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Erste Ferienregion Zillertal, Fügen-Kaltenbach 
 
In de 'Eerste vakantieregio Fügen-Kaltenbach' in het Zillertal is gezinsvriendelijkheid 
geen loze kreet. Hier is alles gezinsvriendelijk – zowel in de bergen als in het dal. 
 
Ontspanning en plezier, uitdagingen en verwennerijen, sport en spel: gezinnen hebben nu 
eenmaal speciale eisen. In de 'Eerste vakantieregio Fügen-Kaltenbach' in het Zillertal 
hebben deze eisen een bijzonder hoge prioriteit. Hier - in het 'meest actieve dal van 
Oostenrijk' - vind je tussen de belangrijkste plaatsen Fügen en Kaltenbach een uitgestrekt en 
sneeuwzeker 5-sterren skiparadijs met supermoderne faciliteiten. 
 
Skivakantie op maat 
De twee skigebieden Hochfügen, Hochzillertal en de Spieljoch hebben ruim 100 km pistes en 
48 moderne liften. Het grootste deel bestaat uit blauwe en rode gezinsafdalingen en bijna 
alle pistes kunnen tot in het dal kunstmatig worden besneeuwd. Daarnaast kunnen freeride-
liefhebbers in Hochfügen genieten van een echt poedersneeuwparadijs. Er is een breed 
scala ski- en snowboardlessen. Ideaal voor zowel beginners als gevorderden om techniek en 
vaardigheid te verbeteren. Ook de prijzen zijn gezinsvriendelijk: kinderen jonger dan 6 jaar 
skiën gratis, jongeren tot 15 jaar krijgen 50% korting en tieners tot 18 jaar genieten met 20% 
korting van de wintersport. 
 
Een goed gevoel van top tot teen 
Gezinnen met kleinere kinderen stellen vooral de vele peuter- en kleuterskischooltjes in de 
'Eerste vakantieregio Fügen-Kaltenbach' zeer op prijs. De jonge wintersportertjes krijgen in 
alle skigebieden volop aandacht en worden daar flink beziggehouden. De kleintjes vanaf 4 
jaar kunnen onder begeleiding van de skileraren het 'ABC van het skiën' leren. En voor de 
allerkleinsten die nog niet op de latten staan, is er een heel bijzonder kleuterschooltje: de 
'Zwergerl Club'. Hier worden de kleintjes al vanaf een leeftijd van drie maanden opgevangen. 
Met het 'totaal-geen-zorgen-pakket' genieten ouders en kinderen van zorgeloze dagen in de 
sneeuw. En dat is wederzijds: vanaf een bepaalde leeftijd beleef je nu eenmaal meer plezier, 
als je weet dat je ouders 'in goede handen' zijn. Pa en ma genieten in hun eigen tempo van 
de langverwachte tijd met z'n tweeën, terwijl de kinderen zich uitleven in 'Snowpark Lamark', 
in 'Betterpark Hochzillertal', op de 'Fun Slope' bij de Hirschbichl lift in het Zillertal of op de 
'FunLine Hochfügen'. Tussendoor of aan het eind van de dag zien ze elkaar dan weer in een 
van de gemoedelijke hutten voor een 'hapje en een drankje'. 
 
Vakantieavonturen op maat 
Over hapjes en drankjes gesproken: gezinnen kunnen - afhankelijk van hun trek en voorkeur 
- kiezen uit een breed aanbod. Van stijlvolle gelegenheden voor fijnproevers tot en met 
rustieke berghutten. Hier vind je overal - ook in het dal - echte gastvrijheid en Tiroolse 
culinaire verwennerijen. Niet alleen op de skipistes kunnen gezinnen veel beleven. De regio 
heeft nog veel meer activiteiten op het programma staan: bij het schaatsen of rodelen 
bijvoorbeeld, genieten zowel volwassenen als kinderen volop. En de dag wordt perfect 
afgesloten in avonturentherme Zillertal met zijn twee grote glijbanen, een golfbad en een 
afgescheiden gedeelte voor kleuters. Wie liever de hoogte in wil, kan bijvoorbeeld indoor-
klimmen in 'Kletterzentrum Zillertal'. 
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Ontspannen reis naar de bestemming 
De regio is absoluut goed bereikbaar: in slechts 1,5 uur sta je vanuit München in de 'Eerste 
vakantieregio in het Zillertal' – en dat is ook met peuters en kleuters prettig en ontspannen 
reizen. Vakantiegangers uit verder gelegen gebieden - bijvoorbeeld uit Hamburg - kunnen 
met de 'Night-Jet' van de Oostenrijkse spoorwegen ook heel comfortabel 's nachts reizen. Na 
ongeveer 12 uur kom je helemaal kwiek aan op de plaats van bestemming. 
 

Contact: 

Erste Ferienregion im Zillertal 
Hauptstraße 54, 6263 Fügen  
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info@best-of-zillertal.at  
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