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Winternieuws uit Tirol  
 
Wintersporters kunnen de komende winter in de bergen van Tirol weer rekenen op 
heel wat nieuwtjes: een James Bond beleving op een hoogte van ruim 3.000 meter, 
een nieuwe kabelbaan voor de huisberg van Innsbruck en nog veel meer.  

 
De Tiroolse bergen hebben telkens weer innovaties te bieden. Het restaurant op de ruim 
3.000 meter hoge Gaislachkogel in het gletsjerskigebied van Sölden werd twee jaar geleden 
gebruikt als filmlocatie voor de James Bondfilm 'Spectre'. En nu ontstaat daar een 'James 
Bond Experience' in een gebouw ontworpen door de prijswinnende Tiroolse architect Johann 
Obermoser. Seefeld is intussen al druk bezig met de voorbereidingen voor de 
wereldkampioenschappen noords skiën, die daar in 2019 georganiseerd zullen worden. Er 
worden onder andere nieuwe loipes aangelegd en er komen volautomatische liften voor de 
skispringers. In december 2017 wordt op de huisberg van Innsbruck - de Patscherkofel - een 
nieuwe kabelbaan in gebruik genomen. Deze en nog veel meer innovaties zijn in de winter 
van 2017/18 in de skigebieden van Tirol te vinden.  
 
Nieuwe ´James Bond Experience in Sölden` 
Deze winter wordt op de ruim 3.000 meter hoge Gaislachkogel in het gletsjerskigebied van 
Sölden in het Ötztal een nieuw gebouw geopend waarin de James Bondfilm 'Spectre' een 
centrale rol speelt. Het gourmetrestaurant 'ice Q' op de top werd voor de film omgetoverd tot 
een futuristische privékliniek - de 'Hoffler Klinik' - en vormde het beginpunt van een 
spannende achtervolging op een hoogte van 3.000 meter. Speciaal voor de '007 Experience' 
verrijst in opdracht van de firma 'Bergbahnen Sölden' vlak bij restaurant 'ice Q' nog een 
gebouw dat ontworpen is door de prijswinnende Tiroolse architect Johann Obermoser. Een 
en ander is geïnspireerd op het werk van James Bond productie-designer, Sir Ken Adam. 
Het concept van de installatie is ontwikkeld door James Bond art-director Neal Callow in 
samenwerking met de hoofddesigner van Optimist Inc. Tino Schaedler en zijn team. Meer 
informatie volgt binnenkort: www.soelden.com/james-bond-kinoinstallation  
 
Nieuwe Patscherkofelbahn in Innsbruck 
De nieuwe Patscherkofelbahn op de huisberg van de stad Innsbruck wordt in december 
2017 in gebruik genomen. De drempelvrije 10-persoons kabelbaan vervangt de vier huidige 
liftinstallaties – met een gunstig neveneffect voor het milieu: op de oude tracés van de liften 
kan nu 30.000 vierkante meter bos aangeplant worden. Alle skipistes op de berg zullen 
voortaan met de nieuwe kabelbaan te bereiken zijn. Vanaf de 900 meter hoog gelegen 
Römerstraße ga je eerst naar het middenstation op 1.720 meter hoogte en vervolgens naar 
het bergstation op een hoogte van bijna 2.000 meter - en dat alles in slechts tien minuten. 
Ook de circa acht kilometer lange, verlichte rodelbaan met een hoogteverschil van 950 meter 
is een van de nieuwe attracties op de berg.  
 
Voorbereidingen WK noords skiën 2019 in Seefeld 
'Olympiaregion Seefeld' bereidt zich nu al voor op de wereldkampioenschappen noords skiën 
die daar in 2019 georganiseerd zullen worden. Nieuw vanaf winterseizoen 2017/18: een rode 
langlaufloipe en een lift waarmee de skispringer zelfstandig en als het ware 'met een druk op 
de knop' bovenop de schans kan komen.  
 
 
 

http://www.soelden.com/james-bond-kinoinstallation
http://www.patscherkofelbahn.at/de/winter/neue-bahn
https://www.seefeld.com/seefeld2019/wm-news
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Ook nieuw zijn de basisgebouwen en springschansen – niet alleen voor het 
wereldkampioenschap, maar voor alle atleten en teams. Het WK-sportcomplex dat in 1985 
werd gebouwd, wordt gerenoveerd en gemoderniseerd en wordt al tijdens het 
wereldkampioenschap in de winter van 2017/18 als perscentrum gebruikt. In het WK-
complex komen ook een technisch center en een 'volunteer center'. Met het nieuwe 
stuwmeer op de Gschwandtkopf kan er met 60 liter water per seconde technische sneeuw 
worden gemaakt. Bij de Medal Plaza rond de 'Seekirchl' – het mooie kerkje en symbool van 
de gemeente Seefeld – wordt een meer aangelegd. In het voorjaar van 2018 volgt het laatste 
bouwproject voor het wereldkampioenschap van 2019 – een  floodlight-installatie. 
 
Nieuwe 10-persoons gondellift naar de Spieljoch 
In december 2017 wordt een nieuwe 10-persoons gondellift naar de Spieljoch in gebruik 
genomen. Het gelijknamige skigebied heeft een nieuwe eigenaar en is nu in handen van de 
Schultz-Gruppe. Ook nieuw: het bergstation met restaurant en het dalstation met een 
sportwinkel. Tussen de Spieljoch en het naburige skigebied Hochzillertal, dat ook tot de 
Schultz-Gruppe behoort, pendelt nu een gratis skibus. Maar er zijn plannen voor iets nieuws: 
vanaf winterseizoen 2018/19 zal een nieuwe '3-S-Bahn' de twee skigebieden verbinden. De 
gondels zullen daarbij tot op één kilometer hoogte boven de dalbodem zweven 'Peak-to-
Peak' gondelbanen van dit kaliber zijn tot nu toe wereldwijd alleen in Canada te vinden. Meer 
informatie daarover is verkrijgbaar bij de Schultz-Gruppe. 
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