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Vakantie in het familieparadijs Tiroler Oberland
De gezinsvriendelijke regio’s Naturpark & Gletscherregion Kaunertal, Tiroler Oberland
en Nauders am Reschenpass behoren sinds afgelopen zomer bij de gecertificeerde
„Tiroler gezinsnesten“. De drie gezinsparadijzen scoren met geselecteerde
partnerbedrijven, een weekprogramma met begeleiding en veel plekken voor
spelletjes en avonturen.
Het Tiroler Oberland met de plaatsen Prutz, Faggen, Ried, Tösens, Pfunds en Spiss, het
Kaunertal en Nauders konden bijna spelenderwijs aan de opnamecriteria van de Vereniging
van Tiroler gezinsnesten voldoen. De leden van deze groep aanbieders van gezinsvakanties
hebben ’s zomers geschoolde kinderbegeleiders in dienst, die een natuurverbonden en
fantasierijk spelprogramma voor hun kleine gasten opzetten. Bij de „nestpartners“ of
„premium-nestpartners“ wordt logies in diverse categorieën aangeboden, allemaal ingesteld
op het ontvangen van gezinnen.
Voor elke dag een avontuur
De certificering zorgt in het vakantieparadijs op het drielandenpunt
Oostenrijk/Italië/Zwitserland voor aantrekkelijke nieuwe vakantiemogelijkheden. Het
populaire kindervakantieprogramma „Draußen.Hausen“ werd voor komende zomer
uitgebreid. Dit outdoor- en activiteitenprogramma voor kinderen vanaf vier jaar brengt de
natuurlijke en culturele bijzonderheden van de regio dichterbij en geeft kleine onderzoekers
in de waarste zin van het woord hun eigen natuur terug. Mascottes Bibi en Nauderix zijn er
elke dag bij om wisselende activiteiten te begeleiden, meestal in de vrije natuur. De mix van
„natuurlijke“ animatie, actie, avontuur, plezier, spel, creativiteit en cultuur is gewoonweg
uniek en met de bonuskaart „Kids Card“ grotendeels gratis. Alleen voor het middageten –
bijna altijd buiten bij een kampvuur – en voor kostbare programmaonderdelen wordt een
bijdrage in de kosten gevraagd. Helemaal nieuw is het jeugdprogramma „Teens Go Active“
voor alle teenagers tussen 10 en 16 jaar.
Fijn „nestje“ voor kleine avonturiers
Nestpartners zijn gecontroleerde accommodaties en voldoen aan alle criteria voor dit
keurmerk, premium-nestpartners doen daar nog een schepje bovenop. Gezinsoriëntatieloop
met bijbehorende uitrusting, speelmogelijkheden binnen en buiten, kindermenu’s en nog veel
meer. Daar kunnen vakantiegangers die bij een nestpartner logeren op vertrouwen. Alle
accommodaties worden door de Vereniging van Tiroler gezinsnesten grondig gekeurd. Het
keurmerk wordt om de drie jaar opnieuw toegekend. Een overzicht van nestpartners in elk
van de drie regio’s is op www.tiroler-oberland.com, www.kaunertal.com en
www.nauders.com onder het hoofdstuk „gezin“ te vinden.
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Verdere highlights in de 3 regio’s
Naast het kinderprogramma heeft elk van de drie deelregio’s nog meer highlights voor
gezinnen. In het Kaunertal effenen themapaden met interactieve spelstations de toegang tot
de natuur en het natuurpark Kaunergrat. De fascinatie van gletsjers, onderaardse gangen,
wilde dieren, natuurverschijnselen en nog veel meer valt voor gezinnen met kinderen op
meestal hindernisvrije paden in en rondom het bezoekerscentrum van het park van dichtbij te
beleven. Entertainment via een mobieltje is er op de nieuwe Locandy-themapaden op de
gezinszomerberg Fendels.
De natuurbelevingsplekken in het Tiroler Oberland zetten aan tot bewegen en boeiende
ervaringen. Het grote 3D-boogschietparcours met boogschietcursussen belooft spanning en
avontuur voor het hele gezin. Veel plezier valt ook te beleven op het bos- en
avonturenterrein Ochsenbühel en in het compleet vernieuwde Bibi’s sprookjesbos in Ried.
Toeristenbureaus en accommodaties lenen een gevulde avonturenrugzak uit (waarborg €
5,–). Daarmee kunnen kinderen alles wat ze op de wandeling ontdekken meteen verder
onderzoeken. De nieuwe avonturenpas, waarbij je stempels moet verzamelen op een
speurtocht, zet gezinnen op het spoor van nog meer mooie wandeldoelen. Bij een
zomervakantie hoort zwemmen. Met de Summercard is de entree voor het grote zwemmeer
in Ried en de openluchtbaden zelfs gratis.
De avonturenwereld Goldwasser bij het panoramarestaurant Bergkastel op een hoogte van
2.180 meter in Nauders zorgt op een terrein van zo’n twee hectare met 40 spelstations en
een waterparadijs voor veel plezier en vooral in de hoogzomer voor „chille“ uurtjes op
luchtige hoogten. En dat alles midden in de natuur en hindernisvrij. Speciaal voor teenies is
er vanaf dit seizoen de „avonturen-bullzone“. „3 wegen“ is de naam van een nieuw themapad
aan de voet van de Pizlad bij Nauders. Drie wegen met de zwaartpunten natuur, cultuur en
water zijn tot één wandelgeheel „aan elkaar geknoopt“ en geven via een eigen app inzicht in
de natuur en de geschiedenis van een veelzijdig bergbos, een historisch irrigatiekanaal en
een uniek veenmeer.
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