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P u u r  s a m e n z i j n 

Zomercampagne: Puur samenzijn 
“De Nederlander heeft in zijn drukke, hectische 
bestaan een intense behoefte aan quality-time met zijn 
dierbaren. In gezelligheid. In natuur en vrijheid. Even 
de druk van de ketel en ontspannen met je inner circle, 
met familie en/ of vrienden. Vakantie in Oostenrijk sluit 
naadloos aan bij dit verlangen, bij dit typisch 
Nederlandse begrip ‘gezelligheid’. Hier kun je tot rust 
komen en in een veilige haven van je vakantie 
genieten en je in de watten laten leggen. Bovendien is 
de band die Oostenrijkers van oudsher hebben met de 
natuur een inspiratiebron voor Nederlanders”, aldus 
Herwig Kolzer, regiomanager Oostenrijks 
Toeristenburo Amsterdam. 

De bindende factor van gezelligheid, die de 
Nederlander zoekt en in Oostenrijk te vinden is in de 
manier van leven, de levensinstelling, het zichzelf niet 
al te serieus nemen, de humor en de enorme 
verbondenheid met de natuur willen we in deze 
campagne naar voren brengen. 

Multimediaal 
Samen met het mediabureau werd een omvangrijk, 
multimediaal plan opgesteld om deze campagne zo 
efficient mogelijk uit te rollen. Hierbij werd een groot 
gedeelte ingezet op video (online), bioscoopreclame, 
advertorials in print, en digitale out of home-uitingen.  
Leuk feit is, dat de personen die te zien is in de video, 
de digitale out of home-uitingen en de 
bioscoopreclame, niet gecast zijn. Ze zijn daadwerke-
lijk ook ‚in het echt‘ de gastheren van de almhut (Gjaid 
Alm in het Salzkammergut) en een Nederlands gezin 
dat in Oostenrijk woont. 

 
Samen 
Binnen deze campagne presenteren we 5 verschillen-
de regio’s: Vorarlberg, Zillertal, St. Johann in Salzburg, 
Klagenfurt en Zell am See-Kaprun. Alle 5 de regio’s 
zullen op verschillende manieren terug te vinden zijn in 
de uitingen van het Oostenrijks Toeristenburo. 
 
Meer informatie: www.austria.info/samen 
 
Familie, wandelen en fietsen 
Naast de imagecampagne richt Oostenrijk zich nog 
extra op de thema’s familie, wandelen en fietsen. 
Hiervoor heeft Oostenrijk alles in huis. Binnen deze 
thema’s heeft het Oostenrijks Toeristenburo wederom 
geschikte bestemmingen geselecteerd die garant 
staan voor een unieke vakantie. De gastvrije 
Oostenrijkers heten je van harte welkom, zorgen 
ervoor dat je je thuis voelt en je met zijn allen kunt 
genieten van de Oostenrijkse Gemütlichkeit. 
 

De 3 thema’s worden op diverse manieren richting de 

doelgroep gecommuniceerd. Zo zetten we onder an-

dere branded content-samenwerkingen met special 

interest media, maar ook online advertising in. 

 

Meer informatie:  

www.austria.info/familietips 

www.austria.info/wandeltips 

www.austria.info/fietstips 

De imagecampagne van het Oostenrijks Toeristenburo richt zich aankomend seizoen op een specifieke 

behoefte/emotie die diep in het Nederlandse DNA verankerd zit. De behoefte aan gezelligheid en samen op 

vakantie gaan. 

  

http://www.austria.info/
http://www.austria.info/zomer
http://www.austria.info/wandeltips
http://www.austria.info/fietstips
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Y o u  l i k e  i t ?  

B i k e  i t ! 

Fietsen steeds populairder 
Oostenrijk heeft een uitstekende infrastructuur van 
fietspaden, fietsparken, mountainbikeroutes, 
verhuurbedrijven en accommodaties. En het thema 
fietsen wordt steeds populairder bij onze gasten. Fietsen 
biedt de optimale combinatie van lichaamsbeweging en 
tegelijkertijd genieten van de prachtige natuur, culturele 
hoogtepunten en culinaire hoogstandjes. Het is na 
wandelen en zwemmen zelfs de meeste populaire 
activiteit tijdens de zomervakantie.  

