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Zomernieuwtjes 2021 

Beste lezers, 

 

Met de nodige dynamiek en met veel hoop nemen we een aanloop naar het nakende 

zomerseizoen. Dat geldt ook voor onze lokale partners in Oostenrijk. Nog nooit kregen we 

van hen zoveel nieuwigheden te verwerken. Dat stemt ons gelukkig, en geeft ons zelf weer 

zin om in Oostenrijk onze vakantie door te brengen. 

 

Overal in Oostenrijk stonden de afgelopen maanden nieuwe hotels, chalets en 

vakantieappartementen in de steigers. 

In de mobiele Dream.Alive-Lodge, een glazen hotelkamer, kunnen gasten vanaf juni 2021 

onder de blote hemel overnachten in het Biosphärenpark Großwalsertal in Vorarlberg. 

Maar ook bestaande accommodaties hebben met veel oog voor detail geïnvesteerd in 

bijkomende kamers of in vernieuwende uitbreidingen. Zoals het Salzburger Hof in Leogang 

bijvoorbeeld, dat er een groot wellnesscentrum met Infinity Pool bijkreeg. 

 

Omdat een mens meer dan ooit behoefte heeft aan ‘buiten zijn’, is ook een pak nieuwe 

(langeafstands)wandelwegen uitgestippeld. Wandelaars met enige ambitie kunnen onder 

meer terecht op de geweldige Hohe Tauern Panorama Trail, die schitterende uitzichten 

biedt op de hoogste bergen van Oostenrijk. Het nationaal park Hohe Tauern viert dit jaar 

trouwens z’n vijftigste verjaardag. En ook fietsers kunnen zich uitleven met een vernieuwd 

en uitgebreid aanbod. Zo springen enkele regio’s in SalzburgerLand volop op de gravelbike-

trend en bieden ze op maat uitgewerkte trajecten aan.  

 

Natuurliefhebbers komen in Oostenrijk uiteraard aan hun trekken. Vanaf deze zomer 

kunnen ze tijdens de Vleermuizennacht-excursie in het natuurpark Weissensee de 

fascinerende wereld van vleermuizen binnentreden. En natuurlijk zijn er ook culinaire 

nieuwigheden! Zoals een nieuwe Heuriger of wijnproeflokaal, dat in de herfst zijn deuren 

opent in Schloss Schönbrunn in Wenen. 

 

Het zijn maar een paar highlights uit het grote aanbod dat je terugvindt in dit persdossier 

met alle zomernieuwigheden voor 2021. Laat je nu al inspireren. Van zodra reizen weer 

helemaal mogelijk is, ondersteunen we je zoals altijd graag bij persvragen en persreizen ter 

plaatse. 

 

Veel lees- en snuisterplezier en blijf gezond 

 

Het team van de Oostenrijkse Dienst voor Toerisme 

 

 

 

#AUSTRIACARES  

In deze uitzonderlijke tijden is juiste en actuele informatie het allerbelangrijkste.  

Daarom doen we ook steeds ons uiterste best om de meestgestelde vragen te verzamelen 

en te beantwoorden op onze website. 

WEB  
www.austria.info/nl  

www.sichere-gastfreundschaft.at  
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WAAR JE ENTHOUSIAST WORDT VAN DE ZOMER  
Eindelijk opnieuw een bergtop beklimmen! Opnieuw een duik nemen in een bergmeer, of 

weer door een charmant stadje slenteren en een lekker streekgerecht verorberen. 

De zomer in Oostenrijk zorgt voor plezier voor al je zintuigen en is een 100% garantie voor 

een opgewekt gemoed. 

 

Nergens proef je het gevoel van vrijheid beter dan in de bergen. De zuivere lucht werkt 

verfrissend. Wandelaars, mountainbikers en e-bikers voelen zich omgeven door een 

heerlijke rust. Je kunt je blikken oneindig ver laten dwalen. Over uitgestrekte bergmeren, 

of over het zalig rustgevende landschap in het dal.   

De zomer in Oostenrijk biedt ook een resem belevenissen in de indrukwekkende natuur. 

Wandel- en fietsroutes voeren je door idyllische dalen, langs toppen met een fantastisch 

panorama of door ongerepte nationale parken en rond helderblauwe meren.  

 

Of je nu verblijft in de stad of op het platteland, overal vertellen kastelen en burchten je 

hun rijke geschiedenis. Musea openen nieuwe perspectieven en leiden je naar een wereld 

vol kunst. Kleine en fijne muziek- en theaterfestivals maken van de zomer een levendige 

buitenbelevenis. 

 

Zin in een portie Kässpätzle, Tiroler Gröstl, Wiener Schnitzel of Kaiserschmarren? Of liever 

een creatief gerecht uit de hedendaagse Oostenrijkse gastronomie, al of niet vegan? Overal 

te lande verwennen chefs je met hun kookkunsten. Ze gebruiken heel veel lokale 

ingrediënten, afkomstig van kleine boerderijen of uit ambachtelijke ateliers.  

In je glas serveren ze water uit één of andere zuivere bergbron, een pittig biertje uit een 

vlakbij gelegen dorp of een keur aan uitstekende wijnen. 

 

Oostenrijk houdt van zijn gasten, en verwent ze met een leuke vakantiesfeer, weldadige 

momenten samen en een veilig vakantiegevoel. Sommige gastheren hebben de voorbije 

pauzemaanden gebruikt om wat nieuws te bedenken en reizigers nóg meer in de watten te 

leggen. Maar allemaal kijken ze uit naar het moment dat de vakantiedrukte herneemt en 

het leven in hun logies, restaurants en cafés terugkeert. 

Hartelijk welkom in Oostenrijk! 
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ACCOMMODATIES  

Nieuwe openingen 

Karinthië 
Aan het strand: Seewirt-

appartementen  

Aan de Klopeiner See gaat in juni 

2021 het gloednieuwe Seewirt-

appartementencomplex open. De 

luxueuze logies zijn tussen 50 en 

70 vierkante meter groot, en 

uitgerust met keuken en bad. Elk 

appartement heeft een 

balkonterras met uitzicht op zee. 

Appartementsgasten kunnen 

gebruik maken van de wellness 

met een meersauna, en van het 

privé-strandbad met steiger. Aan 

het strandbad zijn per 

appartement twee ligbedden 

voorzien. 

Waar 
St. Kanzian  
Wanneer  
Juni 2021  
Web  
www.seewirt.at  
 

 

 

Nieuwe locatie: Gourmet 

Restaurant Hubert Wallner 

In zijn restaurant Saag aan de 

Wörthersee kookte chef Hubert 

Wallner vier GaultMillau-

koksmutsen bij elkaar. Maar omdat 

de huur definitief afloopt, opent 

hij in juni 2021 een restaurant op 

een nieuwe locatie. Het ‘Gourmet 

Restaurant Hubert Wallner’ ligt 

ook aan de Wörthersee, in Dellach. 

Daar runnen Wallner en zijn vrouw 

nu al de Bistro Südsee. Zijn 

kookstijl blijft dezelfde: hoogst 

geraffineerde, Oostenrijks-

mediterrane creaties. 

Waar  
Dellach am Wörthersee  
Wanneer  
Juni 2021  
Web  
www.hubertwallner.com  
 

 

Relaxen: Vivea Bad Bleiberg 

In de lente van 2021 opent het 

Vivea Hotel Bad Bleiberg een 

nieuwe accommodatie. Niet dat de 

bouwwerken dan helemaal gedaan 

zijn.  

Het hoofdgebouw van het 25-jarige 

hotel wordt gerenoveerd en het 

therapiegedeelte wordt uitgebreid. 

Uniek voor het hotel zijn de 

therapietunnel die 27 meter onder 

de grond ligt, en de 

gespecialiseerde behandelingen 

voor problemen met het 

ademhalingsstelsel. 

Waar 
Bad Bleiberg  
Wanneer  
September 2021  
Web  
www.vivea-hotels.com  
 

Geheimplek: Possegger 

Hideaways 

Vanaf deze zomer kunnen de 

gasten van de familie Egger de 

natuur op een nieuwe manier 

ontdekken. In de buurt van hun 

boerderij openen ze vier compleet 

uitgerust ‘Hideaways’, dat zijn 

kleine eigentijdse huisjes in ware 

Tiny House-stijl. Allemaal liggen ze 

op de perfecte plek op de 
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Laufenberg boven Radenthein, op 

een hoogte van 1.160 meter en 

met een magistraal uitzicht. 

 

Waar 
Radenthein  
Wanneer  
Voorjaar 2021  
Web  
www.possegger-hideaways.at  
 

Salzburg 
Gebouwd voor geluk: Hotel 

Goldstück 

Een verborgen schuiloord voor wie 

zowel een actieve als behaaglijke 

vakantie wil: dat is het nieuwe 

project van de veelreizende 

hoteliers Madlen en Andreas, die in 

hun thuisoord Saalbach Hotel 

Goldstück openen. Urban flair, een 

relaxed design en grote open 

ruimtes zijn de kernwoorden voor 

het nieuwe hotel. Of zoals ze het 

zelf zeggen: een B B, B, B&B. Een 

‘Beautiful Boutique, Bar, Bed & 

Breakfast’ met enkel 

tweepersoonskamers. Naast een 

rijkelijk ontbijt genieten gasten 

van een huisbar met een fijne 

keuze aan dranken. Voor wie ’s 

avonds een hongertje krijgt, tovert 

de keuken spontaan iets lekkers op 

tafel. Het wellnessgedeelte 

beschikt over een Outdoor Infinity 

Pool (het hele jaar door geopend), 

twee panoramasauna’s en een 

rustruimte. Sleep, eat and be 

happy! 

 

Waar 
Saalbach  
Wanneer  
Zomer 2021  
Web  
www.goldstueck-saalbach.at  
 

 

 

 

 

Puur en chic: The Maximilian 

Hotel by Heym Collections 

In een stadsvilla uit de late 19de 

eeuw opent Maximilian Heym na 

een omvangrijke renovatie The 

Maximilian Hotel. Een chic adresje 

bedoeld voor citytrippers en 

zakenreizigers uit de hele wereld 

die ‘goed willen slapen, uitstekend 

eten, zich snel kunnen oriënteren 

in de stad en zich zeer welkom 

willen voelen’. ‘Lean Luxury’ is het 

devies, dat zich vertaalt in 

hoogwaardige materialen en een 

knap design. Alle kamers hebben 

een Frans balkon. Het eco-design is 

niet enkel duurzaam, maar zorgt 

voor een aangenaam woonklimaat. 

