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Hoger, verder en sneller in Zell am See-Kaprun 
 

 

Zell am See-Kaprun ligt in het hart van de Oostenrijkse Alpen en is een natuur- en 

vakantieparadijs bij uitstek. Hier komen dromen uit, van wandelaars en bergbeklimmers, van 

gezinnen en paren, fietsers en downhillers, adrenalinejunkies en genieters, yogi’s en 

golfliefhebbers. Van het eeuwige ijs op de Kitzsteinhorn tot de glinsterende golven op de 

glasheldere Zeller See, van de verfrissende kloof tot de Schmittenhöhe, van het kinderpad 

„Schmidolins Feuertaufe“ tot de lichtshow „Zeller Seenzauber“. Alles is mogelijk en met de 

„Zell am See-Kaprun zomerkaart“ met 40 attracties heb je nog veel meer voordeel tijdens je 

zomervakantie. Nu moet je alleen nog kiezen uit het veelzijdige aanbod.  

 

Iets nieuws doen, meer beleven 

- „Kitzsteinhorn Explorer Tour“: vanaf begin juli kun je de Kitzsteinhorn op een 

bijzondere manier ontdekken. Samen met een ranger van het nationale park Hohe 

Tauern loop je tijdens de „Kitzsteinhorn Explorer Tour“ dwars door vier klimaatzones. 

Het letterlijke hoogtepunt van de tocht is het uitzichtplatform „Top of Salzburg“, het 

hoogste van Salzburg op 3.029 meter. Daarna is er gelegenheid om deel te nemen 

aan een gratis rondleiding door de fantastische „Gipfelwelt 3.000“. 

- Nieuwe klettersteig bij het stuwmeer: een buitengewoon avontuur is de nieuwe 

klettersteig bij de stuwmuur van de hooggebergtestuwmeren Kaprun (Kaprun 

Hochgebirgsstauseen). Het is wereldwijd de hoogstgelegen klettersteig bij een 

stuwmuur. In de naaste omgeving ligt de „Kletterarena Höhenburg“ met nog meer 

klettersteig- en sportklimmogelijkheden voor beginners en profs.  

- Jodelen op de berg, yoga op een stand-up paddleboard of een ontmoeting met 

kruidenvrouwtjes op de Schmittenhöhe zijn nog enkele van de vele mogelijkheden 

om in Zell am See-Kaprun iets nieuws uit te proberen. 

 

Evenementen, zomer 2017: 

- 16-5 t/m 15-10-2017:  „Zeller Seenzauber“. De ca. 20 minuten durende water-, licht-, 

muziek- en lasershow vindt tijdens de zomermaanden op drie avonden in de week in 

het Elisabethpark plaats. Entree gratis. 

- 19 t/m 21-05-2017: Anita Women´s Trail 

- 27-08-2017: Ironman 70.3  

- „Zell Sommernachtsfest“: elke woensdag in juli en augustus vanaf 19.00 uur 

- 21 t/m 23 juli 2017: Großglockner Ultratrail 

- 5 t/m 10-09-2017: WK grasskiën 

 

Meer informatie: www.zellamsee-kaprun.com 
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