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Persbericht, 31 oktober 2017 
 
 

Skiparadijs Nauders am Reschenpass 
 
Het winterseizoen 2017/2018 in ski- en winterparadijs Nauders am Reschenpass gaat 
op 15 december 2017 van start. De place-to-be voor een skivakantie met het hele 
gezin: skigebied Nauders am Reschenpass met kabelbaan-center inclusief groot 
skidepot, traditionele maar vernieuwde gastronomie in de bergen en meer 
pistekilometers dan ooit. Maar ook buiten de pistes is de drielandenregio 
Oostenrijk/Italië/Zwitserland een vriendelijke winterbestemming. 

Nauders am Reschenpass is een echte insidertip. Het volledig op gezinnen gerichte 
skigebied met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, het grensoverschrijdende netwerk 
van loipes, de langste rodelbaan van Tirol, de muziek, shows en romantiek in de sneeuw, 
zorgen aan de meest zuidwestelijke grens van Tirol elke dag weer voor de leukste 
winterpret. 

Veelzijdig: 2 landen, 6 skigebieden, 1 skipas 
Nieuw: de skigebieden Nauders Bergkastel, Schöneben, Haideralm, Watles, Trafoi en 
Sulden, vormen nu één skigebied met de naam ´Zwei Länder Skiarena`. Handig is dan 
ook de grensoverschrijdende, gemeenschappelijke skipas waarmee je in beide landen kunt 
skiën. Met 52 liften en 211 pistekilometers is dit het grootste gebied tussen Noord- en Zuid-
Tirol dat één gemeenschappelijke skipas heeft. De brede pistes met veel ruimte, 
buckelpistes, freeride-areas en uitstekende bergrestaurants laten niets te wensen over en 
garanderen perfecte dagen met veel skiplezier. Het Familypark - met onder andere tubes, 
boxes en kickers - is op-en-top geschikt voor gezinnen. 
Nieuw: een 12 meter lange skitunnel. De allerkleinsten wagen in het Nauderixland hun 
eerste pogingen op de latten, de twee skischolen Nauders, Interski en Nauders 3000, 
verzorgen skilessen in allerlei varianten voor beginners t/m gevorderden, van jong tot oud.  
Tijdens de 'Nauderix-Cup' kunnen jong en oud elke dag kleine prijzen winnen: zet de 
handige Nauders app met alle informatie over het skigebied en vakantiedorp Nauders op je 
smartphone en doe de verschillende haltes in het skigebied aan. Met de 'iSKI Tracker' 
worden al je ski-activiteiten geregistreerd en geanalyseerd, en kun je alles delen met je 
vrienden. Natuurlijk heeft het skigebied gratis WiFi. 

Comfort in moderne architectuur 
Het dalstation van de Bergkastel-kabelbaan is omgetoverd tot een modern, architectonisch 
opvallend centrum met tal van services. Naast een moderne entree met roltrappen, de 
indoor-kassa's, een nieuw restaurant en een sportshop met test-center, valt vooral het grote 
depot met 2.000 lockers op. De ski's, snowboards, stokken, skischoenen, helm en 
handschoenen kunnen moeiteloos worden opgeborgen in de elektronisch beveiligde lockers 
met ventilatie- en droogsysteem. Te reserveren via je accommodatie. Het volgende 
hoogtepunt ligt wat hogerop: met de renovatie van de historische Stieralm is een duurzaam 
gastronomisch concept ontstaan, een combinatie van traditie, de geschiedenis van Nauders 
en een uitstekende service. Het prachtige uitzicht en de ongeveer 200 zitplaatsen binnen en 
buiten, zorgen voor een unieke ambiance.  

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 
Skigebied Nauders is wederom door de ADAC geprezen om zijn uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding: in deze categorie staat Nauders in Europa op de 4e plaats. Bij de 
internationale 'Skiarea Test' haalde Nauders in de categorie piste-onderhoud 4x goud 
binnen. In 2016/2017 is skigebied Nauders door 'Skiresort' als winnaar uitgeroepen in de 
categorie netheid/hygiëne. 
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…en er is nog veel meer! 
Nauders am Reschenpass zorgt ook voor flink wat pret buiten de pistes. Zoals bijvoorbeeld 
begeleide sneeuwschoenwandeltochten, wandelen via de 110 kilometer lange 
geprepareerde winterwandelroutes en toerskiën op het snijpunt van drie belangrijke 
Alpendalen met fantastische uitzichten. Ouders en kinderen kunnen elke dag vanaf 15.00 
uur in het centrum van Nauders genieten van sprookjesachtige winterpret. Op een 
oppervlakte van 4.000 m² vind je er onder andere een reusachtige natuurijsbaan, een 
'tubingbaan' en een 'zipfelbob'-baan. Het is een kleurrijk spektakel met gezellige muziek en 
uit de hutten bij de ijsbaan komt de geur van glühwein en punch je tegemoet. Het hele gezin 
geniet hier van 'winterse romantiek à la Nauders'. 
 
Contact: 
Tourismusverband Tiroler Oberland 
Nauders Tourismus  

Dr.-Tschiggfrey-Str. 66, 6543 Nauders 
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