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Internationaal Schladming-Dachstein 
 
De regio Schladming-Dachstein behoort tot de 5 belangrijkste toeristische regio's in 

de Alpen. Je geniet hier 's winters met volle teugen van een uitstekende infrastructuur 

voor alpineskiën en langlaufen. Hier vonden de World Winter Games van 2017 en 1993, 

de WK’s skiën van 2013 en 1982, en de WK noords skiën van 1999 plaats. Daarmee 

stond de regio al heel vaak in de internationale schijnwerpers. 

 

Eldorado voor skiërs met 230 pistekilometers 

Het 4-bergen-skigebied van Schladming heeft met de bekende skibergen Hauser Kaibling, 

Planai, Hochwurzen en Reiteralm, een in Oostenrijk uniek aanbod: 230 pistekilometers 

evenals 44 moderne kabelbanen en liften. Het speciale aanbod voor kinderen op deze 

skibergen is ideaal. Zo kan het hele gezin onbezorgd genieten en kennismaken met de 

skisport. In de regio Schladming-Dachstein profiteren gezinnen van de vele attracties en 

pistes voor de kids. En kunnen ze op de knowhow van 15 skischolen vertrouwen. 

 

Nieuw hoogtepunt vanaf 2017: 'Crosspark Reiteralm' 

De Reiteralm, waar de wereld-ski-elite regelmatig traint, in het uiterste westen van het 4-

bergen-skigebied van Schladming, krijgt er in de winter van 2017/2018 nog een attractie bij. 

Dit seizoen opent het, midden in het skigebied gelegen, 'Crosspark Reiteralm' zijn deuren. 

Het nieuwe park is wereldwijd uniek qua omvang en faciliteiten. Je kunt er volop genieten 

van skicross, de spectaculaire wintersport vol actie. 'Crosspark Reiteralm' belooft met twee 

van elkaar gescheiden en op alle niveaus afgestemde parcoursen, onvergetelijke avonturen 

voor iedereen! 

 

Martin Garrix opent het nieuwe skiseizoen! 

Van 1 t/m 3 december wordt de opening van het skiseizoen gevierd met een 3-daags 

muziekfestival. Top-act is de Nederlandse DJ Martin Garrix. Hij zal op vrijdag 1 december 

samen met andere international bekende DJ’s voor een eersteklas openluchtconcert zorgen. 

De andere dagen vinden er leuke party’s en activiteiten in het skigebied plaats. 

www.schladming-dachstein.at/skiopening. 

 

Smakelijke verwennerijen 

Het culinaire aanbod in de skibergen van de regio Schladming-Dachstein behoort tot het 

beste dat je in de Alpen aantreft. In de winter van 2017/18 wordt het aanbod uitgebreid met 

een paar interessante verwennerijen – en daarmee nog meer regionaal en individueler. 

NIEUW dit jaar: Ski amadé made my day: '4 bergen – 4 hutten – 4 verwennerijen' - zo kun 

je een exclusieve en avontuurlijke dag in het 4-bergen-skigebied van Schladming 

samenvatten. Onder begeleiding van een skileraar geniet je daarbij van zowel culinaire als 

sportieve hoogtepunten. Voor een goed begin van de dag staat er op de 'Schnepf’n Alm' een  

 

 

 

http://www.schladming-dachstein.at/skiopening


thiebout.vandenbergh@austria.info    2/2 
tel.: 06-147 642 32 

 

 

 

 

 

royaal ontbijt klaar. De tussenstop in de Hochwurzenhütte staat in het teken van een 

regionale snack: een kaasnoedelsoep. De lunch op de Schafalm wordt geserveerd door de 

broers Heinz en Reinhard Schütter: lamsvlees uit het Ennstal met een heerlijk wijntje. De 

nieuwe 'Alm-Arena' aan de voet van de Hauser Kaibling staat absoluut garant voor een 

sfeervolle afsluiting van de dag. Tussen de vier culinaire verwennerijen door geniet je van de 

mooiste skiroutes in het 4-bergen-skigebied van Schladming. Elke deelnemer krijgt als 

extraatje nog een Schladming-Dachstein-verwenpakket met regionale lekkernijen voor thuis. 

 

Investeringen in après-ski 

Après-ski staat voor een gezellige afsluiting van een geslaagde dag skiën. Het après-ski-

aanbod in de regio Schladming-Dachstein is voor het winterseizoen van 2017/18 flink 

uitgebreid. De grootste investering werd gedaan op de Hauser Kaibling. Daar bevindt zich de 

'Alm-Arena', de nieuwe hotspot van de regio. De twee pachters en ervaren restaurateurs 

Christian Steiner (Hotel Pichlmayrgut) en Christian Gappmayr (Posthotel Schladming) willen 

van deze plek de nieuwe hotspot van de regio maken. "Ons doel is duidelijk: we willen onze 

gasten in de Alm-Arena verrassen met après-ski op internationaal topniveau".  

Maar er staat nog meer op stapel. Zo wordt rond het Hohenhaus Tenne, de grootste après-

ski-gelegenheid van Europa, voor het komende winterseizoen nog in andere projecten 

geïnvesteerd. Dus ook op de Reiteralm en de Planai zijn er binnenkort nieuwe après-ski 

mogelijkheden.  

 

Contact: 

Mag. (FH) Mathias Schattleitner, Directeur Schladming-Dachstein  

Tel.: 0043 3687 23310  

presse@schladming-dachstein.at  

www.schladming-dachstein.at  
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