29 maart 2017

Zomer in de Wildschönau
De Wildschönau is een idyllisch hoogdal midden in de Kitzbüheler Alpen, zonder doorgaand
verkeer, zonder industrie, maar met 260 werkende boerderijen, oorspronkelijke almen en
een veel tradities. De 4200 inwoners van de vier kerkdorpen Niederau, Oberau, Auffach en
Thierbach leven van de landbouw en het toerisme. ’s Zomers staat de Wildschönau bekend
als uitgelezen wandelgebied, ’s winters verandert het landschap in een sneeuwparadijs,
waar zowel genieters als gezinnen en fervente sporters zich thuis voelen. Onvergetelijk voor
romantici is een uitstapje naar het ansichtkaartendorp Thierbach met zijn kerk,
schoolgebouw (met 18 kinderen een van de kleinste scholen van Oostenrijk), de twee
Gasthöfe en de boerderijen rondom.
De regio Wildschönau staat bekend om zijn uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. Drie
overnachtingen in een pension inclusief ontbijt zijn al te krijgen vanaf € 78,- p.p. op basis van
een tweepersoonskamer. Een week kost 182 euro.
All-in-one: de WildschönauCard
De WildschönauCard wordt meteen bij aankomst uitgereikt. Heel veel vrijetijdsattracties zijn
bij de kaart inbegrepen of met korting te bezoeken. Wie te voet alle facetten van de
charmante regio wil verkennen, kan aan wandelingen met een gids deelnemen of
comfortabel naar de toppen van het Markbachjoch en de Schatzberg zweven, uiteraard
helemaal gratis. Nog een tip: ook in het naburige Alpbachtal is de gastenkaart geldig. Je kunt
er bijvoorbeeld gratis mee omhoog naar de Wiederberger Horn en de Reither Kogel.
Kinderen kunnen gratis meedoen aan het kinderprogramma in de Drakenclub en daar elke
dag nieuwe avonturen beleven. Bovendien kun je met de kaart naar de showmijn Lehenlahn,
het mijnbouwmuseum z’Bach, naar de ambachtsmarkt, het openluchtbad Wildschönau en
spannende tenniswedstrijden in Oberau.
Wandelingen voor het hele gezin
Robin staat vroeg op. Eerst zorgt hij voor de koeien, dan zet hij wandelaars zijn heerlijke
ontbijt met zelfgebakken brood, boter, almkaas en nog meer lekkernijen uit de Wildschönau
voor. Robins Farnkaseralm is het doel van een van de acht zogenaamde „genietroutes“ in de
Wildschönau, waar wandelaars bijzondere culinaire verrassingen te wachten staan. Een
tweede route voert langs de mooiste uitzichtpunten van het hoogdal en eindigt bij de
Zwecklhof, waar Siegfried Kistl zijn bekroonde distillaten laat proeven. Of wandelaars volgen
het spoor van de Krautingerrübe (een knol) en bezoeken een schnapsdistillateur, die de
sterkedrank volgens oude traditie stookt. Wie meer van kruidig houdt, begeeft zich naar de
kruidenvrouwtjes en komt daar aan de weet welk kruid in de vrije natuur en in de speciaal
aangelegde kruidentuin voor welke aandoening helpt. Alle tochten beloven, behalve een
culinair kijkje in de Wildschönauer keuken, ook tal van ontmoetingen met de zogenaamde
„Genuss“-koks van het charmante hoogdal. Extra tip: wie niet genoeg kan krijgen van de
Tiroolse lekkernijen als Krapfen (beignets), Breznsuppe (runderbouillon met zoute
krakelingen), Pressknödel (knoedels) en Sturmlödertorte (taart met crèmevulling, omhuld
met marsepein en een chocoladelaag) gaat naar de Wildschönauer boerenwinkel in Oberau.
Meer informatie: www.wildschönau.com
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