
 

Vinterkærlighed i Tirol 

 

De mange muligheders land 

Intet andet sted i Alperne er valgmulighederne for skiløbere og snowboardere så store som i 

Tirol. Her er både store skiområder, små familieområder og helårs-skipister på Hintertux-

gletsjeren – hele forbundslandet har ca. 80 skiområder med omkring 3.000 kilometer pister. 

De mest kendte områder omfatter Ski Arlberg, Silvretta Arena med Ischgl i Paznauntal, det 

familievenlige Serfaus-Fiss-Ladis, de 5 tirolske gletsjere, Kitzbüheler Alpen og Zillertal. 

Skiløbere oplever de mest moderne svævebaner og lifte på alle skisportsstederne.  

Uanset om det er for begyndere eller professionelle, så har de mere end 360 skiskoler i Tirol 

ansat veluddannede guider og skiinstruktører, som også taler mange fremmedsprog. 

Freestylere kan øve deres akrobatiske spring i de forskellige snowparks. Freeriders finder 

den skønneste dybsne, og turskiløbere kan vælge mellem et stort udvalg af lette og 

udfordrende ture.  

Nogle skiområder er særligt engageret i bæredygtighed. Silvretta Arena i Paznauntal og 

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental er kåret som et af de "mest miljøvenlige skiområder i Østrig" 

af onlineplatformen skiresort.de.  

 

Den stille og den højtidelige vinter 

Langrend er en skøn måde at nyde den friske luft i Tirol på, og sporten anses tilmed for at 

være særlig sund. Der er omkring 4.000 kilometer løjper at vælge imellem i hele 

forbundslandet, hvor Tannheimer Tal, Olympiaregion Seefeld, Achensee, Kitzbüheler Alpen 

og Osttirol er særlig kendt for langrend og områderne hører til »Tiroler Langlaufspezialisten«.  

Langrendssammenslutningen "Venosta Noridc" er ny og forbinder 6 langrendsområder med i 

alt 9 løjper i Nauders ved Reschenpass og Vinschgau i Sydtirol i Italien.  

Vintervandrere og snesko-vandrere nyder vinteren fra sin meget rolige side i alle regioner i 

Tirol. Wipptal nær Innsbruck og Kartitsch i Osttirol har for eksempel dedikeret sig helt til 

vintervandring. Kartitsch blev 2018 certificeret som vintervandreby, og er vært for de 

europæiske vintervandredage i 2022.   

De, der besøger Tirols advents- og julemarkeder, er sikre på at opleve den særlige "Tirol-

stemning" med mange små, hjertevarmende øjeblikke.  "Advent in Tirol" er et initiativ, som i 

10 år har sat høje standarder for 9 stemningsfulde markeder. Achensee, Hall in Tirol, 

Innsbruck, Kitzbühel, Kufstein, Lienz, Rattenberg, Seefeld og St. Johann in Tirol fokuserer på 

tradition og skikke, og tilbyder et varieret program - fra musikken til maden. Alle 9 markeder 

planlægger at åbne den første søndag i advent, den 28. november 2021. 

  

  



 

Data og fakta om Tirol 

• Antal skiområder: mere end 80, inklusive de helt små områder med kun 1 lift 

• Største skiområder: Ski Arlberg (med Vorarlberg): 88 lifte/300 kilometer pister, 

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental 90 lifte/263 kilometer pister, Skicircus Saalbach 

Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (med SalzburgerLand): 70 lifte/249 kilometer 

pister 

• Antal kilometer pister: ca. 3.400  

• Skiskoler: over 360 med ca. 7.000 snesportsinstruktører 

• Gletsjer: 5 tirolske gletsjere (Kaunertal, Pitztal, Sölden/Ötztal, Stubai Gletscher, 

Hintertux Gletscher) 

• Præparerede langrendsløjper: ca. 4.000 kilometer. Største langrendsområde: 

Olympiaregion Seefeld med 245 km langrendsløjper. Noget helt særligt: Højalpine 

løjper på Pitztal Gletscher i op til 2.500 meter højde  

• Vintervandreregioner: 15 

• Kælkebaner: 220 med en samlet længde på 750 kilometer; herunder en række 

belyste kælkebaner til kælketure om aftenen 

• Adventsmarkeder: 13  

• 124 restauranter og kroer bærer kvalitetsmærkatet “Tiroler Wirtshaus” og serverer 

traditionel, regional mad. I 2021 fik 99 restauranter i alt 170 Gault Millau-kokkehuer. 
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