Voor de deur staan e-bikes om te 

huren, opgeladen met ecostroom. 

Waar 
Stad Salzburg  
Wanneer  
Voorjaar 2021  
Web  
themaximilian.at  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel ruimte: Carpe Solem Rauris 

by Alps Residence 

Aan het dalstation van het 

familieskigebied Rauriser 

Hochalmbahn opent op 1 juli 2021 

het Carpe Solem Rauris by Alps 

Residence met 70 appartementen. 

Die zijn tussen de 35 en 105 

vierkante meter groot en bieden 

plaats aan twee tot tien gasten. 

Als gast kun je terecht in een 700 

m² groot wellnesscentrum met 

sauna’s, een alpiene daktuin, een 

verwarmde Infinity Pool en een 

zwembad voor kinderen. Het 

resortrestaurant serveert zowel 

ontbijt, lunch als diner, maar elk 

appartement is ook uitgerust met 

een keuken. 

Waar  
Rauris  
Wanneer  
Juli 2021  
Web  
www.alps-residence.com  
 

Tirol 
Centraal gelegen: All-Suite Resort 

Fieberbrunn 

Dit nieuwe resort met 36 

appartementen ligt in het midden 

van het dorp. De luxueus 

uitgeruste vakantiewoningen met 

balkon zijn tussen de 45 en 137 m² 

groot. Naast een sauna is er ook 

een fitnessruimte. Als gast begin je 

je dag met een ontbijtbox, 

geleverd in je appartement, of 

met broodjes van de bakkerij. Voor 

het diner is er een deli met 

Tiroolse specialiteiten of een 

afhaalservice. 

Waar 
Fieberbrunn  
Wanneer  
Voorjaar 2021  
Web 
www.all-suite.com  
 

Bergblik: Kraftalm op de Kleine 

Salve 

Bij het middenstation van de 

nieuwe Salvista-gondellift, direct 

in het wandel- en skigebied Hohe 

Salve, genieten gasten van de 

Kraftalm van de beste uitzichten 

op de Kitzbüheler Alpen en de 

Wilder Kaiser. Het gezellige, nieuw 

opgetrokken houten huis ligt op 

1.305 meter hoogte en telt 29 

kamers in verschillende 

categorieën. Om op te warmen is 
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er een panoramasauna, om af te 

koelen een Infinity Pool. De 

keukenchefs verwennen de gasten 

met regionale gastronomie van de 

alm, met onder meer vis uit de 

eigen vijver en met fruit uit de 

tuin van oma. 

Waar  
Itter  
Wanneer  
Vroegzomer 2021  
Web 
www.kraftalm.at  
 

 

Vorarlberg 
Origineel: belevingsboomhuis 

Sulzberg 

In Sulzberg in Bregenzerwald 

ontwierp de familie Baldauf een 

heel bijzonder verblijf: een 

boomhuis uit hout met 50 m² 

woonruimte, keuken, douche en 

wc. Het houten huis is gemaakt 

van ‘Rüster’, de lokale naam voor 

iepenhout. Aan de bouw heeft de 

hele familie meegewerkt, want 

heel wat familieleden volgden 

verschillende vakopleidingen. Aan 

de voet van het boomhuis ligt een 

plek om te barbecueën. 

Waar 
Sulzberg  
Wanneer  
Voorjaar 2021  
Web  
buchen.sulzberg-
bregenzerwald.com  
 

Met uitzicht: Vakantiewoning 

z’übrmello 

Dit nieuwgebouwde houten huis in 

Mellau in Bregenzerwald doet qua 

stijl aan een traditioneel huis uit 

de regio Bregenzerwald denken. 

De vakantiewoning biedt het 

nodige wooncomfort voor twee tot 

drie personen. Het huis is 60 m² 

groot en heeft een vloer en 

wanden uit hout. Vanop het balkon 

en in de kamers genieten gasten 

van een prachtig uitzicht.  

Waar  
Mellau  
Wanneer  
Voorjaar 2021  
www.zuebrmello.com  

Comfortabel: Appartement 

Holderschauden 

In Schoppernau in Brengenzerwald 

opent het nieuwe appartement 

Holderschauden. De woning van 70 

m² en met een terras van 17 m² 

staat vlak bij het dalstation van de 

Diedams-gondel. Ze biedt plaats 

aan maximaal vijf personen en is 

uitgerust met alle eigentijds 

comfort. Naast een aparte ruimte 

voor fietsen en ski’s, is er ook 

verwarming voor skischoenen. 

Waar  
Schoppernau  
Wanneer  
Voorjaar 2021  
Web 
www.holderstauden.com  
 

Slapen onder de blote hemel: 

Dream.Alive-Lodge 

Midden in de bergnatuur en toch 

zeer comfortabel kunnen gasten 

vanaf juni 2021 overnachten in het 

Biosphärenpark Großwalsertal. De 

glazen hotelkamer met de naam 

Dream.Alive-Lodge is mobiel en 

kan overal naar wens geplaatst 

worden. Ook het bed kan naar 

believen worden neergepoot onder 

het glazen dak, of op het terras 

onder de blote hemel. De lodge 

heeft een tafel, een koelkast, 

douche en wc. Dankzij de ligging 

bij de visvijver van het Alpenresort 

Walsertal kunnen gasten ook 

gebruik maken van de vele 

hotelfaciliteiten zoals de Vital-

Oase of het restaurant. 

Dream.Alive is een nieuwe startup, 

die unieke slaapbelevenissen 

organiseert op bijzondere locaties. 

Waar 
Biosphärenpark Großes Walsertal  
Waneer  
Juni 2021  
Web 
www.dreamalive.world  

 

Met de geur van hout: Alpin 

Aparts 

Midden in Mellau in Bregenzerwald 

opent in juni 2021 Alpin Aparts. Dit 

houten huis heeft vier comfortabel 

uitgeruste appartementen, die 

tussen 65 en 85 m² groot zijn. De 

twee appartementen op het 

gelijkvloers hebben een kleine 

tuin. In de 80 m² grote woning op 

de eerste verdieping hebben alle 

kamers toegang tot het balkon, in 

het tweede appartement geeft de 

woonkamer direct uit op het 

balkon. 

Waar  
Mellau  
Wanneer  
Juni 2021  
Web  
www.alpin-aparts.at  
 

Kwalitatief: PURE Resort Schruns 

Mountain Residences bouwt in 

Schruns een aparthotel met 28 

kamers en een wellnessgedeelte 

met buitenzwembad. Het hotel ligt 

in de buurt van de parking van de 

Hochjoch Bahn, en opent in de 

herfst van 2021. Het nieuwe 

aparthotel pakt uit met een 

hoogwaardige architectuur en 

binneninrichting in kwalitatieve 

materialen. 

Waar  
Schruns  
Wanneer  
Herfst 2021  
Web  
www.mountain-residences.com  
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Wenen 
Relaxed en hartelijk: Rioca 

Vienna Posto 1 + 2 

In de nieuwe Rioca Vienna Posto-

aparthotels worden gasten 

ontvangen met Braziliaanse 

hartelijkheid. Het aparthotel met 

terrassen (20ste District) is nu al 

open, in de eerste jaarhelft opent 

het tweede hotel (3de District). Er 

zijn zowel appartementen 

beschikbaar voor één persoon, 

twee personen als voor een gezin. 

Er is een café en bar, en er zijn 

ook coworking-plaatsen te huur. 

Waar  
Wenen 
Wanneer  
Voorjaar 2021  
Web  
www.rioca.eu  
 

Wonen en werken: ZOKU 

In het 2de District, in de buurt van 

Prater en de 

Wirtschaftsuniversität, opent in de 

lente van 2021 het ZOKU Hotel, 

uitgebaat door een Nederlands 

bedrijf. Gasten kunnen er terecht 

in 131 ZOKU-Lofts, bedoeld om te 

wonen en te werken. 

 

Waar 
Wenen  
Wanneer  
Voorjaar 2021  
Web  
livezoku.com  
 

In hout: Hotel The Wood 

In de buurt van het Westbahnhof 

opent in de lente van 2021 dit 

‘rustgevende hotel voor een 

opwindende stad’. Het is 

opgebouwd uit houtmodules, heeft 

zes verdiepingen en een 

binnenplaats en herbergt 50 

kamers. Gasten hebben de keuze 

uit tweepersoonskamers van 20 

m², Superior-kamers van 28 m² 

met terras en suites van 

verschillende grootte met terras. 

Waar  
Wenen 
Wanneer  
Voorjaar 2021  
Web  
thewood-hotel.com  
 

Functioneel comfort: LetoMotel 

In het 6de District opent in de 

eerste jaarhelft van 2021 het 

LetoMotel, van de Duitse groep 

Leto. Het is meteen het eerste 

hotel van de hotelonderneming dat 

zich buiten Duitsland bevindt. 

Kernwoorden zijn een prima ligging 

en functioneel comfort. Het 

gebouw van acht verdiepingen telt 

211 kamers, op het gelijkvloers is 

er een restaurant. 

Waar 
Wenen  
Wanneer  
Eerste helft 2021  
Web  
letomotel.de  
 

Charmant: Hotel Gilbert 

In het 7de District bij het 

Museumsquartier heropent Hotel 

ViennART dit jaar onder zijn 

nieuwe naam Hotel Gilbert. Het 

hotel wordt een stuk groener, met 

planten op de gevel die zorgen 

voor verkoeling. Een rustgevend 

binnenhof vormt de verbinding 

tussen de beide gebouwen, met in 

totaal 57 kamers en 

dakappartementen. Er is ook 

plaats voor seminarieruimtes. 

Waar 
Wenen  
Wanneer 
In de loop van 2021  
Web  
www.hotel-gilbert.at  
 

 

Vernieuwingen 

Karinthië 
Dicht bij de natuur: glamping aan 

de Turnersee 

Op de camping van de familie 

Breznik aan de Turnersee kun je 

vanaf nu ook glampen in nieuwe 

lodge-tenten met plaats voor twee 

of drie slapers. De luxueuze 

kampeervertrekken zijn gemaakt 

van natuurlijke materialen zoals 

hout en linnen. Een unicum is de 

speciaal ontworpen mobiele 

bungalow Carinthia. Geconstrueerd 

uit hout, 48 m² groot, met terras 

en ruimte voor zes personen. De 

bedden zijn gemaakt van 

alpenden, en er is zelfs airco. 

