuw & licht: appartementen Evers  
In het nieuwgebouwde huis van de familie Evers bevinden zich drie gezellige, lichte 
vakantiewoningen. Ze hebben een oppervlakte tussen 53 en 78 m2 en bieden plaats aan maximaal 7 
personen. Voor het ontbijt heeft de plaatselijke bakker een bezorgservice. De liften en een 
langlaufloipe zijn te voet in een paar minuten bereikbaar. De gratis skibus stopt naast het huis.  
 
Flachau 
Vanaf winter 2021/22 
www.evers-flachau.at 
  
  

Stiermarken 
 
Mooie vergezichten: Monte Styria 
Mariazell is vanaf de decembermaand 2021 een toeristisch zomer- en winterparadijsje rijker. In 
aanbouw zijn 7 chalets met een adembenemend uitzicht. Elk van de in hout opgetrokken huizen biedt 
plaats aan maximaal 4 personen. De huizen hebben 2 slaapkamers, een woonkamer, bad, wc, sauna 
en een overdekt terras. De eerste huizen worden in december 2021 geopend. In de zomer van 2022 
zijn alle 7 Monte Styria-huizen bewoonbaar. 
 
Mariazeller Land 
Vanaf december 2021 
www.montestyria.at  
  
 

Tirol 
 
In het hart van Lienz: Apartmenthaus Nr. 1 
Middenin de charmante historische binnenstad van Lienz is in augustus 2021 Apartmenthaus Nr. 1 
geopend. In het gerenoveerde gebouw bevinden zich 11 vakantiewoningen met een woonkeuken, met 
plek voor maximaal 3 personen. Verder zijn er twee maisonnettewoningen met terras voor 4 tot 6 
personen, alsmede 3 tweepersoonskamers. 
 
Lienz 
Sinds augustus 2021 
www.apartmenthaus-nr1.at  
  
 
Vakantie in de stad: hotel Meininger  
Meininger Hotels zijn te vinden in verscheidene Europese hoofdsteden. In de herfst van 2021 wordt er 
een geopend in het centrum van Innsbruck. Het zes etages tellende gebouw heeft 74 kamers met in 
totaal 259 bedden. Het ongecompliceerde hotelconcept richt zich met name op gezinnen, 
vriendengroepen en backpackers. Er is keus uit een- en tweepersoonskamers, meerbedkamers en 
een slaapzaal waar maximaal 6 personen kunnen slapen. 
 
Innsbruck 
Vanaf herfst 2021 
https://www.meininger-hotels.com/de/hotels/innsbruck/hotel-innsbruck-zentrum   
  
 

http://www.evers-flachau.at/
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Woeste natuur, knusse krachtplek: DAS SeeMOUNT 
Een ontspannende, knusse haven middenin de imposante natuur: dat wil het nieuwe Active Nature 
Resort „DAS SeeMOUNT“ in See im Paznauntal zijn. De 60 kamers, waar hout, zachte stoffen en veel 
licht de toon zetten, zijn knusse toevluchtsoorden na een actieve dag in de bergen. Voor culinair genot 
zorgt het eigen hotelrestaurant en de spa is er om te ontspannen. De favoriete plek voor 
bergliefhebbers wordt de infinity-pool met panorama-uitzicht. 
 
See im Paznauntal 
Vanaf 25 november 2021 
www.seemount.at 
  
 
Stadl-appartmenten in Prägraten 
Bij de Ortnerhof in Prägraten am Grossvenediger worden in december 2021 op de plek van de 
voormalige Stadl 6 appartementen in een alpien-moderne stijl geopend. Ze hebben een oppervlakte 
van 66 tot 83 m2 en bieden plaats aan 2 tot 6 personen. Gasten kunnen er logeren op basis van 
zelfvoorziening (selfcatering) of kiezen voor ontbijt en avondeten in de Ortnerhof, een vakantie- en 
ruiterboerderij. De gastgevers bieden tevens een „Pfandl to go“-service aan: avondeten van tevoren 
bestellen en in het eigen appartement opeten. 
  
Prägraten am Großvenediger 
Vanaf december 2021 
www.ortnerhof.at/stadl-apartments   
 
 
Exclusief: Golden Marmot en Silver Fox 
In december 2021 worden in St. Anton am Arlberg twee nieuwe luxechalets geopend. Chalet Golden 
Marmot heeft drie appartementen, elk voor acht tot tien gasten en een kleine wellnesszone en ligt 
slechts een paar meter van het dalstation van de Nassereinbahn en de toegang tot het skigebied 
Arlberg vandaan. Ook het zusterchalet Silver Fox ligt dicht bij de skiliften, heeft drie appartementen 
met een ruime woon-/eetkamer en open haard en is ideaal voor gezinnen of vriendengroepen. 
Ontspannen kan in de wellnesszone met sauna in het gebouw. 
 
St. Anton am Arlberg 
Vanaf december 2021 
www.chalet-stanton.com  
  
  
Open-house: The Secret Sölden 
„The Secret Sölden“ trekt alleen al met zijn luxueuze gouden entree met koperkleurige metalen 
panelen de aandacht. In december 2021 gaat het exclusieve appartementenresort met 44 
wooneenheden open. The Secret wil overtuigen met zijn innovatieve totaalconcept en open-
housevisie. Het centrale ontmoetingspunt wordt LA‘LIV, de woonkamer van het gebouw. Hier ontbijten 
de gasten en kunnen zich de hele dag door bedienen van een smakelijke keus aan snacks en 
drankjes. ’s Avonds transformeert LA’LIV tot een chic restaurant. Het absolute hoogtepunt wordt de 
van een glazen dak voorziene skybar THE VUE. 
 
Sölden 
Vanaf december 2021 
www.the-secret-soelden.com  
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Heerlijke stilte: Hygna chalets  
In Reith in het Tiroolse Alpbachtal worden in december 2021 11 exclusieve chaleteenheden voor rust 
en ontspanning zoekende gasten geopend. Stilte als bron van kracht en een authentiek hygge-gevoel 
– het Deense woord voor knusheid – vormen het motto van de luxueuze Hygna chalets. Ze zijn een 
combinatie van traditionele bouwwijze en modern interieur, aangevuld met de idyllische alleenstaande 
ligging en absolute privésfeer. Elk chalet beschikt over een eigen houten sauna, open haard en 
wellness-vibratiebedden. De Heustadl-pool met uitzicht op de Wiedersberger Horn is voor iedereen 
toegankelijk. Vier chalets beschikken verder over een privé-whirlpool. Op verzoek kunnen gasten 
iedere dag een ontbijt laten bezorgen met regionale specialiteiten. 
 
Reith im Alpbachtal 
Vanaf december 2021 
www.hygna.at  
  
 
Zonder fratsen: Das Gerlos 
Een alpengemeenschap, een moderne herberg voor stijlbewuste mensen, een trefpunt voor iedereen 
die van natuur en sport houdt – of gewoon een coole tent: dat is „Das Gerlos”. Helemaal trouw aan het 
motto “zonder fratsen” biedt het nieuwe designhotel in de dorpskern van Gerlos alles waar gasten op 
vakantie behoefte aan hebben: mooie ligging, prima ontbijt, moderne en gezellige kamers, een kleine 
spa met uitzicht op de bergen en een plek om bij elkaar te komen in het hotel. In „Das Gerlos“ komen 
30 tweepersoonskamers en 3 suites. 
 
Gerlos 
Vanaf december 2021 
www.dasgerlos.com 
 
 

Vorarlberg 
 
Centraal: Night Inn Feldkirch 
Night Inn is de naam van het hotel dat in juli 2021 in de nieuw opgezette Bahnhofscity van Feldkirch is 
geopend. Het moderne gebouw met ontbijtcafé ligt op loopafstand van het station en ongeveer 800 
meter van vergader- en evenementencentrum Montfort Haus. De 150 kamers zijn allergievriendelijk 
ingericht. Elke kamer beschikt over een bureau en een koffiemachine. Verdere kenmerken van het 
hotel zijn het terras, de skiruimte en autoverhuur. 
 
Feldkirch 
Sinds juli 2021 
https://night-inn.com/hotels/feldkirch 
  
 
Genieten & Events: Firmament 
In Rankweil is in juli 2021 het „Firmament“ geopend, een combinatie van een lifestyle- en zakenhotel 
met restaurant, vinotheek en zalen voor evenementen tot 800 personen. Er is keus uit 143 kamers, 
suites en long stay-appartementen. In het restaurant met demonstratiekeuken kookt iedere maand 
een andere talentvolle jonge kok van de „Brotherhood of Culinary Chef’s Association“ en neemt de 
gasten mee op een reis naar zijn thuisland. De bijpassende wijnen worden door de sommelier uit de 
eigen vinotheek gekozen. Het meenemen van gerechten en wijnen is ook mogelijk. 
 