Focus op 3 markten 
De meeste gasten die een fietsvakantie in Oostenrijk 
doorbrengen komen uit Duitsland, Nederland en 
Tsjechië. Daarom ligt in 2019 ligt de focus van deze 
fietscampagne dan ook op deze 3 markten. De 
campagne is tevens een grootschalige samenwerking 
tussen het Oostenrijks Toeristenburo en de deelstaten 
Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, 
Steiermark, Karinthië en Tirol.  

"Samenwerking wordt steeds meer een succesfactor in 
het toerisme met het oog op de toenemende 
internationale concurrentie. Vooral voor een relatief klein 
land als Oostenrijk, waar het toerisme erg 
gefragmenteerd is. Door onze middelen te bundelen, 
kunnen we Oostenrijk internationaal positioneren als een 
aantrekkelijke en duurzame fietsbestemming", aldus 
Managing Director Petra Stolba van de Österreich 
Werbung. 

 

Recreatief fietsen 
Met de start van de campagne dit jaar, is er de intentie 
om de campagne ook nog de komende 2 jaar te 
voeren. In Nederland ligt de focus op recreatief fietsen. 
Er is een potentieel van 1,1 miljoen vakantiegangers 
voor een fietsvakantie (NBTC-Nipo). Nederlanders die 
met het gezin op vakantie gaan ondernemen meestal 
graag dagtripjes met de fiets. Volledige fietsvakanties 
worden voornamelijk ondernomen door 
(gepensioneerde) stellen en/of vriendengroepen. Voor 
de fietsende vakantieganger is het ontdekken van de 
cultuur en natuur belangrijk, ervaren ze graag de 
lokale keuken, zijn ze op zoek naar ontspanning en 
brengen graag tijd door met hun naasten. Binnen de 
campagne worden er door de deelnemende deelstaten 
in totaal 15 fietsroutes en -bestemmingen 
gepresenteerd die hieraan voldoen. Een voorbeeld 
hiervan is de fietsroute langs de Donau met culinaire 
stops.  

De fietscampagne wordt zowel digitaal als in print 
uitgerold, waarmee we de doelgroep zo efficiënt 
mogelijk bereiken. In Nederland is een samenwerking 
met de ANWB aangegaan. 

Meer informatie: www.austria.info/fietstips  

Tijdens de ITB 2019 in Berlijn presenteerde het Oostenrijks Toeristenburo, in samenwerking met regionale 
toeristische organisaties, de nieuwe fietscampagne ´You like it? Bike it!`. Hiermee presenteert Oostenrijk 
zich onder andere als aantrekkelijke bestemming voor een fietsvakantie in verschillende markten. 

http://www.austria.info/fietstips
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R e c o r d j a a r ! 

Nieuw record in 2018 voor Oostenrijk 
De overnachtingsstatistiek uit Nederland over het 
kalenderjaar 2018 vertoont niet alleen twee records 
maar betekent tevens twee mijlpalen die zijn 
bereikt. Het totale aantal overnachtingen vanuit 
Nederland steeg afgelopen jaar met 2,7% naar 10 
miljoen. Dit aantal bleek een nieuw record te zijn 
sinds 37 jaar. Het totale aantal aankomsten van 
Nederlanders in Oostenrijk bereikte met een plus 
van 3,4% een all-time high record van liefst 2 
miljoen aankomsten.  
 
Zomer 2018 
Nog nooit hebben zoveel Nederlanders Oostenrijk 
in de zomer bezocht als in 2018. Het aantal 
aankomsten steeg met 0,7% naar 866.455. De 
overnachtingen waren in vergelijking tot de 
voorgaande zomer weliswaar licht in de min (-1,1%) 
maar komen met 3.849.915 desondanks op de 3

e
 

plaats voor wat betreft het hoogste aantal 
overnachtingen in de zomer sinds de laatste 26 
jaar. De gemiddelde verblijfsduur daalde licht; van 
4,5 naar 4,4 dagen. 
 