Waar  
St. Kanzian  
Wanneer  
Voorjaar 2021  
Web  
www.breznik.at  
 

 

 

 

Aan het meer: Hotel Forelle 

Het Hotel Forelle, direct gelegen 

aan de Millstätter See, is 

uitgebreid met 26 nieuwe kamers 

in een bijgebouw. De meeste 

kamers hebben zicht op zee, 

sommige kijken uit op de bergen. 

Alle kamers hebben een balkon en 

zijn luchtig en licht ingericht. 

Natuurlijke materialen, 

pastelkleuren en overwegend 

blauwe en groene tonen brengen 
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de omliggende meernatuur de 

kamers binnen. 

Waar  
Millstatt am See  
Wanneer  
Mei 2021  
Web  
www.hotel-forelle.at  
 

Vernieuwd: Koralpenschutzhaus 

Het 146 jaar oude 

Koralpenschutzhaus, gelegen op 

1.600 meter hoogte in het 

Lavanttal, had nood aan een 

eigentijdse makeover. Het 

Alpenverein besloot om meteen 

een nieuw gebouw neer te zetten. 

Het duurzame gebouw in hout is 

voor het grootste deel door de 

leden van de Alpenverein 

geconstrueerd. Vorige zomer 

begonnen de werken, deze zomer 

moet de nieuwe accommodatie de 

deuren openen. Het gebouw is een 

derde kleiner dan z’n voorganger, 

maar beschikt over een groter 

terras. 

Waar 
St. Stefan im Lavanttal  
Wanneer  
Zomer 2021  
Web  
www.alpenverein.at  
 

 

 

 

Natuurlijk: ‘earth houses’ met 

zicht op het meer 

Aan de Weissensee kunnen gasten 

de droom om idyllisch te leven in 

harmonie met de natuur in 

vervulling zien gaan. In het 

vakantiedorp Morgenfurt verenigen 

stenen en houten huizen en ‘earth 

houses’ een ecologische bouwwijze 

met een natuurdecor en 

wooncomfort. De earth houses 

liggen in de helling, waardoor het 

er ’s zomers binnen heerlijk koel is 

en ’s winters aangenaam warm. 

Het bestaande aanbod wordt nu 

uitgebreid met vier nieuwe huizen 

van elk 45 m² groot. De grote 

ramen bieden een prachtige blik 

op de Weissensee. 

Waar  
Oberdorf am Weissensee  
Wanneer  
Zomer 2021  
Web  
www.seensucht.eu  
 

 
 

 

 

Salzburg 
Modern: congrescentrum 

Centraal in Bad Hofgastein ligt het 

Kongresscentrum, dat in mei 2021 

na een renovatie heropent. Zowel 

de congreszaal, de leeszaal als de 

foyer kregen een nieuw decor en 

zijn allemaal met multimedia 

uitgerust. De benedenverdieping 

kreeg er twee seminarieruimtes 

bij. In totaal is er na de 

verbouwing nu 1.200 m² 

oppervlakte beschikbaar voor 

events, waarop tot 300 personen 

terecht kunnen. In combinatie met 

de Kursal is er plaats voor tot 600 

mensen. 

Waar  
Bad Hofgastein  
Wanneer  
Mei 2021  
Web  
www.gastein.com  
 

 

 

Met uitzicht: Hotel BLÜ 

In het centrum van Bad Hofgastein 

heropent het vroegere Salzburger 

Hof onder een nieuwe naam: Hotel 

BLÜ. De ongeveer 50 kamers in het 

centrale gebouw zijn mooi 

gerenoveerd. De wellness met 

yogaspace op de dakverdieping is 

ingericht met veel glas, zodat je 

een prachtig panorama hebt op de 

omliggende bergwereld. Volledig 

nieuw is het boomhuis, met dertig 

bijkomende en hedendaags 

ingerichte kamers in drie 

categorieën. In de ‘Himmelblü 

Garden on top of the Baumhaus’ 

bloeien planten en bloemen als op 

een alpenweide. In de bibliotheek 

met terras bij de Kaiser-Franz-

Platz kunnen gasten op zoek naar 

rust zich terugtrekken. 

Waar  
Bad Hofgastein  
Wanneer  
Voorjaar 2021  
Web  
www.hotelblue.at  
 

 

 

Relaxen: Hotel Forsthofgut 

Het Hotel Forsthofgut in Leogang 

houdt van regelmatig een 

nieuwigheid. Dit jaar is de waldSPA 

vergroot en vernieuwd. De 

receptie wordt uitgebreid met een 

waldSPA-shop, een nagelbar, een 

consultatiegedeelte en een nieuw 

waldSPA-Seehaus met massage- en 

behandelruimtes. Bij de inrichting 

is vooral alpendenhout gebruikt. 

Waar 
Leogang  
Wanneer  
Zomer 2021  
Web  
www.forsthofgut.at  
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Tirol 
 

Adults Only: Schwarzer Adler 

Na omvangrijke 

verbouwingswerken heropent Hotel 

Schwarzer Adler in mei 2021 als 

eerste en voorlopig enige Adults 

Only-hotel in Kitzbühel. De 34 

kamers en suites zijn ingericht in 

een hedendaagse alpenstijl. Ook 

de lobby, de receptie en de bar 

kregen een nieuwe look. Het hotel 

is onder meer bekend voor de 

‘Black Spa’, met een 16 meter lang 

zwembad op het dak. Een paar 

jaar geleden kreeg dat ontwerp de 

Oostenrijkse Staatsprijs voor 

architectuur. 

Waar 
Kitzbühel  
Wanneer  
Mei 2021  
Web  
www.adlerkitz.at  
 

Meer duurzaamheid: Hotel 

Klosterbräu 

Hotel Klosterbräu in Seefeld, een 

van de bekendste wellnesshotels in 

Oostenrijk, wordt nog duurzamer. 

In 2021 opent een grote tuin met 

fruitbomen, en een moestuin met 

groenten en kruiden. Naast 

bessenstruiken verschijnen er ook 

hopplanten. Nieuw is ook de 

kinderboerderij met talrijke 

inheemse kleine dieren. Het 

natuurleerpad breidt uit met een 

woud- en natuurspeeltuin met 

hooischuren, glijbanen en een 

klimmuur. Tijdens kook- en 

bakcursussen krijgen gasten een 

pak bruikbare tips. Er is een apart 

bakhuis met een openschuifbaar 

dak en een nieuwe houtoven voor 

heerlijk krokant brood en pizza’s. 

Waar 
Seefeld  
Wanneer  
Voorjaar 2021  
Web  
www.klosterbraeu.com  

Klassiek-elegant: Hotel Böglerhof 

Vanaf de lente telt Hotel Böglerhof 

in Alpbach 24 deluxe-

tweepersoonskamers met een 

nieuw, klassiek-elegant interieur. 

Ook het gastronomische restaurant 

Fuggerstube is gerenoveerd. Chef 

Hannes Treichl roert er in de 

potten, en werd vorig jaar door 

GaultMillau voor het eerst 

bekroond met twee Hauben voor 

zijn sublieme, regionaal 

georiënteerde keuken. 

Waar 
Alpbach  
Wanneer  
Voorjaar 2021  
Web  
www.boeglerhof.at  
 

 

 

 

Knus: Zirbenchalet Obergruben 

Het gerenoveerde, 119 m² grote 

Zirbenchalet Obergruben ligt in 

één van de oudste traditionele 

boerderijen in Brixlegg. Het 

beschikt over drie slaapkamers en 

een goed uitgeruste keuken. 

Meubels gemaakt van alpenden 

zorgen voor een zeer knusse sfeer. 

De badkamer heeft een 

regendouche en een jacuzzi met 

sterrenhemel, vanaf het balkon 

heb je een mooi uitzicht op het 

dal. 

Waar  
Brixlegg  
Wanneer  
Voorjaar 2021  
Web  
www.alpbachtal.at  
 

 

 

 

 

 

 

 

Alpen-elegantie: Lakeside Lodge 

en Steghaus 

Het Alpenhotel Kitzbühel, direct 

gelegen aan de Schwarzee, breidt 

uit met twee huizen. Het Steghaus 

telt drie kamers en suites en een à 

la carte-restuarant met 

meerterras. In de nieuwe Lakeside 

Lodge hebben de twee tuin- en 

twee penthouse-suites allemaal 

directe toegang tot het meer. In 

de winter van 2021 staat er ook 

nog een nieuwe Infinity Pool op 

stapel. 

Waar  
Kitzbühel  
Wanneer  
Voorjaar 2021  
Web  
www.alpenhotel-kitzbuehel.at  
 

 

 

 

Drijvende huizen op de Natterer 

See 

Het vakantieparadijs aan de 

Natterer See is een van de 

innovatiefste kampeerplaatsen in 

Oostenrijk, en werd zopas 

bekroond met de Camping.info 

Award 2021. Naast klassieke 

staanplaatsen vinden kampeerders 

hier ook compleet uitgeruste 

safaritenten, Wood-Lodges of 

knusse ‘slaapvaten’ in dennenhout. 

Deze zomer komen er twee 

Floating Homes of drijvende huizen 

bij. De luxueuze meerhuizen 

bieden plaats aan twee personen, 

en zijn voorzien van een keuken, 

badkamer en zonneterras. 

Waar 
Natters  
Wanneer  
Zomer 2021  
Web  
www.natterersee.com  
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Vorarlberg 
Modern traditioneel: het 

Klostertalerhof 

In december 2020 namen Patrick 

en Sabrina Brändle het 

Klostertalerhof over. Voortaan 

heet het restaurant ‘das guat’ (het 

goede). Het culinaire concept 

focust volledig op de creatieve 

regionale keuken.  

Waar 
Klösterle am Arlberg  
Wanneer  
Voorjaar 2021  
Web  
www.derklostertalerhof.com  
 

Regionaal handwerk: Hotel 

Apartments Alpenrose 

Een paar jaar geleden vernieuwde 

Hotel Apartments Alpenrose in Au 

in Bregenzerwald de 

appartementen. Nu zijn de 10 

eenpersoons-, tweepersoons- en 

familiekamers aan de beurt. Voor 

de verbouwing en het lichte en 

open interieur zorgen vaklui uit de 

regio Bregenzerwald. 

Waar  
Au  
Wanneer  
Mei 2021  
Web  
www.alpenrose-au.at  
 

Trefpunt: Berghaus Kanisfluh 

Het Berghaus Kanisfluh heeft een 

prachtige ligging op een bijzonder 

mooi uitzichtspunt boven 

Schnepfau in het Bregenzerwald. 

Vanaf eind mei kunnen gasten 

vanop het terras volop genieten 

van het panorama op de machtige 

Kanisfluh. Daarnaast is er ook een 

nieuwe polyvalente ruimte voor 

seminaries en familiefeesten, en 

komt er ook nog een 

kinderspeelplaats bij. 

