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Bergzomer in het Ötztal.
Meer avontuur. Meer ontspanning. Meer vakantie.
Het is niet makkelijk om alle vakantiewensen onder één noemer te brengen. Hoe een
vakantie in eht Ötztal eruit kan zien, hangt af van wat je wensen zijn. Terwijl sommigen
al maandenlang aan conditietraining doen om zich straks op gletsjers en
trekkingpaden te begeven, dromen anderen over steile wanden en klimpaden zover
het oog reikt. De kleintjes willen koeien, schapen en paarden aaien, terwijl anderen
niets liever willen dan zalig nietsdoen, bij voorkeur in een wellness-oase. Wat bijna al
deze karakters met elkaar gemeen hebben? De liefde voor de natuur, de bergen en de
passie voor inspanning en ontspanning, in combinatie met een goede dosis cultuur.
Of je nu aan het roeien bent op het helderblauwe water van de Piburger See zit, je krachten
aanspreekt bij het wildwaterraften, je in het Ötzi Dorf op speelse wijze kennismaakt met het
leven in de steentijd of in de Therme Aqua Dome gewoon je gedachten laat waaien. De
hoofdzaak is: veel lachen, van het moment genieten en de schoonheid van de natuur bewust
beleven.
Jakob Prantl houdt van de natuur. Vaak zit hij lekker op een houten bankje voor zijn Gampe
Thaya, de Tirolerhoed diep over het hoofd getrokken, en laat zijn blik over de bergen van het
Ötztal glijden. De authentieke houten hut midden tussen de almen is niet alleen zijn
werkplek, maar ook het centrale punt in zijn leven. Jakob is een boer met passie, hij maakt
zelf kaas en worst, van de melk en het vlees van enkele dieren die op de alm leven. Niet
alleen bij de Gampe Thaya, maar overal in het Ötztal vinden bezoekers een smakelijke
„Marende“ (broodmaaltijd tegen de avond), een prachtige omgeving met sprookjesachtig
uitzicht op de Ötztaler Alpen en bijzondere gastvrijheid.
Zomer of winter, het Ötztal is in alle jaargetijden een perfecte vakantiebestemming. Het
langste zijdal van het Inntal biedt vakantieplezier voor de mooiste tijd van het jaar.
Deze bekende vakantieregio biedt elk seizoen de mooiste bergbelevenissen en beschikt
over een zeer breed aanbod aan activiteiten. Grandioze panorama’s omgeven door 250
drieduizenders, sportief-mondaine en levendige plaatsen, maar ook dromerige bergdorpen,
een spa-paradijs, meren, ontelbaar veel pistekilometers en tal van buitensportmogelijkheden.
Samen zorgen ze voor een actieve vakantie op maat middenin de gezonde berglucht. Met
een hele reeks evenementen bewijst het Ötztal zijn gevoel voor sport, lifestyle en trends. Of
het nu om pure sport gaat bij de Ötztaler Radmarathon (fietsmarathon) of de beats van het
Electric Mountain Festival, in het Ötztal is altijd iets te beleven.
Meer informatie: www.oetztal.com
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