Rankweil 
Sinds juli 2021 
www.firmament.at/  
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Mst spa en partyruimte: Arla Luxury Home  
Een harmonieus geheel van geraffineerde chaletarchitectuur en alpien-modern interior design en 
handwerk: dat is de exclusieve Arla Luxury Residence met plaats voor maximaal 12 personen. Er 
zitten drie individueel ingerichte woningen in met badkamers, grote woon- en eetruimte met open 
haard en terrassen met uitzicht op Lech. Verder beschikt het Arla Luxury Home over twee sparuimtes 
met sauna, stoombad en rustzone, een multifunctionele yogaruimte en twee skiruimtes. En er is een 
partyzaal met multimediasysteem, privé-bioscoop, bar, darts en flipper. 
  
Lech Zürs am Arlberg 
Sinds zomer 2021  
https://arlalech.com 
 
  
Uitzicht op bergen: Hotel Alpstadt 
In december 2021 opent de familie Wilfinger in de Alpenstad Bludenz hotel „Alpstadt“. De centraal 
gelegen nieuwbouw van de Vorarlbergse architect Johannes Kaufmann wordt in hout opgetrokken, is 
zeven verdiepingen hoog en gaat 65 kamers tellen. Tot de voorzieningen behoren tevens 
vergaderruimten, een restaurant en een dakterras met uitzicht op de bergen. 
 
Bludenz 
Vanaf december 2021 
www.alpstadt.com 
  
 
Huiselijk-modern: Alpengasthof + vakantiechalets Furx 
In Furx, een wijk van Zwischenwasser op een hoogte van 1.140 meter, worden in december 2021 het 
nieuwe Alpengasthof Furx en 10 chalets geopend. De in hout opgetrokken gebouwen met 
ondergrondse garage zijn een ontwerp van het bekende Vorarlbergse architectenbureau 
Baumschlager Eberle. Een fraai uitzicht bieden het restaurant en het terras, met elk zo’n 100 
zitplaatsen. De chalets met panoramavensters en sauna zijn 90 m2 groot. 
 
Zwischenwasser-Furx 
Vanaf december 2021 
https://peterhof-furx.at 
  
 
Voor bergliefhebbers: Berghaus Schröcken 
In Schröcken in het Bregenzerwald zorgt de familie Schwarzmann met de bouw van het Berghaus 
Schröcken voor een stijlvolle vakantieplek voor wintersporters en wandelaars. Al vanaf het 
winterseizoen 2021/22 zijn 2 time-out-appartementen, 2 chalet-appartementen voor maximaal 20 
gasten en 2 selfcatering-huizen voor maximaal 16 gasten bewoonbaar. Het hele ensemble met drie 
huizen is in juli 2022 klaar. In totaal is er dan keus uit 22 studio’s en 18 appartementen. Ze zijn 
ingericht met houten meubels en alpine materialen. Ook is er nog „Alwins Stammtisch“, met een klein 
café, een wellnessruimte en een buitenbad.  
 
Schröcken  
Vanaf december 2021 plus uitbreiding in juli 2022 
www.berghaus-schroecken.at 
  
  
In de afzondering van de bergen: Hirschberghütte 
De berghut op de Hirschberg bij Bizau in het Bregenzerwald is een nieuwbouw met eveneens een 
nieuwe toegangsweg. De in massief hout opgetrokken hut biedt plaats aan maximaal 8 personen. Hij 
heeft een goed uitgeruste woonkeuken. Met een boomhuis en een grote waterbron om in te spetteren 
en te kneippen belooft dat mooie tijden op de Hirschberg. In de winter is de rustige berg favoriet bij 
winterwandelaars en toerskiërs.  
 
Bizau 
Vanaf december 2021 
www.berghütte-bregenzerwald.at 
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Hostel: St. Josefsheim eat & stay 
Binnen de muren van het onder monumentenzorg staande „St. Josefsheim“ in Schruns im Montafon, 
vroeger een geboortekliniek en ziekenhuis, ontstaat aan het begin van het winterseizoen 2021/22 een 
„eat & stay“-accommodatie voor avontuurlijke jongeren en jongvolwassenen. Het ontwerp refereert 
aan Montafoner tradities en de bijzondere geschiedenis van het gebouw. Het horecagedeelte op de 
begane grond moet de nieuwe ontmoetingsplek van het dorp worden, met een kaart die gericht is op 
brood, wijn en koffie. 
 
Schruns  
Vanaf december 2021 
www.silvretta-montafon.at/de/service/presse/pressetexte/St.Josefsheim-Schruns_pt_2326680 
  
 
Vakantiehuis met uitzicht: Kristberghüsli 
Het Kristberghüsli, dat hoort bij Panoramagasthof Kristberg in het Montafon, opent in december 2021 
in een nieuwe look. De nieuwbouw, opgetrokken in modern-alpine stijl in hout, biedt plaats aan 2 tot 5 
personen. Bijzondere kenmerken zijn een bio-sauna en kleine terrassen aan de zuid- en oostzijde met 
mooi uitzicht op het Rätikon- en Verwallgebergte. 
 
Kristberg/Silbertal 
Vanaf december 2021 
www.kristberg.at 

Wenen 
 
Weense charme: Jaz in the City Vienna 
Jaz in the City schudt sinds augustus Wenen op met een euforisch-lokale mash-up van design, kunst 
en kookkunst. De accommodatie heeft 119 in-tunekamers, 38 bassline-kamers, 4 offbeat-lofts en 2 
backbeat-suites. Het gebouw met de rooftop bar „mariatrink“ ligt centraal in het 6e district, heel dicht in 
de buurt van de Naschmarkt en de winkelstraat Mariahilfer Strasse. 
 
Wenen 
Sinds augustus 2021 
www.jaz-hotel.com/hotels/jaz-in-the-city-vienna 
  
 
 
Hotel & Hostel: Jo&Joe 
Bij het Westbahnhof in Wenen is in augustus 2021 een nieuw, 7 etages hoog gebouw geopend. Het 
herbergt een bekend meubelwarenhuis uit Zweden en „Jo&Joe“. Het ongecompliceerde hotel van de 
Accor-groep biedt accommodatie aan ongeveer 400 gasten. Die kunnen kiezen uit klassieke 
slaapzalen en hotelkamers van verschillende afmetingen. Een bijzonderheid is de openbaar 
toegankelijke daketage. Blikvanger zijn de 160 bomen die aan de gevelzijden en op het dakterras voor 
verkoeling zorgen. 
 
Wenen 
Sinds augustus 2021 
www.joandjoe.com/de 
  
  
Centraal en praktisch: The Weekend 
„Friday“, „Saturday“ en „Sunday“ zijn de namen van de modern ingerichte comfort-, deluxe- en 
premiumkamers in het nieuwe The Weekend in het 7e district van Wenen. Er is verder keus uit suites 
voor maximaal 4 personen. Het hotel, vroeger een kantoorgebouw, telt nu 88 kamers met 176 bedden 
en heeft 4 sterren. The Weekend is het eerste hotelproject van de in Wenen bekende 
bouwondernemer Richard Lugner, die ook een winkelcentrum exploiteert.  
  
Wenen 
September 2021 
https://hoteltheweekend.at 
  
 

http://www.silvretta-montafon.at/de/service/presse/pressetexte/St.Josefsheim-Schruns_pt_2326680
http://www.kristberg.at/
http://www.jaz-hotel.com/hotels/jaz-in-the-city-vienna
http://www.joandjoe.com/de/
https://hoteltheweekend.at/


   
 

 
Weense lifestyle: Hotel Motto 
Met hotel Motto krijgt Wenen er op 2 oktober een nieuw viersterrenhotel bij. Het staat aan de populaire 
winkelstraat Mariahilfer Strasse en heeft 90 kamers met 180 bedden. Wat de stijl betreft vormt hotel 
Motto een link met het Parijs uit de jaren 20, gecombineerd met Weense lifestyle en Scandinavische 
gezelligheid. Speciaal voor het hotel ontworpen tapijten, meubels, tegels en lampen worden 
gecombineerd met vintage meubels, deels originele uit het Parijse hotel Ritz. Ook in gastronomisch 
opzicht heeft het hotel veel te bieden. Op de daketage van het historische gebouw uit de jaren 70 van 
de 19e eeuw bevindt zich een restaurant met bar en terras. Op de begane grond heeft het hotel een 
eigen bio-bakkerij. 
 