Waar 
Schnepfau  
Wanneer  
Eind mei 2021  
Web 
www.kanisfluh.net  
 

 

Familiaal: Hotel Adler 

Het door een familie gerunde 

Hotel Adler in Schopernau verenigt 

een klein hotel met een bekend 

restaurant. Vanaf juli 2021 pakt 

het hotel uit met gerenoveerde 

kamers en een nieuw 

wellnessgedeelte. Naast sauna’s en 

een stoombad kunnen gasten er 

ook terecht in een jacuzzi. 

Waar  
Schoppernau  
Wanneer  
Juli 2021  
Web  
www.adler-schoppernau.at  
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ACTIEF AANBOD 
 

WANDELEN 
 

Karinthië 

 

De Karnische Milchstraße 

De Karnische Milchstraße is een 

grensoverschrijdend project. Het 

in aanbouw zijnde 

langeafstandswandelpad verbindt 

Oostenrijkse en Italiaanse almen of 

alpenweides die als sterrenbeelden 

in het landschap verspreid liggen. 

Sinds vorige zomer kunnen 

wandelaars het eerste 

sterrenbeeld spotten: de ‘Lippen 

van Europa’, die van Hermagor 

naar Tarvis in Italië lopen. Vanuit 

vogelperspectief bekeken vormt 

het landschap daar ‘lippen’. Aan 

het begin van het wandelseizoen 

2021 worden twee nieuwe 

sterrenbeelden toegevoegd. De 

eerste is de ‘Vuurtoren’ 

(Leuchtturm) in Raum Nassfeld, de 

tweede de ‘Rode Planeet’ die zich 

tot in het Gailtal uitstrekt. In 2022 

moeten alle zeven sterrenbeelden 

langs de Milchstraße bewandelbaar 

zijn. 

 

Meer info: www.nassfeld.at  
 

Natuurbelevenissen zonder 

grenzen aan de Weissensee 

Aan de Egger Alm, de Dellacher 

Alm en op de westoever van de 

Weissensee ontstaan wandelpaden 

zonder hindernissen. Vanaf juni 

2021 zijn ze te voet of per fiets 

toegankelijk. Het volledige aanbod 

– van begeleide natuurbelevenissen 

tot zwemmogelijkheden en logies – 

vind je op de website van Kärnten 

Werbung. 

 

Meer info: www.kaernten.at  

 

Nieuwe Slow Trails 

Rustig op makkelijke wegen 

wandelen, je ontspannen en 

heerlijk vertragen: dat is mogelijk 

in heel Karinthië dankzij de Slow 

Trails. Deze wandelpaden zijn 

maximaal tien kilometer lang, 

overwegend vlak en uitgerust met 

zitbanken. Naast de negen 

bestaande Slow Trails komen er in 

de zomer van 2021 nog drie bij in 

de regio’s Villach, Faaker See en 

Ossiacher See. De Slow Trail 

Afritzer See is 4,6 km lang en voert 

door een natuurgebied. Op de 2,6 

km lange Slow Trail Wernberg 

Drauschleife ontdekken wandelaars 

een interessant vogelgebied. De 

2,7 km lange Slow Trail Faaker See 

loopt langs de rand van de 

Drobollacher Moors. Nieuw in de 

regio Klopeiner See is de Slow Trail 

Turnersee. 

Meer info: 

www.kaernten.at/slowtrails  

 

 

Via Paradiso aan de Millstätter 

See 

Aan de Millstätter See nodigt het 

nieuwe, 50 km lange wandelpad 

Via Paradiso wandelaars uit om de 

magie van de natuur te ontdekken. 

Het pad voert in vier gemoedelijke 

etappes rond het meer, 

voornamelijk langs oeverpaden. 

Met duurtijden van tussen drie tot 

vijf uur is er nog genoeg tijd om 

pauzes in te lassen, te genieten 

van de natuur, iets te drinken of te 

eten op een meerterras of een 

frisse duik in het meer te wagen. 

 

Meer info: 

www.millstaettersee.com  



 Zomernieuwtjes 2021  

Trail der Horizonte 

Wandelen met alle zintuigen, dat 

is de bedoeling van de nieuwe Trail 

der Horizonte of Horizontrail. Het 

82 kilometer lange wandelpad 

voort door het onondekte hart van 

Karinthië. Op zes wandeldagen 

wandel je van de Turracher Höhe 

naar het Biosfeerpark Nockberge 

tot aan de Maltschacher See. Het 

wandelpad voert door lariks- en 

alpendennenwouden, door rustige 

dorpjes, langs waterbronnen en 

rivieren. Per dag moet je tussen de 

600 en 1.500 hoogtemeters 

overwinnen. Wandelaars die enkel 

een lichte rugzak willen dragen, 

boeken een arrangement met 

bagagevervoer. 

 

Meer info: 

www.weitwanderwege.com  

 

Nu nog langere Nockberge Trail 

De Nockberge Trail, die begint in 

Katschberg en tot nu toe eindigde 

in Bad Kleinkirchheim, wordt 

verlengd met drie etappes. Die 

brengen wandelaars vanuit Bad 

Kleinkirchheim naar de Millstätter 

See. In totaal telt de Nockberge 

Trail nu acht etappes, met een 

dagelijkse wandeltijd van 3 tot 7 

uur in doorgaans bergachtig 

gebied. Een arrangement met 

logies en bagagevervoer is een 

echte aanrader! 

 

Meer info: www.nockberge-

trail.com  

 

Beleef magische momenten 

In heel Karinthië maken van mei 

tot oktober ‘magische momenten’ 

bijzondere natuurbelevenissen 

mogelijk. Het zomerprogramma 

2021 biedt twee vernieuwingen. De 

eerste is de 1,5 uur durende 

wandeling van de Urbansee naar 

de Bergkäserei Höfer in St. Urban. 

Daar laat eigenaar Christoph Höfer 

je een kijkje nemen in zijn 

kaasbedrijf, en mag je 

heerlijkheden proeven met namen 

zoals ‘Bunter Hund im Morgenland’ 

of ‘Beste Freundin ganz im Glück’. 

Het tweede arrangement focust op 

de verhalen van versteende dieren 

en planten. Met een natuurgids ga 

je op pad voor een drie uur 

durende wandeling in het Drautal. 

Daarin ga je op zoek naar 

fossielen, dus afdrukken van 

versteende zeedieren en planten. 

Als uitsmijter wachten er 

proevertjes uit het culinaire 

aanbod van de Slow Food-

gemeente Berg. 

 

Meer info: www.kaernten.at  

 

Salzburg 

Hohe Tauern Panorama-

langeafstandspad 

De nieuwe Hohe Tauern Panorama 

Trail biedt vanaf midden mei 

wandelaars met wat ambitie een 

nieuwe uitdaging en prachtige 

panorama’s op de hoogste bergen 

van Oostenrijk. De trail omvat tien 

dagetappes, is 150 kilometer lang 

en overwint zo’n 7.000 

hoogtemeters. De tour begint aan 

de voet van de Krimmler-waterval. 

Het einddoel is Schmittenhöhe 

hoog boven Zell am See. De 

dagelijkse wandeltijd bedraagt 

tussen vier en zeven uur. ’s Avonds 

overnachten de wandelaars in een 

berghut of in logies naar keuze in 

het dal. Het traject wordt 

makkelijker door gebruik te maken 

van kabelbanen, een shuttledienst 

en bagagevervoer tussen de 

etappes. Dit jaar viert het 

nationaal park Hohe Tauern 

trouwens zijn vijftigste verjaardag! 

 

Meer info: www.nationalpark.at  

 

Tirol 

Het geheim van de 

Steinbergkoning 

Vorige zomer opende in het 

Pillerseetal het interactieve 

avontuur- en raadseltraject ‘Het 

geheim van de Steinbergkoning’. 

Bedoeling is op elke stop de juist 

codewoorden te vinden, waarmee 

je aan het eind een woord kunt 

vormen waarmee je de 

Steinbergkoning tot staan kunt 

brengen. De koning heeft de 

magische gave om alles in steen te 

doen veranderen. Deze zomer 

wordt het traject uitgebreid met 

één stop, en voortaan zijn er 

negen haltes. De nieuwste komt op 

een prachtig uitzichtspunt in 

Hochfilzen. 

 

Meer info: steinbergkoenig.at  
 

KAT Walk Family in de 

Kitzbüheler Alpen 

Het nieuwe langeafstandspad ‘KAT 

Walk Family’ combineert gezonde 

lucht met beweging en boeiende 

belevenissen in de vrije natuur. 

Onderweg kunnen de kinderen een 

kinderboerderij bezoeken, 

klimmen, in het bergmeer 

zwemmen en zich vermaken op 

enkele speelse tussenstops. Daalt 

het energiepeil, dan kan de route 

ingekort worden via kabelliften of 

bussen. In totaal leggen gezinnen 

op de route op vijf dagen tijd zo’n 

76 kilometer af en overwinnen ze 

5.000 hoogtemeters. Het traject 

voert van Kitzbühel naar St. Ulrich 

in het Pillerseetal, recht door de 

Kitzbüheler Alpen. Er zijn ook 

pakketten te koop met verblijf in 

logies naar keuze. 

 

Meer info: www.kitzbueheler-

alpen.com  
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Weg der Lieder in Wildschönau 

‘Singa is insa Freid’ (zingen is onze 

vreugde) weten de bewoners van 

Wildschönau in de Kitzbüheler 

Alpen. Al sinds mensenheugenis 

wordt in de cafés, op de 

alpenweides, tijdens het werk of 

bij andere gelegenheden gretig 

gezongen, muziek gemaakt en 

gedanst. Hoe dat klinkt, ervaar je 

als wandelaar op de nieuwe Weg 

der Lieder-route in Oberau. Vanaf 

deze zomer kun je stoppen op 

twaalf haltes. Met behulp van je 

smartphone en QR-code luister je 

op elke stop naar een lied, 

vergezeld van een filmfragment. 

Zo maak je kennis met lokale 

muziekgroepjes en plaatselijke 

koren. 

 

Meer info: www.wildschoenau.com  
 

 

Arlberg Trail door verschillende 

Länder 

De nieuwe langeafstandsroute 

Arlberg Trail voert helemaal rond 

de Arlbergpas, die Tirol en 

Vorarlberg met elkaar verbindt. De 

trail is 40 kilometer lang en een 

echte sportieve en alpiene 

uitdaging. In totaal ben je als 

wandelaar 15 uur onderweg. Van 

St. Anton gaat het via Stuben naar 

Zürs, over de Seekopf naar Lech en 

dan weer terug naar St. Anton. Via 

de kabellift kun je bepaalde 

stukken inkorten. Het is ook 

mogelijk om overnachtingen en 

bagagevervoer te boeken. 

