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Vorarlberg: wit in alle kleuren 

 
Wat gaan we vandaag eens doen? Naar de pistes, een sneeuwschoenwandeling met 
rodelafdaling maken of te voet naar een hut met adembenemend uitzicht en heerlijke 
specialiteiten? De winter is veelzijdig in Vorarlberg in het westen van Oostenrijk. 
 
Uitstekende skigebieden, geleid door zeer professionele kabelbaanmaatschappijen vind je in 
Vorarlberg in overvloed. Geen wonder, want hier bij de Arlberg werd de kunst van het skiën 
ontdekt en sindsdien voortdurend verder ontwikkeld. De rijkelijke natuursneeuw zorgt voor 
geweldige condities op de pistes en freeride-hellingen. Ook toerskiërs, winter- en 
sneeuwschoenwandelaars zijn blij met veel sneeuw. De mix tussen traditionele en moderne 
(hout)architectuur is verrassend. De hosts zijn attent en hartelijk en weten hoe ze hun gasten 
moeten verwennen, vooral met gerechten uit de regio. 
 
Vorarlberg scoort niet alleen met comfortabele skigebieden, landschappen van 
indrukwekkende schoonheid en mooie dorpjes. Tussen Bodensee en Arlberg nodigt elke 
regio met een kwalitatief hoogwaardig aanbod uit om de winter vanuit verschillende 
perspectieven te beleven. Freeriders waarderen Lech am Arlberg, dankzij nieuwe 
kabelbanen het grootste aaneengesloten skigebied in Oostenrijk. Het Montafon belooft ski- 
en winterwandelplezier, gecombineerd met inzicht in de regionale leefcultuur. Hedendaagse 
architectuur en vakmanschap verrassen in het Bregenzerwald, zowel in de skigebieden als in 
de dorpen. Gezinnen komen op de pistes en paden in het Brandnertal en Klostertal volledig 
aan hun trekken. In het biosferenpark Grosses Walsertal kun je genieten van de rust en de 
vrijwel ongerepte winterse natuur. Het Kleinwalsertal nodigt uit voor gevarieerde 
winterbelevenissen en culinaire hoogstandjes. 
 

Tips uit de regio’s: 

 

ALPENREGION BLUDENZ, www.vorarlberg-alpenregion.at 

Brandnertal: “Palüd Exquisit” – dit romantische avondlijke uitstapje combineert een rit met 

de cabinebaan met een viergangenmenu en een fakkelwandeling. Elke gang wordt op een 

bijzondere plek geserveerd.  

 

Klostertal: Ademen, kijken, je verbazen: stap voor stap, veilig gedragen door 

sneeuwschoenen, komt de top dichterbij. Boven, op het Muttjöchle, opent zich een bijna 

oneindig uitzicht op de zee van bergtoppen.  

 

Biosferenpark Großes Walsertal: Heel romantisch! De vollemaanwandeling voert door de 

stilte van de avond en de zacht glinsterende sneeuw. De voorhoofdlampen en de maand 

wijzen de weg. 
 
KLEINWALSERTAL, www.kleinwalsertal.com 
Sneeuw en ijs veranderen de indrukwekkende Breitachklamm in een sprookjeslandschap. 
Glinsterende ijspegels, ijsgordijnen, verstarde watervallen en geheimzinnige grotten 
fascineren. 
 
 
 

http://www.vorarlberg-alpenregion.at/
http://www.kleinwalsertal.com/
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Tijdens de sneeuwschoenwandeling door de Genuss-Region Kleinwalsertal, die een keer per 
week plaatsvindt, krijg je inzicht in de regionale landbouw en kun je typische specialiteiten 
proeven. 
 
LECH ZÜRS AM ARLBERG, www.lech-zuers.at 
Zo veel skiplezier! De Flexenbahn tussen Zürs en Stuben/Rauz maakt het mogelijk. Sinds 
een jaar zijn alle plaatsen bij de Arlberg met ski’s uitstekend bereikbaar. 
 
MONTAFON, www.montafon.at 
Sneeuwschoenwandelen door hoogalpine terrein, dat kan op de begeleide wandeling op de 
2.000 meter hoge Bielerhöhe. Je gaat omhoog met de kabelbaan en met tunnelbussen door 
de tunnel. 
 
 
Contact: 
Vorarlberg Tourismus 
Poststraße 11, 6850 Dornbirn 
Tel.: 0043-5572-3770330 
info@vorarlberg.travel 
www.vorarlberg.travel 
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