Wenen 
Vanaf oktober 2021 
www.hotelmotto.at  
 
 

Barok & chic: Bauernmarkt1 
Aan de Bauernmarkt 1, slechts enkele voetstappen verwijderd van de Stephansplatz, opent de 
ondernemersgroep Lenikus eind 2021 een vijfsterrenhotel met 77 kamers en suites, met in totaal 154 
bedden. Het onder monumentenzorg staande, vijf etages tellende gebouw stamt uit de tijd van de 
barok en is de afgelopen jaren grondig gerenoveerd. 
 
Wenen 
Eind 2021 
www.lenikus.at 
  
 
Chic & uitzicht: Indigo Hotel 
Aan de Rechte Wienzeile, op loopafstand van de Naschmarkt en de metrostation, bouwt de 
Intercontinental hotelgroep een boetiekhotel van hun merk „Indigo“. Het complex dat uit twee 
bouwlichamen bestaat herbergt op 7 etages 158 kamers, een restaurant, een bar en vergaderruimten. 
Verder heeft het een dakterras met mooi uitzicht over de stad en beschikt het over een ondergrondse 
garage. 
 
Wenen 
Maart 2022 
www.hotelindigo.com 
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Accommodaties – verbouwingen 
 
 

Opper-Ooostenrijk 
 
Liefdevol gerestaureerd: Heritage Boutique Apartments Bad Ischl 
Middenin Bad Ischl staat een prachtige villa uit de tijd rond 1900. Afgelopen jaar werd hij liefdevol 
gerestaureerd. Sinds voorjaar 2021 zijn de 5 met stijlmeubels en een pantrykeuken ingerichte 
appartementen te bewonen. Ze zijn tussen de 30 en 60 m2 groot en dragen de voornamen van 
vrouwen, bijvoorbeeld Adele (naar Adele Bloch-Bauer) of Sophie (naar Sophie van Beieren).  
 
Bad Ischl 
Sinds voorjaar 2021 
www.heritagebadischl.at 
 
 

Neder-Oostenrijk 
 
Opgefrist: Alpenhotel Ensmann 
Sinds de zomer van 2021 is het familiehotel in Lassing bij Göstling/Ybbs helemaal vernieuwd. De 
kamers zijn gemoderniseerd, er is een lift aangelegd en het restaurant is vergroot. Ook de wellness 
heeft een modernisering ondergaan met een nieuwe rustruimte en twee nieuwe sauna’s. 
 
Göstling/Ybbs 
Sinds zomer 2021 
www.alpenhotel-ensmann.at 
  
 

SalzburgerLand 
 
Meer comfort: JUFA Salzburg  
JUFA staat voor „Jugend- und Familienhotel en het is een groep die door heel Oostenrijk hotels heeft. 
JUFA Salzburg is in juni 2021 na een grote verbouwing heropend. Alle kamers hebben 
boxspringbedden gekregen en hebben optisch een link met Wolfgang Amadeus Mozart. Nieuw zijn 
het restaurant „Wolferl“, Wolferls Lounge, een twee verdiepingen grote speelruimte en lichte 
vergaderruimten. 
 
Stad Salzburg 
Sinds juni 2021 
www.jufahotels.com/hotel/salzburg 
 
 
Nieuwe kamers: Hotel Friesacher in Anif 
Het traditierijke hotel Friesacher in Anif bij Salzburg heeft groot uitgepakt met zijn verbouwing. In het 
hoofdhuis zijn 45 nieuwe kamers gekomen, een nieuwe receptie en lobby, alsmede vergaderruimten 
en de Jedermann-bar. Bij de verbouwing hebben de gastgevers veel aandacht besteed aan het 
drempelvrij maken en aan duurzaamheid. 
 
Anif  
Sinds juli 2021 
www.friesacher.com   
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Stiermarken 
 
Met almstrand: Almwellnesshotel Pierer 
In Fladnitz op de Teichalm, in een uitgestrekt almengebied, heeft het Almwellnesshotel Pierer een 
thuis gevonden. Sinds mei 2021 biedt het hotel, dat door Gault Millau bekroond is met de titel Hotel 
van het jaar 2020, een aantal vernieuwingen te melden. De familie Pierer heeft enkele kamers 
verbouwd en opnieuw ingericht. In het restaurant kregen de wijnstube en de generatiesstube een 
behaaglijker aanzien. Een nieuwe aanwinst is Pierers melkbar met terras. Het almgevoel krijgen 
gasten op het nieuwe almstrand en in de vergrote rustruimtes met uitzicht. 
 
Fladnitz 
Sinds mei 2021 
www.hotel-pierer.at 
 
 

Tirol 
 
Nieuw wellnessparadijs: Hotel Naudererhof 
Met de nieuwe, 1.800 m2 grote Alpin Spa, die 4 etages beslaat, is het 4 sterren-superior Alpin Spa & 
Art Hotel Naudererhof in Nauders het zomerseizoen ingegaan. De spa omvat onder meer een 
pijnbomensauna, een berghooi-biosauna, een aroma-stoombad en een indoor biotoop met 
wellnesstuin en rustruimte. Een bijzonderheid is de 15 meter lange, het hele jaar verwarmde skypool 
met panorama-uitzicht. 
 
Nauders am Reschenpass 
Sinds mei 2021 
www.naudererhof.com  
  
  
Wolke 78: Hotel Arabella  
In juli 2021 heeft hotel Arabella in Nauders zijn nieuwe spa met de naam „Wolke 78“ingewijd. De spa 
strekt zich uit op een oppervlakte van 1.200 m² naast de tuin en rond het bestaande 14 meter lange 
zwembad. Nieuw zijn sauna’s, een zoutwater-stoombad, rustruimten en een hot-whirlpool buiten. 
Gasten kunnen verder gebruikmaken van bestaande de sky-sauna met uitzicht.   
 
Nauders 
Sinds juli 2021 
www.hotel-arabella.com  
  
 
Garden Spa: Hotel Berghof 
Het afgelopen jaar heeft hotel Berghof in Mayrhofen zijn restaurants een nieuwe look gegeven. Daar 
kwam in de zomer van 2021 de nieuwe Garden Spa bij, met sauna’s, een stoombad, een binnen- en 
buitenzwembad, een kinderbadje, plus rustruimtes en extra massageruimtes. Nieuw zijn ook een 
fitness- en yogaruimte. Voor de spa ligt de nieuw aangelegde tuin met relaxplekken en ligwei op het 
dak, exclusief voor volwassenen.  
 
 Mayrhofen 
Sinds juli 2021 
www.berghof.cc  
  
 
Nieuwe Sky-Spa: Hotel Kristall 
Hotel Kristall is een van de traditierijke bedrijven in Leutasch. Het ondergaat dit jaar een totale 
vernieuwing en opent in december 2021 in een nieuwe look. De hotellobby, het restaurant en de bar 
worden in een modern-alpine stijl verbouwd en vergroot. Er komt een extra etage bij met kamers en 
suites. Hoogtepunt wordt de nieuwe Sky Spa met verwarmd buitenbad, panoramasauna, ligruimte 
binnen en buiten en panoramisch uitzicht op het Wettersteingebergte en de Hohe Munde. 
 
Leutasch 
Vanaf december 2021 
www.hotel-kristall.at  
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 Een met de natuur: Mountainresort Zillergrund Rock 
Momenteel ondergaat hotel Zillergrund in Mayrhofen een gedaanteverwisseling en heropent in 
december als exclusief mountain resort onder de naam „Zillergrund Rock“. Daarmee gaat een lang 
gekoesterde wens van de familie Pfister, die het hotel al vijf generaties lang leidt, in vervulling. 
Behalve de natuurverbonden en open architectuur maken vooral de 3.000 m2 grote Nature Sky Spa 
met skypool op twee etages en de Nature Alpine Spa indruk. Ook alle kamers en suites worden 
vernieuwd. Verder werkt de familie Pfister aan een zo duurzaam mogelijke vakantie met stroom van 
de eigen waterkrachtcentrale en met pelletverwarming. De bouwmaterialen komen ook uit de regio, 
net als een groot deel van de levensmiddelen. 
 