Meer info: 

www.stantonamarlberg.com  

 

Grensoverschrijdend in de sporen 

van smokkelaars 

Tussen Beieren en Tirol ligt de 

smokkelaarsroute Klobenstein. 

Lang geleden was deze 

wandelroute een echt 

smokkeltraject, waarlangs 

sigaretten en koffie douanevrij 

over de grens werden gesmokkeld. 

Nu is het acht kilometer lange 

traject een topwandeling. Vanaf 

de zomer van 2021 moet de 

tweede hangbrug toegankelijk 

zijn, en zijn er ook nieuwe 

uitzichtsplatformen en infoborden. 

 

Meer info: 

www.schmugglerweg.com  

 

Tiroler Burgenweg 

De nieuwe, 50 km lange Tiroler 

Burgenweg maakt het mogelijk van 

burcht naar burcht te wandelen. 

Het wandelpad voert naar Schloss 

Landeck, Schloss Biedenegg, 

Schloss Wiesberg, de burchtruïne 

Schrofenstein en de ruïne van 

Kronburg. Via een app ontvangen 

wandelaars leuke weetjes over de 

burchten en krijgen ze meer info 

over bezienswaardigheden in de 

buurt en het natuurlandschap. Het 

pad is enkel digitaal gemarkeerd, 

om de overvloed aan 

beschilderingen te beperken. 

 

Meer info: tirolwest.at  

 

 

 

 

 

 

Kunstenaarspad Oswald 

Kollreider in Tirol 

In Kartitsch in Oost-Tirol herinnert 

de nieuwe kunstenaarswandelweg 

aan schilder Oswald Kollreider 

(1922-2017). Kollreider groeide op 

in Kartitsch, had wereldwijd 

succes maar bleef altijd verbonden 

met zijn geboortestreek. Kollreider 

is vooral bekend omwille van zijn 

sacraal werk. Op het 4 kilometer 

lange traject, dat gemoedelijk 

langs weides en velden loopt, 

maak je via 7 infoborden kennis 

met het werk van de kunstenaar. 

Bij elk kunstwerk staat een tekst 

of gedicht van een schrijver. Geen 

kunsthistorische analyses dus, 

maar literaire reflecties over het 

werk van de schilder. 

 

Meer info: www.osttirol.com  

 

KulTOUREN Alpbach 

In het Alpbachtal leiden 3 

KulTOUREN of nieuwe, makkelijke 

wandelpaden naar de culturele 

bezienswaardigheden in het dal. 

De 13 km lange Heilwasserweg 

voert je langs heilzaam water door 

Kramsach, en is ook met de fiets 

te verkennen. Op de Burgenweg 

ben je zo’n 2,5 uur onderweg, en 

wandel je van de Rattenberg-kerk 

over de Schlossberg naar Brixlegg 

en Schloss Matzen en Schloss 

Lipperheide. De derde tour is 12,4 

km lang en heet ‘Dem Marmor auf 

der Spur’. Hij voert onder meer 

naar het gebied waar het 

beroemde marmer uit Kramsach 

wordt ontgonnen. 

 

Meer info: www.alpbachtal.at  
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FIETSEN 
 

Karinthië 

Bike Break met klimtoren aan de 

Klopeiner See 

In de lente van 2021 opent tussen 

de Klopeiner See en de Turnersee 

een nieuwe rust- en 

belevingsplaats voor fietsers. Voor 

de kinderen is er een 

fietsbehendigheidsparcours, een 

kinderspeltoren in de vorm van een 

waterlelie, en een klimmuur met 

klimnet. De rustplaats is voorzie va 

een laadstation voor e-bikes, een 

reparatiepost voor fietsen en 

diverse drink- en eetgelegenheden. 

 

Meer info: www.klopeinersee.at  

 

Nieuw MTB-parcours rond de 

Ossiacher See 

Al een paar jaar is de regio Villach 

– Faaker See – Ossiacher See bezig 

met de uitbouw van een MTB-

netwerk rond de meren. In 2021 

komen er twee nieuwe trajecten 

bij. De 1,3 km lange Challenger-

Tour laat mountainbikers ongeveer 

120 hoogtemeters overwinnen. Het 

is een uitdagend parcours dat ook 

perfect is om je fietskunsten bij te 

werken. De 16,7 km lange Burgtour 

daarentegen is een makkelijke 

fietslus met zo’n 500 hoogtemeter 

verschil. Ze loopt langs de 

zuidoever van de Ossiacher See. 

Via het fietstraject worden de vele 

bezienswaardigheden van Burg 

Landskron verbonden met het 

fietsnetwerk. 

 

Meer info: www.lake.bike  

 

Pumptrack in Weissensee 

In de lente van 2021 wordt aan de 

Weissensee het oefenterrein voor 

fietsers die houden van trails nog 

uitgebreid. Nieuw is de 200 meter 

lange pumptrack. Het 900 m² grote 

terrein ligt vlak bij de kabellift van 

Weissensee. De zetellift brengt 

mountainbikers en hun fietsen naar 

het vertrekpunt voor diverse trails 

en MTB-trajecten. 

 

Meer info: www.weissensee.com  

 

Mountainbike en e-bike-terrein 

op de Turracher Höhe 

Sinds voorbije zomer is op de 

Turracher Höhe een Trail Area 

geopend. Die biedt diverse 

oefentrails en de 6 km lange 

Kornock Panorama Flowtrail. Deze 

zomer komen er nog twee 

singletrails bij, die vanaf juli 2021 

geopend zijn. Vanaf de zomer 

moet ook een nieuw MTB-traject 

beschikbaar zijn. Momenteel 

omvat het netwerk aan 

gemarkeerde MTB-trails drie 

touren met een totale lengte van 

65 km. 

Meer info: www.turracherhoehe.at  

 

Salzburg 

Learn to ride-park in Saalbach 

Hoe neem je de bochten op een 

uitdagende MTB-trail? Voor 

volwassenen en kinderen die het 

onder de knie willen krijgen is er 

vanaf mei 2021 in Saalbach het 

Learn to ride-park. Dat combineert 

mini-versies van de meest geliefde 

trails in Saalbach-Hinterglemm. 

Met het ‘tovertapijt’ stijgen 

beginners makkelijk naar het 

beginpunt van de Little Monti, de 

Little Pro Line, het Little 

Panorama en naar de mini-versie 

van de legendarische Hacklberg. 

De oefentrails zijn tussen de 180 

en 340 meter lang en bestrijken 

zacht terrein. Zowel het Learn to 

ride-park als het tovertapijt zijn 

gratis. 

Meer info: www.saalbach.com  

Gravelbiken in SalzburgerLand 

Gravelbiken is dé nieuwe trend in 

het vrijetijdsfietsen. Het enige wat 

je nodig hebt is een fietsband met 

een stevig profiel, waarmee je op 

verschillende soorten terrein 

terecht kunt. Gravelbikers rijden 

zowel op asfalt als op grindpaden 

en aarden tracks. Een paar regio’s 

in SalzburgerLand zijn klaar voor 

het nieuwe offroad-avontuur en 

bieden nu diverse gravelroutes 

aan. Deze zomer hebben 

gravelbikers keuze uit zo’n 20 

routes met verschillende 

moeilijkheidsgraad.  

 

Meer info: 

www.salzburgerland.com  

 

Bike-Trail Wildkogel 

De Bike-Trail Wildkogel loopt van 

Neukirchen over het dalstation 

Gensbichl naar het bergstation van 

de Wildkogelbahn. Deze lusvormige 

trail maakt in de zomer van 2021 

de cirkel rond. Bikers kunnen 

voortaan tussen Neukirchen en 

Bramberg op de Wildkogel 

doorlopend genieten van 

fietsgenoegens. De nieuwe trail 

heeft een maximaal hoogteverschil 

van 13%. Fietsers met een e-bike 

kunnen hun batterij heropladen bij 

het Bergstation van de 

Wildkogelbahn. 

 

Meer info: www.wildkogel-

arena.at  
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Tirol 

Nieuwe ‘Line’ in de Bike Republic 

Sölden 

Bike Republic is het grootste Trail- 

en MTB-park in Sölden. Vanaf juni 

2021 wordt het gamma Shaped 

Lines uitgebreid met de ‘Olm Volle 

Line’. ‘Olm Volle’ betekent in het 

plaatselijk dialect zoveel als 

‘Altijd volgas!’. Dat is ook het 

motto op deze 1,5 km lange, steile 

en bochtige trail. Op de zwarte – 

en dus zware - route moeten 

bikers zo’n 362 hoogtemeters 

overwinnen. 

 

Meer info: 

bikerepublic.soelden.com  

 

Bike Area Streuböden in 

Pillerseetal 

Het aanbod voor bikers in het 

Pillerseetal wordt vanaf deze 

zomer uitgebreid met een trail, 

twee lines en een pumptrack. 

Tussen het midden- en het 

dalstation van de gondel van 

Streuböden ligt de nieuwe, vier 

kilometer lange en makkelijke 

Schweinestberg Trail. Voor wie nog 

niet eerder in een bikepark was of 

voor wie aan zijn techniek wil 

sleutelen, is de nieuwe, 

makkelijke Easy Park Obingleiten 

een must. Om te oefenen is er ook 

de Hänsn Line, de Obing Line en de 

pumptrack. 

 

Meer info: www.fieberbrunn.com  

 

Bikepark Leutasch 

Op de Katzenkopf in Leutasch gaat 

deze zomer een bikepark open met 

drie verschillende singletrails, een 

Uphill-Trail, een pumptrack en een 

oefenterrein direct aan het 

dalstation. De singletrails zijn 

tussen 0,6 en 2,1 km lang. Ze zijn 

blauw (makkelijk) of rood 

(medium) gemarkeerd. In de 

nieuwe Bikeschool leer je hoe je 

het best over trails rijdt. Het 

Bikepark is ook uitgerust met een 

fietswinkel met huurfietsen, een 

eigen werkplaats en een Bikewash. 

Op 13 augustus 2021 vindt voor de 

eerste keer een downhillwedstrijd 

op de Katzenkopf plaats. 

