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Zell am See-Kaprun: avontuur tussen gletsjer, bergen en meer 
 
Zell am See-Kaprun is een van de meest veelzijdige wintersportgebieden van Oostenrijk: de 
drie skigebieden Kitzsteinhorn, Schmittenhöhe en Maiskogel bieden in totaal 66 kilometer 
pistes. De nieuwste besneeuwingsinstallaties en de gletsjer garanderen absolute 
sneeuwzekerheid en het niet ver gelegen 'Nationalpark Hohe Tauern' zorgt in de bergen voor 
een spectaculaire natuurbeleving. Moderne snowparks, de aantrekkelijkste superpipe van 
Oostenrijk op de Kitzsteinhorn en de langste funslope ter wereld op de Schmittenhöhe, 
zorgen voor heel veel extra plezier. Het enige gletsjerskigebied van Salzburg op de 
Kitzsteinhorn biedt fantastische pistes van oktober tot in de voorzomer en scoort hoog met 
het unieke panoramaplatform 'Top of Salzburg'. 
 
Openingsfeest met nieuwe gondelbaan 
De Schmittenhöhebahn in Zell am See viert dit jaar een bijzonder feestje. In 2017 bestaat de 
eerste kabelbaan van het SalzburgerLand 90 jaar en dat wordt tijdens de opening van het 
winterseizoen in het weekend van 8 tot 10 december gevierd. 
 
In het kader van het jubileum wordt de nieuwe 10-persoons gondelbaan 'areitXpress' 
geopend. Deze kabelbaan heeft WiFi en nog meer comfort, en biedt een 50 % grotere 
vervoerscapaciteit (3.600 personen per uur). De hoogtepunten tijdens de drie gezellige 
dagen met veel pret op de pistes en in de berghutten, livemuziek en après-ski, zijn het 
optreden van een bekende jaren '90 band en de grote 'afterparties & clubbings' in het 
centrum van Zell am See.  
 
Met het succesvolle wintersport- en muziekfestival 'WOW Glacier Love' gaat van 3 tot 5 
november 2017 op de Kitzsteinhorn-gletsjer in Kaprun het winterseizoen van start. Het is een 
van de eerste regio's in de Alpen waar je van het nieuwe seizoen kunt genieten. Tijdens de 
opening van het winterseizoen kun je overdag op de gletsjer rekenen op freestyle-contests 
met de beste sporters ter wereld en gratis tests van ski's en snowboards. 's Avonds in Zell 
am See zorgen internationale top-optredens van o.a. dj Timmy Trumpet voor een lekkere 
sfeer. 
 
Culinaire verwennerijen in de bergen 
Barbecue op een hoogte van 2.500 meter: tijdens de 'Mystic Mountain BBQ-Night' in het 
gezellige restaurant Gletschermühle op de Kitzsteinhorn-gletsjer geniet je van een 
sprookjesachtige sfeer! Eerst ga je 's avonds met de kabelbaan omhoog waar je wordt 
verwelkomd met Alpenhoorn-klanken, warme glühwein en punch. De 'Mystic Mountain BBQ-
Night' is heel bijzonder. Het lekkere vlees kun je hier zelf grillen op je eigen kleine steengrill. 
Een must voor elke barbecue-liefhebber!  
 
De Schmittenhöhe, de berg met het mooiste uitzicht van Oostenrijk (op ruim 30 
drieduizenders!), biedt tijdens de 'Red Turns' van 9 tot 11 maart 2018 wijnverwennerijen op 
een hoogte van 2.000 meter. In heel veel bergrestaurants op de huisberg van Zell am See 
kun je kennismaken met uitstekende rode wijnen van de wijnboeren uit het Burgenland. Het 
evenement wordt geopend met een 'Wine & Dine' avond met 5-gangen diner. 
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Hoogtepunten buiten de pistes 
Wil je liever heel gemoedelijk van de winter genieten? Dan is de 'Ronachkopf' in 
Thumersbach een absolute aanrader. De huisberg van deze plaats is exclusief toegankelijk 
voor toerskiërs en sneeuwschoenwandelaars en biedt rust en ontspanning met een prachtig 
uitzicht op het meer en de stad. Liefhebbers van dieren en natuur kunnen in Zell am See-
Kaprun rekenen op een heel bijzonder winters avontuur. Tijdens het voederen van de in het 
wild levende dieren met een jachtopziener kun je ca. 150 tot 200 reeën, herten en gemzen 
van heel dichtbij in het wild observeren. De sneeuwschoenwandelroute naar het ICE CAMP 
op de Kitzsteinhorn biedt adembenemende uitzichten en fantastische diepsneeuw. Na een 
wandeltocht van 1,5 uur kom je aan bij het ICE CAMP op een hoogte van 2.600 meter. Een 
wereld die uit circa 60 ton ijs en 3.500 m³ sneeuw bestaat en met iglo's, een Ice-Bar en 
zonneterras uitnodigt tot een heerlijk verblijf.  
 
 
Contact: 
Zell am See – Kaprun Tourismus 
T.a.v. Sabrina Ripper 
Tel.: 0043-6542-770 
welcome@zellamsee-kaprun.com  
www.zellamsee-kaprun.com  
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