Mayrhofen 
Vanaf december 2021 
https://zillergrundrock.tirol 
  
 
Rooftop-Pool: Hotel Neue Post 
Hotel Neue Post in Mayrhofen opent in december 2021 zijn het hele jaar geopende buitenzwembad 
op het dak, indrukwekkend uitzicht inbegrepen. Tevens komen er 7 luxueuze pool-suites en 23 
kamers bij, ingericht in Tiroolse stijl. Het vrijetijdsaanbod wordt uitgebreid met een fitnessruimte en 
gamingroom met moderne speelconsoles.  
 
Mayrhofen 
Vanaf december 2021 
www.neue-post.at  
  
  

Vorarlberg 
 
Infinity Pool: Travel Charme Ifen Hotel 
Sinds half augustus 2021 is het 5 sterren-Travel Charme Hotel Ifen in het Kleinwalsertal een attractie 
rijker. Gasten kunnen er in de 25 meter lange infinity pool met uitzicht op de bergen zwemmen. Het 
zwembad is het hele jaar open. Veel plek om te ontspannen hebben de gasten bovendien in de 
ongeveer 2.500 m² grote wellnesszone, de Pure Spa. 
 
Hirschegg im Kleinwalsertal 
Sinds augustus 2021 
www.travelcharme.com/hotels/ifen-hotel 
 
 

In nieuw gewaad: ski- & wandelhotel Jägeralpe  
Het ski- en wandelhotel Jägeralpe in Warth in het Bregenzerwald heropent begin december zijn 
vernieuwde 3 verdiepingen tellende stamhuis met restaurant. Buiten krijgt het gebouw een nieuwe 
schindelgevel. De kamers en suites, alle met balkon, worden in een modern-alpine „Walserstijl“ 
ingericht. Nieuw is een buitenzwembad. In de „Kräuterei“ komen gasten meer aan de weet over 
kruiden en kunnen er yogacursussen volgen. Creatiefcursussen vinden plaats in het atelier op de 
berg. Het oude personeelshuis wordt vervangen door een nieuw huis met ondergrondse garage. 
 
Warth 
Vanaf december 2021 
www.jaegeralpe.at 
 
  

https://zillergrundrock.tirol/
http://www.neue-post.at/
http://www.travelcharme.com/hotels/ifen-hotel
http://www.jaegeralpe.at/


   
 

 
Nieuwe naam: Alpin-Studios & Suites 
Voor aanvang van het winterseizoen 2021/22 wordt het kleine garni-hotel Alpin in Warth in het 
Bregenzerwald totaal vernieuwd. De kamers worden verbouwd tot studio’s met kookhoek, er komt een 
derde etage bij, evenals een wellnesszone en een zonneterras. In plaats van met olie gaat het hotel 
stoken met aardwarmte. Belinda en Mathias Fritz leiden het hotel onder de nieuwe naam „Alpin – 
Studios & Suites“. 
 
Warth 
Vanaf december 2021 
www.alpinwarth.at    
  
 
Veel nieuws: Appart Hotel Knappaboda 
In december 2021 heropent Appart Hotel Knappaboda na een flinke verbouwing. Acht nieuwe, stijlvol 
ingerichte appartementen bieden plek aan 2 tot 6 personen. Nieuw is een kleine wellnesszone met 2 
sauna’s, een stoombad en een sap- en theebar. Bij aankomst krijgen de gasten een goed gevulde 
ontbijtmand mee. Verder is er een dagelijkse broodjesservice. In de „Knapparei“, de eigen 
kruidenierswinkel, zijn voorts regionale lekkernijen en wijnen verkrijgbaar. Gasten kunnen hun auto 
kwijt in de nieuwe ondergrondse garage. 
 
Lech (Lech Zürs am Arlberg)  
Vanaf december 2021 
https://www.knappaboda.com/ 
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Aanbod – Gastronomie 
 

 
Opper-Oostenrijk 
 
Hotel Goldener Ochs in Bad Ischl  
Slechts een steenworp verwijderd van de winkels en cafés genieten de gasten van de rust van een 
eigen toevluchtsoord. Een ruime spa en chill-outplekken bieden gelegenheid om de geest te laten 
waaien. Nieuw zijn de Arthur Schnitzler-vertrekken. 
www.goldenerochs.at   
 
 
Restaurant Genussufer am Attersee 
„Good Food – good mood“ (goed eten, goede stemming) is het motto in het nieuwe restaurant 
Genussufer in Unterach aan de Attersee. Het is gevestigd in het voormalige, geheel verbouwde 
strandbadpaviljoen en is in juni 2021 geopend. De menukaart bevat vis uit de regio, Oostenrijkse 
klassiekers als Wiener Schnitzel en internationale gerechten; dinsdag is bijvoorbeeld „Taco Tuesday“. 
https://genussufer.at 
  
 
Restaurant Kammer5 in Ort im Innkreis 
Kammer 5 is het adres waar de eventlocatie Leitner Gut en sinds begin september 2021 restaurant 
Kammer 5 gevestigd zijn. Het restaurant op de voormalige boerderij valt op door zijn mooie 
booggewelven. De menukaart is geënt op de regionale keuken, met Oostenrijkse en ook Franse 
invloeden. Er is keus uit 4 en 6 gangenmenu’s, op verzoek ook vegetarisch. 
www.kammer5.at 
  
  
Giesserei – Duurzaamheid troef in Ried im Innkreis 
In de voormalige tingieterij in het centrum van Ried im Innkreis is in juni 2021 de „Giesserei“ geopend. 
Het duurzaamheidshuis serveert in zijn kleine café KaffeeKocherei met een bio-certificaat bekroonde 
gerechten en dranken. Verder zijn er co-workingplekken, een markt voor regionale en duurzame 
producten en een evenementenruimte. 
www.gießerei-ried.at       
  
 

Karinthië 
 
Nieuwe delicatessenwinkel in het Lavanttal  
Karinthië heeft twee slow-foodregio’s: het Lesach-, Geil- en Gitschtal met de Weissensee en het 
Lavanttal. Daar, in St. Paul im Lavanttal, is in april 2021 in samenwerking met het „Haus der 
Regionen“ een nieuwe delicatessenwinkel geopend. Het assortiment omvat kwaliteitsproducten van 
producenten uit het Lavanttal, waaronder fruit, likeuren, vruchtenbrandewijn, deegwaren, honing en 
nog veel meer. 
www.hausderregion.at  
  
 

SalzburgerLand 

 
Ongecompliceerd: Menschmayer in Saalfelden 
„Menselijk, dichtbij, licht en gezellig“, zo beschrijft Andreas Mayer zijn nieuwe restaurant 
„menschmayer“ in Saalfelden. Het lichte en ongecompliceerde komt hier net zo goed op tafel als het 
stedelijke en het regionale. Luchtigjes geserveerd, voor foodies en voor de snelle honger, om te delen 
of voor jezelf. Een gastentuin hoort er ook bij. 
https://www.menschmayer.net   
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Parijse flair: Café Anna in Lofer 
Confiserie Berger is gevestigd aan de Schokoladenweg 1 in Lofer. Hier maken Hubert en Christine 
Berger en hun team de fijnste chocolade, bonbons en confiserie. Vanaf oktober 2021 is er een nieuwe 
culinaire plek als dochter Anna haar kleine, fijne café opent. Bij haar krijg je Oostenrijkse taarten, 
gebak en meelspijzen, alsmede Frans gebak, macarons en andere lekkernijen. Het zijn creaties van 
pâtissier Hubert en van zijn dochter Anna, die gediplomeerd bonbon- en confiseriemaker is en twee 
studies voltooid heeft.  
www.confiserie-berger.at/de  
  
 
Zonnig: Lumberjack bio-bergrestaurant 
Aan de Kleinarlzijde van de Shuttleberg is in juli 2021 de „Lumberjack“-hut (houthakkershut) met 
wintertuin en groot terras geopend. Er zijn uitsluitend maaltijden en dranken met bio-certificaat te 
krijgen, voor flexitariërs, vegetariërs en veganisten. Bij de bouw hebben de gastgevers ook gelet op 
duurzaamheid. Het gebouw is gemaakt met bouwmateriaal uit de streek, zoals hout. Het werk is 
uitgevoerd door ambachtslieden uit de regio. 
https://www.lumberjack.at/de   
  