 

Meer info: www.seefeld.com  

 

Nieuw op de KAT Bike-Tour 

Vaaf deze zomer kunnen 

mountainbikers en e-bikers kiezen 

uit twee KAT-Bike-varianten. Zo is 

er een speciaal traject voor 

sportieve fietsers. Reken op drie 

dagetappes voor deze 180 km 

lange tour, die tot 6.250 

hoogtemeter overbrugt. De 

etappes van de gemakkelijkere 

KAT-Bike-Genusstour zijn geknipt 

voor elke fietser met een e-bike. 

Het is ook mogelijk een 

arrangement te boeken met 

overnachtingen op het traject en 

bagagevervoer. 

 

Meer info: www.kat-bike.at  
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NATUURBELEVING EN WILDSPOTTEN 
Karinthië 

Help de inheemse flora in 

Natuurpark Weissensee 

Niet-inheemse planten zoals de 

Reuzenbalsemien, de Canadese 

koningskaars of de invasieve 

Sachalinse duizendknoop plaatsen 

het Natuurpark Weissensee voor 

grote uitdagingen. Deze 

snelgroeiende en robuuste planten 

nemen in snel tempo meer terrein 

in en overwoekeren de inheemse 

vegetatie. Daarom rest er de 

verantwoordelijken van het 

natuurgebied niets anders dan ze 

massaal te bekampen op de oevers 

van het meer. Tijdens de nieuwe 

tours vanaf deze zomer leren 

deelnemers meer over de 

negatieve gevolgen die deze 

uiterst invasieve nieuwkomers 

veroorzaken. 

 

Meer info: www.naturparke.at  

 

 

Zonnerustplek in het Glantal 

‘Vang de zon’ is de naam van een 

nieuw project in het Glantal. In de 

loop van 2021 verschijnen overal 

op bijzondere natuurplekken 

‘zonnerustplekken’. Sinds 

december 2020 is de eerste 

geopend: een originele zitbank bij 

Burg Glanegg, een werk van 

kunstenaar Nino Strohecker. Hij 

bewerkte en oliede het hout 

volgens een Japanse methode. In 

het voorjaar wordt de volgende 

rustplaats geopend bij de 

Kitzelkapel in Steuerberg, met als 

titel ‘Wie auf Wolke 7’. 

 

Meer info: www.kaernten-

mitte.at/glantal  

 

 

 

Vleermuizennacht in Natuurpark 

Weissensee 

Het Ranger-programma in het 

Natuurpark Weissensee biedt elk 

jaar iets nieuws. Vanaf deze zomer 

kunnen gasten samen met Rangers 

de facinerende leefwereld van 

vleermuizen verkennen. Tijdens 

een excursie ga je op pad met 

zaklampen en vleermuis-

detectoren, die de ultrahoge tonen 

die de vleermuis produceert voor 

het menselijk oor hoorbaar maken. 

Tijdens de bestaande tour 

‘Smaragdauge der Alpen’ nemen 

deelnemers de vochtige graslanden 

aan de Weissensee onder de loep. 

Ze gaan op zoek naar enkele 

eetbare planten die er groeien en 

luisteren naar de roep en het 

gezang van de vogels die er leven. 

Tijdens de fossielentocht wordt er 

gefocust op de sporen van 

versteende levensvormen.  

 

Meer info: www.naturparke.at  

 

 

Tirol 

Steenbokcentrum in het Pitztal 

65 jaar nadat in het Pitztal 

opnieuw steenbokken verschenen, 

opende vorig jaar in St. Leonard 

het Tiroler Steinbockcentrum. Dat 

bezoekerscentrum maakt indruk 

door zijn ongewone architectuur in 

rood beton. Het huisvest een 

interactieve tentoonstelling, een 

café-restaurant met terras en een 

infobalie met shop. In een vrij 

toegankelijk wildpark kunnen 

bezoekers marmotten en 

steenbokken spotten. 

Meer info: www.pitztal.com  

 

 

 

 

 

Het Drachental in Wildschönau 

In Wildschönau opent in het 

voorjaar van 2021 een grote 

belevingswereld voor gezinnen. Hij 

biedt zowel spelen, plezier als 

spanning. De nieuwe 

Drachenflitzer is op dit ogenblik de 

spectaculairste Alpine Coaster. Op 

de 1.355 meter lange roetsbaan 

zoef je langs hoge rotondes en 

talrijke bochten en bruggen 

bergaf. Daarnaast vind je in 

Drachental ook een tien meter 

hoge speeldraak, een 

bewegingspark, een trampoline, 

een springtoren en speeltuigen aan 

de vijver. 

Meer info: 

www.wildschoenau.com/drachenta

l  

 

 

Natuurbelevenissen in 

Natuurpark Karwendel 

Aan de voet van het 

indrukwekkende 

Karwendelgebergte, het grootste 

natuurpark van Oostenrijk, ligt het 

Seefelder Plateau met zijn unieke 

natuurbelevenissen. Vanaf dit jaar 

kunnen gasten de onbekende 

hoogtepunten van deze bijzondere 

natuurplek ontdekken met een 

exclusief programma. Zo zijn er 

onvergetelijke belevenissen zoals 

wildspot-excursies of nachtelijke 

wandelingen door het woud. 

 

Meer info: www.seefeld.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zomernieuwtjes 2021  

Vorarlberg 

Picknicken in de natuur 

Na de vorig jaar in het leven 

geroepen ‘cultuurpicknicks’ op 

coronaproof locaties, vinden dit 

jaar voor het eerst in Voralberg 

‘natuurpicknicks’ plaats. Vanaf 

april kunnen maximaal twaalf 

personen eraan deelnemen. Op het 

programma staat onder meer 

Birdwatchen aan de Bodensee, in 

de Alte Rhein op zoek gaan naar 

bevers, een kruidenwandeling of 

een stadswandeling door het 

landelijke Dornbirn.  

 

Meer info: www.bodensee-

vorarlberg.com/naturpicknicks  

 
 

ATTRACTIES EN MUSEA 
 

Karinthië 

Gemoderniseerd: Heinrich 

Harrer-museum 

Alpinist Heinrich Harrer (1912-

2006) groeide op in Hüttenberg. In 

zijn geboorteplaats toont een 

museum het leven en het 

wetenschappelijk werk van de 

bekende bergbeklimmer. Het 

museum kreeg dit jaar een 

complete makeover, en ook de 

expo met 5.000 objecten kreeg 

een eigentijdsere look. 

 

 

Meer info: www.huettenberg.at  

 

Nieuw: Burg Liebenfels 

Midden in Karinthië vind je de 

kasteelruïne Liebenfels. Vorige 

jaar begonnen de nieuwe eigenaars 

aan een grote renovatie, waarover 

ze uitleg geven tijdens 

rondleidingen. Het letterlijk 

hoogtepunt is de uitzichtstoren. 

Die kreeg nieuwe trappen en kan 

dus beklommen worden, met als 

beloning een prachtig uitzicht op 

de Karintische Alpen en de 

Karawanken. 

Meer info: www.burgliebenfels.at  

 

 

 

 

 

 

Opnieuw open: Rosaliengrotte 

Bijna zeven jaar lang was de 

Rosaliengrot op de Hemmaberg bij 

de Klopeiner See gesloten. Door 

steenslagschade moest de grot 

gerestaureerd en beveiligd 

worden. Vanaf het voorjaar 2021 is 

de grot opnieuw toegankelijk. De 

belangrijkste blikvanger is de in de 

rots gebouwde Rosalienkapel. Het 

water dat in de grot ontspringt zou 

geneeskundige krachten hebben. 

 

Meer info: www.museum-

globasnitz.at  

 

Vorarlberg 

Installatie op de Silvretta-

Bielerhöhe 

Vanaf juni 2021 kunnen bezoekers 

op de 2.032 meter hoge Silvretta-

Bielerhöhe een installatie van de 

Zwitserse beeldhouwer Roman 

Signer bezoeken. De kunstenaar 

maakte een werk voor de 

oostelijke kant van het stuwmeer. 

Een beek die onder een brug in het 

meer vloeit, wordt afgedamd en 

als boogvormige fontein weer naar 

het meer geleid. De stroom is dus 

tegelijk waterboog als brug. De 

absurde manipulatie is 

kenmerkend voor het werk van 

Signer. 

 

Meer info: www.kunsthaus-

bregenz.at  

Goudwassen in Brandnertal 

Glinstert daar iets in het water? 

Wie goudkoorts heeft, kan vanaf 

deze zomer in het Brandnertal op 

zoek gaan naar goud. Na een korte 

introductie kan elke deelnemer 

zijn kans wagen. Het arrangement 

heeft van 16 mei tot 2 september 

2021 wekelijks plaats, en duurt 

ongeveer drie uur. Gasten met de 

gastenkaart van het Brandnertal 

krijgen korting op de 

deelnameprijs. 

 

Meer info: goldfieber.at  

 

Nieuwe attracties op het Golmis 

Forschungspfad 

Op de Golm, de ‘huisberg’ van 

Tschagguns in Montafon, begeleidt 

Golmi nieuwsgierige ontdekkers op 

een kort belevingspad. Vanaf deze 

zomer worden de bestaande 21 

spel-, bewegings- en raadselhaltes 

nog uitgebreid. Nieuw zijn 

ondermeer een 

evenwichtsparcours, een 

melkkannen-parcours en een grote 

kogelbaan. Op het einde van het 

ontdekkingspad kunnen de 

kinderen zich aan het Fotopoint 

met Golmi en z’n vrienden laten 

fotograferen. 

 

Meer info: www.golm.at  
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CULINAIR 
 

Tirol 

Markt op de Wilder Kaiser 

Waar vind je yoghurt van 

schapenmelk, een lekker stukje 

spek, vis of schnaps? Wie zich in de 

regio Wilder Kaiser met 

streekspecialiteiten wil laten 

verwennen, kan vanaf nu terecht 

op een digitale marktplaats. Je 

vindt er info over welke lokale 

producent welke specialiteit 

aanbiedt. Een interactieve 

landkaart voert je meteen naar het 

juiste adres, en geeft ook de 

openingstijden. 

Meer info: www.wilderkaiser.info  

 

 

 

 

 

 

 

Wenen  

Nieuwe Mochi in de stad 

Op de Hohe Markt in het 1ste 

District realiseert het geliefde 

Mochi een nieuw project. 

Liefhebbers van de Japanse keuken 

kunnen zich in 2021 verheugen op 

een modern restaurant met 

takeaway en showroom. Naast de 

klassieke lekkernijen om mee te 

nemen vind je hier ook verpakte 

Japanse levensmiddelen. Het 

aanbod omvat daarnaast een 

uitgelezen keuze aan koffie en 

ambachtelijke bieren. 

Meer info: www.mochi.at  

 

Heuriger in Schloss Schönbrunn 

Vanaf de herfst van 2021 krijgt 

Schloss Schönbrunn een nieuwe 

culinaire blikvanger: tussen de 

Orangerie en de hoofdingang opent 

dan een Heuriger of 

wijnproeflokaal. Het Schlosspark 

blijft voortaan langer geopend 

zodat gasten ook ’s avonds de 

typische Heuriger-sfeer kunnen 

opsnuiven. Tot nu toe sloten de 

deuren in september om 20.00u. 

Meer info: www.schoenbrunn.at  

 

Neni Rooftop op de Superbude 

In de buurt van Prater, op het 

gebouw van het jonge hotel 

Superbude, gaat in het voorjaar 

het Neni Rooftop-restaurant open. 

Neni is een instituut in Wenen en 

heeft zich met Israëlisch-oriëntaals 

streetfood in Oostenrijk op de 

kaart gezet. Vanop het 

panoramische dakterras kijken 

gasten tijdens de maaltijd direct 

uit op het pretpark in Prater. 

Meer info: neni.at  
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GASTENKAARTEN EN INCLUSIEF KAARTEN 
 

Vorarlberg 

Gastenkaart Bregenzerwald en 

Großwalsertal 

De gastenkaart Bregenzertal geldt 

nu ook voor wie in het 

Großwalsertal zijn vakantie 

doorbrengt. Ze is geldig op de 

kabellift, tijdens 

milieuvriendelijke ritjes met de 

publieke bus en ook voor enkele 

verfrissende en ontspannende uren 

in openluchtzwembaden. De kaart 

is gratis voor wie tussen 1 mei en 

31 oktober 2021 minstens drie 

nachten in één van de 28 

partnergemeentes doorbrengt, en 

inbegrepen in de 

overnachtingsprijs. 

 

Meer info: www.alpenregion-

vorarlberg.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premium gastenkaart voor 

Brandnertal, Bludenz en 

Klostertal 

Deze premium gastenkaart is 

nieuw vanaf zomer 2021. Ze is 

gratis voor alle gasten die minstens 

twee nachten in de regio 

verblijven, en geldig op de zeven 

kabelliften. Daarnaast is ook het 

gebruik van het openbaar vervoer 

in Vorarlberg inbegrepen. Ook de 

toegang tot openluchtbaden en 

musea en de deelname aan geleide 

wandelingen is inclusief. Je kiest 

zelf of je de fysieke kaart of de 

mobiele gastenkaart voor op je 

smartphone gebruikt. 

 

Meer info: www.alpenregion-

vorarlberg.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salzburg 

SalzburgerLand Card digitaal 

Voor het eerst is de 

SalzburgerLand Card ook 

beschikbaar als digitale kaart. De 

kaart vormt de toegangskaart tot 

meer dan 190 attracties in heel 

SalzburgerLand. Ze geldt naar 

keuze voor tussen 7 of 12 dagen, 

en dat tussen 1 mei en 26 oktober 

2021. 

 

Meer info: 
www.salzburgerland.com  
 

Tirol 

Ötztal Inside Summer-Card 

Deze nieuwe kaart vervangt de 

Ötztal Premium-Card. Ze is gratis 

voor gasten die bij één van de 330 

partner-gastheren overnachten. 

Voor niet-gasten is ze te koop voor 

3, 7 of 10 dagen. De kaart is geldig 

van 29 mei tot 3 oktober 2021 op 

12 kabelliften. Ze geldt ook als 

toegangskaart voor zwembaden, 

musea en andere 

vrijetijdsattracties. Daarbij onder 

meer de Therme Aqua Dome en 

het outdoor vrijetijdspark Area 47. 

 

Meer info: www.oetztal.com  
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DIVERSEN 
 

Karinthië 

Nieuw Kärtner Badehaus aan de 

Klopeiner See 

Aan de Klopseiner See zijn de 

Kärtner-badhuizen zeer geliefd. In 

de herfst opent het derde in de 

reeks. Het is het hele jaar door 

toegankelijk, en biedt badgasten 

onder meer vier sauna’s en één 

event-sauna. Buiten is er een 

Kneipp-traject en een Infinity 

Pool. Ook in het meer zelf kun je 

zwemmen. Zowel in de rustruimtes 

als op de ligweide heb je een 

ombelemmerd uitzicht op het 

water en de meeroever. 

Meer info: www.klopeinersee.at  

 

Tirol 

Meer weten over biatlon 

Het plaatsje Hochfilzen heeft zich 

de laatste jaren op de kaart gezet 

als een echt biatlon-centrum. Op 

het 15 km lange biatlon-themapad 

met 16 haltes kom je meer te 

weten over deze sport die 

langlaufen en karabijnschieten 

combineert. Vanaf deze zomer 

krijgen enkele van de haltes een 

Augemented Reality-touch. Met 

een QR-code voor de smartphone 

zien wandelaars visuele info over 

biatlon op hun scherm. 

Meer info: www.biathlon-wm-
pfad.at  

 

 

 

 

 

 

 

Panoramaklettersteig in Seefeld 

Vanaf midden juni is de 

Olympiaregion Seefeld een 

attractie rijker, want dan opent de 

nieuwe Klettersteig op de 

Seefelder Spitze. Hij is 475 m lang, 

bestrijkt 260 hoogtemeter en heeft 

moeilijkheidsgraad C/D 

(overwegend C, soms D). Klimmers 

zijn ongeveer 1,5 uur onderweg. 

Daarbij moet je ook nog 30 

minuten extra tellen voor de 

toegang via Station Rosshütte en 

de 20 minuten retour naar Station 

Seefelder Joch. 

Meer info: www.seefeld.com  

 

Virtueel door Hall wandelen 

Hoe ziet de stad Hall eruit en wat 

kun je er allemaal ontdekken? 

Vanaf nu bekijk je het ook 

virtueel. Dat kan via een 360° 

wandeling die je door de 

middeleeuwse steegjes van de stad 

naar bezienswaardige gebouwen 

voert. Je kunt ondermeer de 

Johanneskerk bezoeken, de 

Georgskapel en Burg Hasegg. 

Tussendoor lees je 

wetenswaardigheden over de 

historie van de gebouwen en de 

kunstwerken die er hangen. 

Meer info: www.hall360.tirol  

Green Deal Seefeld 

De Green Deal is een pilootproject 

voor duurzaam toerisme in 

Seefeld. De bedoeling is om echt 

duurzaam te worden, en om te 

beginnen klimaatneutraal. Seefeld 

wil dat doel tegen 2035 bereiken. 

Het project is gestoeld op vijf 

pijlers: nieuwe mobiliteit, 

natuurlijke grondstoffen 

verschonen, de lokale economie 

laten groeien, natuurbescherming, 

en een passend toeristisch aanbod 

dat meer focust op een 

respectvolle omgang met de 

natuur. 

Meer info: 
www.seefeld.com/nachhaltigkeit  

 

Vorarlberg 

Energietunnel en 

uitzichtsplatform Silvretta-

Bielerhöhe 

‘kunstraum2032 silvretta’ is de 

naam van het project dat de in 

Wenen levende lichtkunstenaar 

Werner Zotter op de 2.032 meter 

hoge Silvretta-Bielerhöhe 

realiseert. Vanaf deze zomer toont 

de Energietunnel je als bezoeker 

een origineel weerbericht. Met 

behulp van licht en geluiden roept 

het kunstproject weerfenomenen 

als zon, wolken, mist, regen, 

sneeuw en ook de maanstanden 

op. ’s Winters maakt het de 

lawinewaarschuwingen zichtbaar. 

Daarnaast is er ook een 

uitzichtplatform, van waarop je 

uitzicht hebt op de 3.312 meter 

hoge Piz Buin (de hoogste berg van 

Vorarlberg) en het Kletterpark aan 

de stuwmuur van het 

Silvrettameer. Met een druk op de 

knop tover je ook de bronnen van 

Europa’s grootste rivieren 

tevoorschijn, en zie je waar de 

rivier ontspringt en waar ze 

naartoe vloeit. 

Meer info: www.gsl-tourismus.at  
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JUBILEA 
 

Salzburg 

50 jaar nationaal park Hohe 

Tauern 

In 1971 ondertekenden Salzburg, 

Karinthië en Tirol een 

overeenkomst: ze wilden een 

gemeenschappelijk nationaal park 

oprichten in de Hohe Tauern. Het 

duurde nog een tijdje voor de 

plannen concreet werden. Intussen 

is het Nationalpark Hohe Tauern 

ook buiten Oostenrijk een begrip. 

In het natuurgebied vind je de 

hoogste berg van Oostenrijk, de 

3.798 meter hoge Großglockner. 

Daarnaast telt het nationaal park 

meer dan 300 bergtoppen hoger 

dan 3.000 meter, en 342 gletsjers. 

In het gebied stromen 279 beken, 

waaronder 57 gletsjerstromen. 26 

watervallen storten zich in de 

diepte, waaronder de bekende 

Krimmler-waterval. Wandelen kan 

onder meer rond 551 bergmeren. 

Daarnaast komen er in het park 

20.000 diersoorten, 3.500 

plantensoorten en 4.000 soorten 

paddenstoelen voor. De nieuwe 

Hohe Tauern Panorama Trail biedt 

vanaf midden mei wandelaars met 

een goeie conditie een kanjer van 

een uitdaging, met prachtige 

uitzichten op de hoogste bergen 

van Oostenrijk. 

Meer info: hohetauern.at  

 

400 jaar Augustiner Bräu 

Voor bezoekers van Salzburg is een 

excursie naar de Augustiner Bräu 

een echte must. Alleen al het 

mooie tuinterras is de moeite. De 

brouwerij is gesticht in 1621 door 

de kapittelheren van Augustinus. 

Ze ligt in het stadsdeel Mülln, aan 

de voet van de Mönchsberg. Het 

bierlokaal is tegenwoordig het 

grootste biergasthuis van 

Oostenrijk. Binnen vind je diverse 

zalen met een totale oppervlakte 

van liefst 5.000 m². In de tuin is er 

onder de kastanjebomen plaats 

voor zo’n 1.400 gasten. Het bier 

vloeit nog uit traditionele houten 

vaten, en wordt geserveerd in een 

stenen pul. Aan de 

verkoopstandjes van de 

‘Schmankerlgang’ haal je het 

bijpassende eten op. 