 
Allemaal schnitzels: Meissl & Schadn in Salzburg 
„Meissl & Schadn“ was en is een culinair instituut in Wenen. Hun signature dish is de Wiener 
Schnitzel, naar keus gebakken in boter of varkensvet of in plantaardige olie. Sinds juni 2021 kun je de 
voortreffelijke Wiener Schnitzel ook in de stad Salzburg eten, in restaurant „Meissl & Schadn“ aan de 
bekende Getreidegasse. Een bijzonderheid op hun dessertkaart in Salzburg zijn de „Salzburger 
Nockerln“.  
https://meisslundschadn.at/meissl-schadn-salzburg   
  
  
In hotel „The Mozart“: restaurant Mühlbacher  
In het boetiekhotel „The Mozart“ in Salzburg is in juni 2021 restaurant Mühlbacher geopend. Chef-kok 
Patrick Mühlbacher, opgegroeid in Salzburg, combineert de regionale met de internationale keuken. 
De menukaart omvat 10 tot 15 gerechten en er staat steeds weer iets nieuws op. Voordat Patrick 
Mühlbacher zijn eigen restaurant opende was hij werkzaam in Londen, Wenen en in gerenommeerde 
restaurants in Salzburg. 
https://themozarthotel.com/de/restaurant   
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Aanbod – Skiën en meer 
 
 

Opper-Oostenrijk 
 
Toerskiën voor beginners in het nationale park Kalkalpen 
Het nationale park Kalkalpen strekt zich uit in het bergachtige zuiden van Oberösterreich. Wie dit 
indrukwekkende natuurgebied wil verkennen en eens een toerskitocht wil proberen, kan deelnemen 
aan gegidste beginnerstochten, onder leiding van boswachters van het nationale park. Er zijn twee 
data gepland, van 9 tot 13 januari 2022 en van 13 tot 17 maart 2022. 
 
 

SalzburgerLand 
 
Culinaire skiroute „de zoete verleiding“ 
Skiën en snoepen, dat is mogelijk op de culinaire route “de zoete verleiding” in het skigebied Snow 
Space Salzburg. In de over het hele skigebied verspreid liggende deelnemende hutten kunnen 
zoetekauwen diverse zoete specialiteiten uit de regio proeven en wetenswaardigheden ervan over de 
oorsprong en de bereiding aan de weet komen. 
www.snow-space.com/suesse-versuchung   
  
 
The Challenge - ski your limit  
Het skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn heeft voor skiërs met een goede conditie 
een nieuwe uitdaging. „Ski your limit“ is het devies op een van de veeleisendste skitochten, waar 
skiërs 65 kilometer piste, 32 liftritten en 12.400 hoogtemeters voor hun kiezen krijgen. Het hele traject 
is in 7 uur te doen, de middagpauze niet meegerekend. 
www.saalbach.com/de/service/infrastruktur/the-challenge_a_1721   
  
 
12 Peaks Trophy 
De nieuwe skiroute in het SalzburgerLand is het resultaat van de nieuwe skiverbinding van de Snow 
Space Salzburg met de shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl en het skiparadijs Zauchensee-
Flachauwinkl. De 46 pistekilometers lange „12 Peaks Trophy“ voert over de mooiste 12 toppen van de 
skiregio en is in een dag te doen. Wie in alle rust van het mooie uitzicht vanaf de toppen wil genieten 
kan beter wat meer tijd inplannen. 
www.snow-space.com/de/winter/skigebiet-salzburg/highlights/12-peaks-trophy   
  
  

http://www.snow-space.com/suesse-versuchung
http://www.saalbach.com/de/service/infrastruktur/the-challenge_a_1721
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Culinaire skiroute in het spoor van locals 
Waar strijken lokale skiërs het liefste neer? Deze vraag wordt beantwoord op de culinaire skiroute “In 
het spoor van de locals” in het skigebied Ski amadé. De tocht gaat door het skigebied van Wagrain, te 
beginnen met het ontbijt op de Kogelalm, naar de lunch in het Wagrainerhaus en een drankje op de 
Hachaualm, om te eindigen op de Krapfenalm.  
www.wagrain-kleinarl.at/de/aktivitaeten/skifahren-snowboarden/genuss-ski-routen-skiamade   
 
 

Stiermarken 
 
NIEUW: All Season Pass Ski amadé  
Voor het eerst biedt de skialliantie van Salzburg en Steiermark Ski amadé een jaarticket aan. De All 
Season Pass is geldig voor de 25 zomerliften en het hele liften- en pisteaanbod in de winter. Het 
jaarticket, verkrijgbaar voor volwassenen, jongeren en kinderen, is van mei tot mei geldig. 
www.skiamade.com/activepass 
  

 

Tirol 
 
Nieuwe skiroute in de SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental en KitzSki 
Voor skiërs met uithoudingsvermogen heeft de SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental en KitzSki vanaf dit 
winterseizoen een nieuwe uitdaging: de langste skiroute van de wereld verbindt de SkiWelt met het 
skigbied KitzSki. Dat betekent dat wintersporters van Going am Wilden Kaiser dwars door de 
Kitzbüheler Alpen tot aan Hollersbach in de Hohe Tauern kunnen skiën, zonder een piste tweemaal te 
nemen. De 80 kilometer lange route kan in elke etappeplaats beginnen en is met één enkel ticket, het 
KitzSkiWelt-ticket te skiën. 
www.skiwelt.at/kitzskiwelttour  
  
 
Grensoverschrijdend langlaufen met Venosta Nordic 
„Venosta Nordic“ is de naam van het nieuwe langlaufsamenwerkingsverband dat zich van de Ortler in 
Zuid-Tirol tot aan de Oostenrijkse kant van de Reschenpas uitstrekt. Het verbindt zes 
langlaufgebieden met negen loipes die samen 90 kilometer lang zijn. Daar zitten bosroutes tussen, 
veeleisende hoogteloipes en mooi gelegen panoramaloipes. Langlaufers kunnen de loipes met één 
enkel ticket gebruiken.  
www.nauders.com en www.venosta-nordic.net  
 
 
KitzSki en Ikon Pass 
KitzSki, de skialliantie in de Kitzbüheler Alpen, is de eerste Oostenrijkse partner van de wereldwijde 
skialliantie Ikon Pass. Met de Ikon Pass hebben pashouders toegang tot skigebieden in 47 
wintersportbestemmingen in Amerika, Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan. De Ikon Pass is 
een jaar geldig. Afhankelijk van de gekozen variant kunnen skiërs in de deelnemende skigebieden 7, 
5 of 4 dagen skiën. 
www.kitzski.at/de/tickets-gutscheine/winter-tarife/ikon-pass.html 
www.ikonpass.com 
 
 
Op de KAT skitour dwars door de Kitzbüheler Alpen 
Wie zijn geluk zoekt in de vrije natuur en ervaring heeft met toerskiën kan vanaf deze winter zes 
dagen lang een tocht maken in de Kitzbüheler Alpen. De KAT toerskitocht, die onder leiding staat van 
berggidsen uit Kitzbühel, voert door stille dalen en omhoog naar uitzichtrijke toppen. ’s Avonds gaan 
de toerskiërs naar het dal om te overnachten. De KAT toerskitocht is als arrangement te boeken en 
wordt in het winterseizoen 2021/22 tweemaal georganiseerd. 
www.kitzbueheler-alpen.com/de/kat-skitour/weitwandern-auf-2-brettern.html 
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Vorarlberg 
 
Seven Summits Freetour Mellau 
De „Freetour Mellau“, een combinatie van freeriden en toerskiën, staat in de winter van 2021/22 voor 
de eerste keer op het programma. Met een gids beklimmen de deelnemers gedurende 3 dagen 7 
toppen en genieten er van heerlijke diepsneeuwafdalingen. De tocht wordt van 27 tot 29 januari 2022 
en van 21 tot 23 maart 2022 gehouden. Per skigids kunnen maximaal 6 personen deelnemen. 
www.skischule-mellau.at/specials/skitouren  
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Aanbod – Winterbelevenissen 
 
 

Karinthië 
 
Eerste winter voor Kaiserburg Bob 
Bad Kleinkirchheim beschikt sinds dit jaar over de modernste bob-achtbaan van Karinthië. 36 
tweezitsbobs slingeren zich op het 1,4 kilometer lange traject bergop en bergaf, waarbij de bobbers 26 
bochten en rechte stukken passeren en een snelheid tot 40 km/u kunnen bereiken. Hoogtepunt is de 
ongeveer 7 meter hoge keerlus bij de eindstreep. 
www.badkleinkirchheim.com/bergbahnen-sommer/aktivitaeten/kaiserburg-bob  
  