Meer info: www.augustinerbier.at  

 

 

50 jaar Rauriser Literaturtage 

‘Literatuur naar de streek 

brengen’: dat was in 1971 het 

uitgangspunt voor de eerste 

literatuurdagen in Rauris. De idee 

kwam van de Salzburgse journalist 

en schrijver Erwin Gimmelsberger 

en van Dorothea Granegger uit 

Rauris. Hun initiatief kreeg 

massale ondersteuning, en dus 

slaagden ze erin om dat eerste 

jaar al Thomas Bernhard als gast te 

verwelkomen. Tot nu toe zijn er 

zo’n 450 bekende schrijvers te gast 

geweest voor lezingen en 

gesprekken. De literatuurdagen 

vinden in maart of april plaats. 

Sinds 1972 is er ook een Rauriser 

Literaturpreis voor het beste 

prozadebuut in het Duits. Bij de 

prijswinnaars waren al Werner 

Herzog, Norbert Gstrein, Juli Zeh, 

Maja Haderlap en Benjamin 

Quaderer. 

Meer info: www.rauriser-
literaturtage.at  
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100 jaar Salzburger Festspiele 

Vorig jaar vierden de Salzburger 

Festspiele hun honderste 

verjaardag, maar omwille van 

Covid-19 was er een gereduceerd 

programma. Daarom staat ook de 

hele zomer van 2021 in het teken 

van het jubileum. Van 17 juli tot 

31 augustus 2021 presenteren de 

Salzburger Festspiele opnieuw 

opera’s, concerten en theater van 

topniveau. Nog tot 31 oktober kun 

je in het Salzburg Museum naar de 

expo ‘Großes Welttheater – 100 

jaar Salzburger Festspiele’. 

Meer info: 
www.salzburgerfestspiele.at  

20 jaar Bikepark Leogang 

In 2001 opende het Bikepark 

Leogang. Voor beginners vind je er 

het grootste bikepark van Europa, 

op een oppervlakte van 10.000 m². 

Daarin ligt ook de Bikeschool 

Elements Outdoor Sports, gesticht 

en geleid door Sabine Enzinger. 

Sinds vorig jaar ligt het Bikepark 

ook in de grootste bikeregio van 

Oostenrijk. Saalbach Hinterglemm 

Leogang Fieberbrunn biedt meer 

dan 70 km Lines en Trails op zeven 

bergen. Die bereik je makkelijk 

met negen kabelliften, die één 

gemeenschappelijk Biketicket 

hanteren. Voor mountainbikers zijn 

er nog 100 kilometer Touring-

routes.  

Meer info: bikepark.saalfelden-

leogang.com  

 

Vorarlberg 

20 jaar Frauenmuseum in 

Hittisau 

In Hittisau in Bregenzerwald staat 

het enige vrouwenmuseum van 

Oostenrijk. Ter gelegenheid van de 

twintigste verjaardag loopt er een 

speciale expo over het thema 

‘geboren worden’. Iets wat ons 

allemaal aangaat en wat elk mens 

meemaakt, net zoals de dood. De 

expo is nog tot 31 oktober 2021 te 

bezoeken. 

Meer info: www.frauenmuseum.at  
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EVENTS 
 

Karinthië 

e-MTB testdag in Weissensee 

Elk jaar in september vinden in 

Weissensee trail- en testdagen 

voor mountainbikers plaats. Dit 

jaar heeft het event plaats van 10 

tot 12 september. Voor de eerste 

keer is één dag (zondag 12 

september) volledig gewijd aan de 

e-bike. Die dag wordt ook één van 

de vier Weltcup-events voor e-

bikes georganiseerd in Weissensee. 

De wedstrijd is zowel toegankelijk 

voor amateurs als voor pro’s. 

Meer info: www.weissensee.com  

 

Fietsmarathon Karinthië 

Na een pauze van drie jaar vindt 

van 4 tot 6 juni 2021 opnieuw de 

Karinthische Fietsmarathon plaats. 

Vanuit Bad Kleinkircheim hebben 

de deelnemers keuze uit twee 

aantrekkelijke routes van 65 en 

van 110 kilometer. Allebei gaan ze 

door het Biosfeerpark Nockberge. 

De langere variant voert de 

deelnemers onder meer naar de 

Nockalmstraße, een van de 

mooiste Alpenroutes. 

Meer info: www.kaernten-

radmarathon.at  

 

Feest in kunstenaarsstad Gmünd  

In 2021 heeft Gmünd één en ander 

te vieren. Sinds 675 jaar heeft de 

plek stadsrechten, en sinds 50 jaar 

is er een vriendschapsverdrag met 

Osnabrück. Bovendien is 30 jaar 

geleden het cultuurverband Gmünd 

opgericht, en 15 jaar geleden 

opende het ‘Pankratium Gmünd – 

Het huis van steen’. De 

jubileumviering heeft plaats van 13 

tot 15 augustus 2021. Van 1 mei 

tot 26 september toont de 

Stadtturmgalerie etsen, litho’s en 

kleurrijke linosnedes van Pablo 

Picasso. Op het programma staat 

verder ook nog een 

kunstambachtenmarkt. 

Meer info: kuenstlerstadt-
gmuend.at  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oostenrijkse Pump Track Series 

Het kleine plaatsje Drobollach bij 

Villach kijkt ernaar uit om op 1 

mei 2021 voor de eerste keer de 

locatie te zijn voor de Pump Track-

series. Daarvoor zorgde het voor 

de nodige infrastructuur en 

bouwde het een ingenieuze 

pumptrack. Aan de wedstrijd 

nemen zowel Oostenrijks jong 

talent als sporters uit de 

buurlanden deel. 

Meer info: www.matchlap.at  

 

Salzburg  

10 jaar Red Bull X-Alps 

De 33 deelnemers van de Red Bull 

X-Alps worden verwelkomd op een 

nieuwe locatie, namelijk Zell am 

See-Kaprun in SalzburgerLand. De 

unieke wedstrijd, waarbij de 

atleten enkel te voet of met een 

parapentescherm onderweg mogen 

zijn, start op 20 juni op de 

Gaisberg in Salzburg. Van daaruit 

moeten ze de Alpen oversteken en 

daarbij enkel de hoogstnodige 

pauzes inlassen. Het parcours door 

Beieren, Vorarlberg, Zwitserland, 
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Frankrijk en Südtirol wordt 

aangegeven door zogenaamde 

‘Turnpoints’. Op 2 juli moet 

minstens één atleet het nieuwe 

einddoel Zell am See-Kaprun 

bereikt hebben. Tijdens de vorige 

edities was Monaco het doel. 

Meer info: www.zellamsee-
kaprun.com  

 

Tirol 

WK e-bike voor iedereen 

Of je nu prof of amateursporter 

bent, jong of oud: elke e-biker is 

welkom op het WK e-bike dat op 

13 en 14 augustus voor de eerste 

keer in Ischgl plaatsvindt. Het 

actieve weekend begint met een 

pastaparty op de avond van de 

13de augustus. Op 14 augustus 

vinden dan de wedstrijden in 

verschillende klassen en de 

prijsuitreiking plaats. Er is keuze 

uit twee trajecten. Het parcours 

voor iedereen is 24 km lang en 

overwint 700 hoogtemeters. Het 

Elite-traject is 32 km lang en 

bestrijkt 1.025 hoogtemeters. 

Meer info: www.ebikewm.com  

 

 

Tschirgant Sky Run 

Voor de eerste keer vindt op 12 

juni de Tschirgant Sky Run in Imst 

plaats. Alles draait om de 2.370 m 

hoge Tschirgant. Vanop de 

bergkam hebben de lopers zicht op 

het Gurgltal en het 

tegenoverliggende Inntal. De 

sporters hebben de keuze uit vier 

trails. De Ultrarun-trailrunners 

moeten zeer tredzeker zijn en 

geen hoogtevrees hebben. Voor 

hen staat een parcours van 52 

kilometer klaar, met een verschil 

van 3.500 hoogtemeters. Ook het 

traject van 26 km en 1.900 

hoogtemeters is best pittig. 

Makkelijker zijn de trajecten van 

16 en 42 kilometer. 

Meer info: www.imst.at  

 

 

Vorarlberg 

Trail Trophy Brandnertal 

De Trail Trophy is een reeks 

wedstrijden voor geoefende 

trailbikers en downhillers. Hij 

vindt plaats op vier locaties in 

Oostenrijk en Duitsland. In 2021 is 

het Brandnertal voor de eerste 

keer één van die locaties. Tussen 9 

en 11 juli gaan de deelnemers in 

het Bikepark Brandnertal 

verschillende uitdagingen aan. 

Maximaal 450 bikers mogen 

meedoen. 

Meer info: www.trailtrophy.eu  
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VERVOER 
 

Met de auto 

 

Kleven of klikken? Het digitale 

autovignet is verkrijgbaar via de 

ASFINAG-webshop of via de gratis 

ASFINAG-app ‘Unterwegs’.  

Meer info: 

www.asfinag.at/digitale-vignette  
 

ASFINAG biedt ook actuele 

verkeersinformatie in real-time, 

info over wegenwerken en elk uur 

geactualiseerde weerberichten. 

Daarnaast kunnen automobilisten 

op de website terecht voor info 

over thema’s zoals tolwegen, rust- 

en parkeermogelijkheden, tanken, 

verkeersveiligheid en gastronomie.  

Praktisch: het ASFINAG Service 

Center is bereikbaar via het 

nummer +43 1 955 1266 of per e-

mail via info@asfinag.at 

Meer info: www.asfinag.at  

 

Laadpalen 

Met een elektrische auto op pad? 

In Oostenrijk heb je veel 

mogelijkheden om je voertuig op 

te laden. 

Web   

Laadpalen-
Finder  e-tankstellen-finder.com  

Smatrics 
Oplaadnet  smatrics.com/ladenetz  

Laadpalen 
in 
O ̈sterreich  

www.energiemagazin.at  

Laadpalen 
(O ̈AMTC)  www.oeamtc.at  

Ter plaatse: openbaar vervoer 

Ook ter plaatse blijf je in 

Oostenrijk altijd mobiel, zelfs als 

je zonder auto reist. Of je nu met 

vakantie bent in Bregenz, St. 

Anton am Arlberg, Seefeld, de 

Kitzbüheler Alpen, Gasteinertal, 

Weissensee of in andere regio’s of 

steden zoals Salzburg, Graz en 

Wenen: je mobiliteit is altijd 

verzekerd met het openbaar 

vervoer. Vaak is dat gedeeltelijk 

gratis voor vakantiegangers, of 

volledig inbegrepen in de 

gastenkaart. Op de websites van 

de vakantieregio’s vind je meer 

info hierover. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