 

Opper-Oostenrijk 
 
RIVERWAVE ook in de winter 
In Ebensee aan de Traunsee kunnen surfers ook in de winter op de grootste riviergolf van de wereld 
surfen. De golven zijn tien meter breed en tot anderhalve meter hoog, waar geoefende surfers hun 
turns kunnen perfectioneren en hun surfhonger stillen. 
www.theriverwave.com 
  
 
IJsbaden vlak bij Linz 
De afgelopen jaren heeft ijsbaden steeds meer aanhangers gekregen. Het koude water helpt om het 
immuunsysteem te versterken en stress te verminderen. Wie het eens wil proberen kan in Steyrling bij 
Linz het ijskoude water in duiken en ook deelnemen aan ijsbadcursussen. 
www.fetzysworld.com/eisbaden  
  
 
Duiken naar onderwaterkribbe 
De onderwaterwereld in de Attersee in het Salzkammergut kent veel variatie. Het hele jaar door 
kunnen duikers gezonken boten, paalwoningen en wortelstokken ontdekken. Er is echter één attractie 
die alleen in de periode voor Kerstmis te bewonderen is: de onderwaterkribbe bij de duikplaats Dixie in 
Weyregg. 
https://attersee-attergau.salzkammergut.at/oesterreich-poi/detail/430000495/taucheinstiegstelle-dixi--
pfahlbauhaus-unter-wasser-und-unterwasserkrippe.html  

 
 

Tirol 
 
Nieuw natuurrodelbaancentrum in Navis  
Afgelopen winter was de nieuwe natuurrodelbaan van het rodelcentrum Navis in het Wipptal al 
gereed, maar het trainingscentrum werd pas in augustus 2021 officieel geopend. De ongeveer 800 
meter lange rodelbaan biedt ideale voorwaarden voor trainingsdoeleinden. Ook zullen er nationale en 
internationale wedstrijden worden gehouden. Recreatierodelaars kunnen er cursussen volgen. 
www.rodelsportzentrum-navis.tirol   
  
 

Vorarlberg 
 
Met een natuurgids door de winterwereld 
Wat doen planten en dieren ’s winters? In het Kleinwalsertal kunnen belangstellenden iedere 
maandag onder leiding van natuurgids Diana Eckhoff een winterwandeling maken. Van het 
Walserhaus in Hirschegg lopen de deelnemers langs beken naar de schijnbaar stille wouden van het 
winterlandschap van het Kleinwalsertal. Diana helpt om je zintuigen beter te gebruiken en laat zien 
hoeveel leven er in de natuur is, ook al denken veel mensen dat alles in winterslaap is. 
www.kleinwalsertal.com/de/Suchen-Buchen/Travelshop/Winter_Erleben/Mit-der-Naturfuhrerin-in-die-
Winterwelt 
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Burmi‘s wintertrefpunt 
De dag samen bij het kampvuur afsluiten en je met een “Burmidrankje” uit de grote ketel verwarmen: 
zo nodigt mascotte Burmi van het Kleinwalsertal op bepaalde tijdstippen kinderen uit voor de après-
ski. Met een beetje mazzel komt bergmarmot Burmi zelfs persoonlijk langs en helpt mee om een 
sneeuwengel of sneeuwpop te maken. Tot besluit gaan ze allemaal samen op zoek naar Burmi’s 
geheime schat. 
www.kleinwalsertal.com 
 
 
Nieuwe winter-geocache in Lech Zürs am Arlberg 
De mooie oude kerk van Lech heet officieel „Pfarrkirche Sankt Nikolaus“. Geen gebouw is zo 
beeldbepalend voor Lech als deze kerk. Hoe de geschiedenis ook mag zijn verlopen, de kerk in het 
midden van het dorp is altijd al de blikvanger geweest. Nu is er een wintercache aan de parochiekerk 
gewijd. Geocachers verzamelen belangrijke informatie op een rondwandeling door het dorp en vinden 
daarmee en met een beetje geluk de winter-geocache. Alle jonge verzamelaars krijgen bij het 
toeristenbureau van Lech Zürs een extra beloning. 
www.lechzuers.com/geocaching 
 
 
Winter-Wander-Theater in Lech am Arlberg 
Met het „Ski Lab Lech am Arlberg” heeft het museum van Lech een nieuwe creatieve mogelijkheid 
gevonden om de geschiedenis van Lech en zijn ontwikkeling tot toeristenbestemming en de daarmee 
verbonden skicultuur beleefbaar te maken. Op een winterwandeling van Lech naar Zug veranderen 
bijzondere plekken op bepaalde tijden in theaterpodia, waar het ensemble Teatro Caprile fragmenten 
uit de geschiedenis naar voren brengt. Vanaf het winterseizoen 2021/22 moet het Winter-Wander-
Theater een nieuw jaarlijks evenement worden. De première staat voor december 2021 gepland. 
www.lechmuseum.at/winter-wander-theater-ski-labor-lech/ 
  
 
Schwarzenberg – Dieren en de natuur in de winter – Sneeuwschoenwandeling 
Van het Fohramoos met zijn knoestige berken, lage bergdennen en met sneeuw bedekte 
dennenbossen gaat een mystieke sfeer uit. In de sneeuw zijn diersporen te ontdekken. Wandelgids en 
kruidenpedagoge Katharina Moosbrugger neemt elke zaterdag van december tot maart 
belangstellenden mee naar deze stille wereld. Tijdens de twee uur durende tocht vertelt ze allerlei 
wetenswaardigheden over de inheemse wilde dieren en hun overlevingsstrategie in de winter. 
www.naturerfahren.at 
  
 
Culinair winterwandelen in het Bregenzerwald 
De culinaire winterwandelingen die actievelingen op een zelfgekozen moment bij het toeristenbureau 
van het Bregenzerwald kunnen boeken zijn in elk opzicht een genot. Stap voor stap gaat de wandeling 
van de ene gang naar de volgende, van ontbijt naar middageten en verder naar het dessert. De 
gerechten worden onderweg geserveerd in bergcafés of restaurants. Vanaf het winterseizoen 2021/22 
komen er twee nieuwe routes bij, in Sulzberg en in Damüls. Samen met de wandelroutes in Mellau-
Bizau-Bezau en Sibratsgfäll-Schönenbach is er dan keus uit 4 culinaire winterwandelingen. 
www.bregenzerwald.at/kulinarisch-winterwandern-im-bregenzerwald  
 

 

Wenen 
 
Wenen met de „Vienna City Card Experience Edition” verkennen 
Nieuw sinds afgelopen jaar is de „Vienna City Card Experience Edition“. Die biedt voor 25 euro een 
jaar lang toegang tot 160 belevenissen, waarvan er veel exclusief voor kaarthouders zijn. Er wordt ook 
korting gegeven. Kaarthouders betalen voor diverse rondleidingen en workshops zo’n 20% minder. 
Twintig procent korting geldt bovendien bij meer dan 30 gastronomiepartners. 
https://experience.wien.info   
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Aanbod – Diversen 
 
 

Neder-Oostenrijk 
 
Theater- & vakantiedorp Königsleitn 
Het vakantiedorp Litschau, schilderachtig gelegen aan de Herrensee in het noordelijke Waldviertel, 
heeft met de intendanten van het Festival Litschau een nieuw concept ontwikkeld. Sinds het voorjaar 
van 2021 stelt het zijn creatieve vaardigheid centraal en biedt als theater- en vakantiedorp de 
mogelijkheid om deel te nemen aan diverse cursussen en workshops. Het aanbod varieert van 
vakantiecursussen voor kinderen tot theater-, schrijf- en stemworkshops voor volwassenen. 
www.koenigsleitn.at  
  
 

Opper-Oostenrijk 
 
SCHÜTZ Art Museum in Engelhartszell 
Het echtpaar Schütz, galeriehouders en kunstpromotors, heeft een tijdje geleden de Schütz Art 
Society opgericht. Het doel van de stichting is, uitgaande van het SCHÜTZ Art Museum in 
Engelhartszell, nieuwe accenten te zetten in de kunstbemiddeling en de interculturele uitwisseling te 
bevorderen. Het SCHÜTZ Art Museum gaat in oktober 2021 open. Het moderne gebouw, dat de 
basisprincipes van feng shui volgt, is het eerste nul-energie-kunstmuseum ter wereld. Er zijn werken 
uit de 19e eeuw te zien, uit de tijd van de jugendstil, de moderne klassieken tot aan hedendaagse 
kunst. „Artists in Residence“ openen de mogelijkheid met internationale kunstenaars in gesprek te 
komen. 
www.schuetzmuseum.at 
 
 

Stiermarken 
 
Volkenkundemuseum Graz geheel vernieuwd 
In april 2021 is het Volkenkundemuseum in Graz na een ingrijpende verbouwing heropend. De 
exposities geven een beeld van verschillende leefwerelden, van sociale en culturele omwentelingen 
en hoe veranderingen het dagelijks leven beïnvloeden en mensen bezighouden. Het museum is 
dagelijks geopend en er vinden doorlopend rondleidingen en evenementen plaats. 
www.museum-joanneum.at/volkskunde  
  
 

Tirol 
 
TOP Mountain Motorcycle Museum in Hochgurgl 
Bij Hochgurgl, op een hoogte van zo’n 2.000 meter aan de Timmelsjochstrasse naar Zuid-Tirol, staat 
het TOP Mountain Motorcycle Museum. Na een brand in januari 2021 wordt het museum momenteel 
herbouwd en de opening is voorzien voor november 2021. Er zijn ongeveer 300 motoren uit 
verschillende decennia te zien. 
www.crosspoint.tirol/de-home   
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Duurzaamheid: bekroning voor klimaatvriendelijke skigebieden 
Er zijn maar liefst twee skigebieden in Tirol bekroond voor hun inspanningen wat duurzaamheid en 
klimaatbescherming betreft. De Silvretta Arena in het Paznauntal is al sinds 2019 bezig 
klimaatneutraal te worden. Sinds begin 2021 werken alle installaties, bergrestaurants en 
sneeuwinstallaties van de Silvrettaseilbahn AG voor 100% op ecostroom uit Oostenrijk en het bedrijf 
kreeg daarvoor het ecostroom-certificaat. Ook de SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental neemt allerlei 
milieubeschermende maatregelen om het bedrijf zo duurzaam mogelijk te maken. Zo wordt onder 
meer de zonnelift in Brixen helemaal via zonne-energie aangedreven. De energie voor alle installaties 
komt voor honderd procent uit waterkracht. Milieuexperts begeleiden bouwmaatregelen en letten er 
zelfs op dat de kleur van de gebouwen in harmonie met de natuur wordt gekozen. Voor deze 
inspanningen ontving de SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental verschillende onderscheidingen. Als laatste 
werd het skigebied door het platform skiresort.de verkozen tot een van de „milieuvriendelijkste 
skigebieden van Oostenrijk”. 
www.ischgl.com/de/More/Seilbahnunternehmen/Klimaneutrales-Seilbahnunternehmen  
www.skiwelt.at/de/oekologie-nachhaltigkeit-natur-umweltschutz-skiwelt-wilder-kaiser-brixental-
tirol.html 
 
 

Vorarlberg 
 
Barockbaumeister Museum in Au, Bregenzerwald 
In de 17e en 18e eeuw zetten bouwmeesters, metselaars en ambachtslieden uit het Bregenzerwald 
zo’n 800 barokke gebouwen neer in Zuid-Duitsland, Zwitserland en de Elzas. Meestal ging het om 
kerken en kloosters. Veel van deze bouwmeesters en ambachtslieden kwamen uit Au, waar zich een 
nieuw ambachtsgilde had gevormd. De meesters uit die tijd en hun prestaties staan centraal in het 
nieuwe Barockbaumeister Museum in Au-Schoppernau. De vier expositieonderdelen slaan een brug 
naar het heden en gaan over de thema’s „Plannen, vormgeven, bouwen“, „De bouw organiseren“, 
„Mobiel en verbonden“ en „Komen en gaan“. Het museum, dat op 26 september 2021 opengaat, 
bevindt zich in het voormalige, door ambachtslieden uit Au gerenoveerde „Kurathus“. Het gebouw uit 
1780 was ooit in bezit van de parochie en bood onderdak aan de dienstdoende pastoor, de 
zielenherder. 
https://barockbaumeister.at 
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Jubilea 
 
 

Opper-Oostenrijk 
 
160e geboortedag van Gustav Klimt 
Gustav Klimt (1862-1918) is een van de belangrijkste schilders van Oostenrijk. Hij was de bekendste 
vertegenwoordiger van de Wiener Jugendstil en oprichtingsvoorzitter van de Wiener Secession. In 
Wenen is tot vandaag de dag zijn in 1901 geschilderde „Beethovenfries“ te bewonderen. Andere 
beroemde werken, zoals „De Kus“, zijn te zien in de Österreichische Galerie Belvedere. Ter 
herinnering aan de beroemde gast en naar aanleiding van zijn 150e geboortedag is in 2012 aan de 
Attersee het Klimt-centrum geopend. Het bevindt zich op een prominente plek aan de door de 
kunstenaar geschilderde slotlaan in Kammer-Schörfling. De tentoonstellingsobjecten en rondleidingen 
geven een inkijkje in het leven van de grote jugendstilschilder. 
www.klimt-am-attersee.at/de/ 
 
 

SalzburgerLand 
 
10 jaar Art on Snow Gastein 
„Art on Snow“ showt in het Gasteinertal ieder jaar in januari/februari kunstwerken van sneeuw en ijs. 
Van 29 januari tot 4 februari 2022 viert het festival zijn 10-jarig bestaan. In de skigebieden en 
dorpscentra zullen expositiestukken onder het thema „Europa te gast in Gastein“ te zien zijn. 
www.gastein.com/events/winter/art-on-snow   
  
 
20 jaar Radstädter kerstwandeling 
Al 20 jaar houden de bewoners van Radstadt samen met gasten in de periode voor Kerstmis een mooi 
gebruik in ere. Samen wandelen ze naar kapellen en door het dorp. De groep wordt begeleid door 
blaasmuzikanten en op verschillende plekken wordt gemusiceerd en door koren gezongen. Op de 
route ligt ook Europa’s waarschijnlijk langste adventskalender: 24 vanbinnen verlichte vensters in 
verscheidene huizen. De wandeling eindigt bij de kerstmarkt op de Stadtplatz. 
www.radstadt.com/radstadt/top-events/weihnachtswanderungen/   
 
 
20 jaar Winterfeest  
Het Winterfeest, dat in de Volksgarten in de stad Salzburg plaatsvindt, is in de loop van zijn 
geschiedenis in Duitstalig gebied uitgegroeid tot het grootste festival voor moderne circuskunst. Ter 
gelegenheid van het 20-jarig jubileum kunnen bezoekers van 9 december 2021 tot 8 januari 2022 de 
beste circusgezelschappen aan het werk zien. In de tenten presenteren ze zich met dans, muziek, 
toneel, acrobatiek en ook poppentheater. 
www.salzburg.info/de/veranstaltungen/highlights/winterfest  
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25 jaar UNESCO werelderfgoed Salzburg 
Sinds 1997 maakt Salzburg deel uit van het werelderfgoed van UNESCO en is daarmee een stad met 
“bijzondere waarde voor de mensheid”. Wat het werelderfgoed omvat ontdekken bezoekers het beste 
tijdens een wandeling door de stad. Bouwwerken uit verschillende eeuwen, vooral uit de barok, 
kenmerken het beeld in de oude binnenstad. Verschillende wegen leiden naar het spoor van de 
muziekgeschiedenis, van Mozart tot de Salzburger Festspiele. Tot het werelderfgoed behoren ook de 
stadsbergen: de vestingberg met de van verre zichtbare vesting Hohensalzburg en de Mönchsberg. 
www.salzburg.info/de/salzburg/unesco-welkulturerbe  

  
75 jaar Salzburger Adventszingen 
Op verschillende momenten tijdens de advent verandert het Grosse Festspielhaus van de stad 
Salzburg in een plek van bezinning. Ongeveer 150 mensen geven vorm aan het programma van het 
Salzburger Adventszingen, een combinatie van muziek, zang en enscenering. In 2021 wordt het 
evenement voor de 75e keer gehouden, van 26 november tot 12 december. 
www.salzburgeradventsingen.at/de/   
 

 

Stiermarken 
 
25e Avondslalom op de Planai in Schladming  
Eenmaal per jaar is Schladming het toneel van de wellicht spectaculairste skiwedstrijd in de Worldcup-
winter, wanneer „The Nightrace” wordt gehouden, een avondslalom die door zowel de toeschouwers 
ter plekke als de televisiekijkers met spanning wordt gevolgd. De wedstrijd vindt op 25 januari 2022 
alweer voor de 25e keer plaats. De organisatoren hopen het spektakel als vanouds te kunnen 
combineren met een grote party in de openlucht. 
www.thenightrace.at/de  
 
 

Wenen 
 
130 jaar Kunsthistorisches Museum Wien & „Tizians Frauenbild“ 
Het Kunsthistorische Museum Wien (KHM) blikt in 2021 terug op zijn feestelijke opening 130 jaar 
geleden door keizer Franz Joseph I op 17 oktober 1891. Ter gelegenheid van het jubileum loopt in het 
KHM van 5 oktober 2021 tot 16 januari 2022 de grote tentoonstelling „Tizians Frauenbild” (“Titiaans 
visie op vrouwen”), gewijd aan de belangrijke Venetiaanse schilder Titiaan (rond 1488/90-1576). Het 
bijzondere van deze expositie is dat ongeveer 60 schilderijen heel gericht de weergave van de vrouw 
in het werk van Titiaan en zijn tijdgenoten Jacopo Tintoretto, Paolo Veronese, Paris Bordone en 
Lorenzo Lotto onderstrepen. Te zien zijn enkele topstukken uit enkele van de toonaangevendste 
musea ter wereld: de National Gallery in Londen, het Metropolitan Museum of Art in New York en het 
Parijse Musée du Louvre. De selectie wordt aangevuld met schilderijen uit de collectie van het KHM. 
https://tiziansfrauenbild.khm.at  
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Persoonlijkheden 
 
 

Opper-Oostenrijk 
 
Ex-schansspringer Andreas Goldberger 
„Goldi“, zoals de Oostenrijkers „hun” Andreas Goldberger nog altijd noemen, was een van de 
succesvolste schansspringers van de jaren 90. Tegenwoordig woont hij met zijn gezin in Mondsee en 
viert in 2022 zijn 50e verjaardag. Sinds Andreas Goldberger zijn sportcarrière afsloot was en is hij op 
verschillende terreinen actief, als co-commentator op tv bij springschanswedstrijden, als spreker, als 
ambassadeur van de stichting „Wings for Life“ en als wielrenner en fietsgids bij bijzondere 
gelegenheden of tochten. 
https://andreasgoldberger.at 
  
 
De Goiserer-schoenmaker Philipp Schwarz 
De Goiserer komt, zoals de naam al zegt, uit Bad Goisern in het Salzkammergut in Steiermark. Het 
gaat om een halfhoge leren schoen die lijkt op een bergschoen. Kenmerkend is de zogenaamde 
„Zwienaht“, een dubbele naad waar de zool mee bevestigd wordt en die de schoen waterdicht en 
flexibel maakt. Een van de weinigen die de Goiserer nog op de traditionele manier met de hand 
maken is Philipp Schwarz. Oorspronkelijk was hij werkzaam in de marketing, maar besloot hij op een 
gegeven moment een ambacht te leren. In 2016 opende hij zijn eigen werkplaats in Bad Goisern. 
Daar maakt hij behalve Goiserer ook „Haferlschuhe“, stevige lage schoenen voor dames en heren. 
Het duurt ongeveer 35 uur om een paar Goiserer te maken. In verband met de enorme vraag moeten 
schoenenliefhebbers echter rekenen op een wachttijd van circa een jaar. 
www.dergoiserer.at   
 
 

Stiermarken 
 
Wintersportmuseumbeheerder Hannes Nothnagel 
Van sneeuw en de geschiedenis van het skiën weet Hannes Nothnagel heel veel. De historicus 
beheert sinds 1994 het wintersportmuseum in Mürzzuschlag in Steiermark, is een fervente 
bergbeklimmer, skiër en werkzaam bij de bergreddingsdienst. Hoe is het tot de oprichting van het 
sinds 1947 bestaande wintersportmuseum gekomen? Dat is terug te voeren op een sporter uit Graz 
en een hotelier uit Mürzzuschlag, die eind 19e eeuw het skiën ontdekten. Samen met Semmering op 
de grens van Steiermark en Niederösterreich maakten ze van de regio rondom Mürzzuschlag een van 
de eerste skicentra van Oostenrijk. Tegenwoordig herbergt het modern uitgevoerde 
wintersportmuseum Mürzzuschlag een van de grootste collecties ter wereld op het gebied van de 
wintersport. Dankzij de inzet van Hannes Nothnagel zit het museum in een internationaal netwerk, 
heeft het steeds weer nieuwe tijdelijke tentoonstellingen en organiseert het ook vakbijeenkomsten. 
www.wintersportmuseum.com 
 
 

Vorarlberg 
 
Skibouwers Marcel en Patrick Eberle  
Mijn ski is niet jouw ski, zeggen grafisch vormgever Marcel Eberle en zijn broer Patrick. In de 
werkplaats in Buch dicht bij Alberschwende in het Bregenzerwald, in het voormalige pension van hun 
grootvader, fabriceren ze samen ski’s. Voor de bovenkant maken ze gebruik van verschillende soorten 
hout, van eiken- tot essen- of olijvenhout. Ondertussen geven ze ook workshops, waar 
belangstellenden leren hoe ze hun eigen ski laag voor laag kunnen opbouwen.  
www.skimanufaktur.at 
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Wenen 
 
Graficus en ontwerper Laura Karasinski 
In 2012, begin 20 en nog bezig met haar studie aan de Academie voor Toegepaste Kunst in Wenen, 
startte Laura Karasinski haar eigen studio, het „Atelier Karasinski“. Haar werk was van begin af aan in 
trek. Tegenwoordig rangschikt FORBES de graficus en ontwerper onder de 30 „most influential 
business leaders“. Tot haar klantenkring behoren Yves Saint Laurent, de Universal Music Group, 
Campari alsmede start-ups, uitgeverijen, winkels en restaurants. Wie in een door Laura Karasinski 
ontworpen ruimte wil logeren, kan sinds kort zijn intrek nemen in „Hotel Karasinski“. De 33 m2 grote 
suite bevindt zich in de nieuwe „Superbude“ in het Prater in Wenen. 
https://atelierkarasinski.com/  
  
 
Designexpert en museumdirecteur Lilli Hollein 
Lilli (Karoline) Hollein komt uit een kunstzinnige familie. Haar vader was architect, haar moeder 
modetekenaar en haar broer Max is directeur van het Metropolitan Museum of Art in New York. Na 
haar studie, onder andere aan de Academie voor Toegepaste Kunst in Wenen, werkte ze als curator, 
cultuurmanager en als veelgevraagde designexpert. In 2007 startte ze samen met anderen het 
designfestival „Vienna Design Week“. Vanaf september 2021 is Lilli Hollein algemeen directeur van 
het Museum für angewandte Kunst (MAK) in Wenen. 
www.viennadesignweek.at/player/lilli-hollein/  
www.mak.at/ 
  
 
Veelzijdige theaterdirecteur Michael Niavarani  
De in Wenen met Perzische wortels geboren Michael Niaravani behoort tot de veelzijdigste 
kunstenaarspersoonlijkheden van de stad. Hij is cabaretier, toneelspeler, auteur, maker van de 
podcastserie „Alles ausser Corona“ en ook nog eens een succesvol theaterdirecteur. Michael 
Niavarani geeft leiding aan het aloude cabaret Simpl en het Globe Wien in de wijk St. Marx. Tijdens de 
zomermaanden zorgen zijn „Theater im Park“ en „Globe Wien Open Air“ voor stedelijk cultuurgenot 
onder de vrije hemel.  
www.niavarani.at  
  
 
Wienerliedzangeres Agnes Palmisano 
Agnes Palmisano studeerde zang in Wenen en is gediplomeerd lerares in het speciaal onderwijs. Al 
vele jaren is het „Dudeln“ haar specialiteit. „Dudeln“ is de Weense vorm van jodelen, een belangrijk 
onderdeel van het Wienerlied. Agnes Palmisano brengt het Wienerlied, dat vroeger gekenmerkt werd 
door een combinatie van lichtvoetigheid en zwaarmoedigheid, naar het heden. Met fijngevoelige 
tonen, vol nuance en facetten, muzikaal diepgaand en ver van de mainstream. Ze is geregeld te horen 
bij concerten in Wenen. Op bepaalde tijden geeft ze ook Dudel-workshops. Sinds 2010 behoort het 
Dudeln tot het immateriële erfgoed van Oostenrijk. 
www.agnes-palmisano.at  
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