Terugblik winter 2017/ 2018 & vooruitblik winter 
2018/ 2019 
Afgelopen winter noteerden wij 2 records: 1) voor 
de eerste keer in de geschiedenis meer dan 6 
miljoen overnachtingen van Nederlanders  en 2) 
voor de eerste keer ruim 1.1 miljoen aankomsten. 
(Plus 5,6 respectievelijk 6,6%). De gemiddelde 
verblijfsduur bedroeg 5,4 dagen hetgeen 0,1% 
minder was dan in het voorgaande winterseizoen. 
Ondanks deze aantallen, belooft ook het lopende 
winterseizoen 2018/ 2019 veel goeds.De enorme 
sneeuwdump, de perfect geprepareerde piste ’s en 
de gunstig vallende feestdagen waren duidelijk 
terug te zien in de cijfers van de afgelopen 
wintermaanden. Zo zagen wij alleen al in de maand 
december een plus van 7,7% bij de aankomsten en 
14,7% bij de overnachtingen. Een voorbode voor 
wellicht nieuwe records vanuit Nederland ? In elk 
geval een teken dat de Nederlandse gast meer dan 
ooit -naast de gezelligheid en hoge kwaliteit van 
accomodatie en infrastructuur- de enorme service 
en het hoge comfort in Oostenrijk weet te vinden en 
te waarderen. 
 
Meer informatie: www.austria.info  
 

Dat Oostenrijk als vakantiebestemming steeds populairder wordt blijkt maar weer. Voor 2018 mogen we 

weer een recordjaar op onze naam schrijven. 

http://www.austria.info/
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De Innsbruck Trek 
Het plezier van lange afstandswandelen zonder bagage  
 
Naar boven en steeds verder. Lange afstandswandelen biedt de mogelijkheid om de tijd te nemen en het 
leven van alledag achter je te laten. Het biedt zoveel meer dan ‘alleen’ het plezier in het wandelen. De 
zevendaagse trekking trail combineert niet alleen de mooiste wandelingen van de regio Innsbruck, maar 
biedt ook veel extra service. En dat ontziet benen, rug en natuurlijk de zenuwen. Zo is een comfortabele 
bagagetransport inbegrepen en vinden de overnachtingen plaats in geselecteerde hotels o.b.v. 
halfpension. Er kan onder begeleiding van een berg-wandelgids gewandeld worden of natuurlijk 
individueel, op uw eigen tempo. 
 
Zeven dagen – alle bergmassieven van de regio 
Innsbruck 
De Innsbruck Trek, ontwikkeld door Innsbruck Tourismus in 
samenwerking met ASI Reisen, de gerenommeerde 
Alpinschule Innsbruck, ontsluit alle bergmassieven van 
Innsbruck en brengt wandelaars in slechts een week naar de 
mooiste wandelparadijzen van de regio, zoals de Kalkkögel 
of de beroemde Zirbenweg (alpendennenweg). De eerste 
etappe begint in het historische hart van de stad Innsbruck 
en eindigt in het hoge Karwendelgebergte. De route voert 
over het zonnige en met alpendennenbossen bezaaide 
Mieminger Plateau  en via de indrukwekkende Stubaier 
Alpen naar Kühtai, waar u de nacht op meer dan 2.000 
meter hoogte doorbrengt. Vanaf daar worden de 
Bergsteigerdörfer (bergbeklimmersdorpen) St. Sigmund en 
Gries in Sellrain aangedaan, waarbij de massieve bergen van de Centraal-Alpen van 3.000 meter hoogte steeds in 
het vizier zijn, voordat u doorwandelt naar de Axamer Lizum. Een bijzonder hoogtepunt van deze etappe is het 
adembenemende uitzicht op de rauwe schoonheid van de Kalkkögel, de Dolomieten van Noord-Tirol. De laatste 
etappe van de tocht voert u over de door oeroude alpendennen omzoomde Zirbenweg op de Patscherkofel terug 
naar de alpien-urbane flair van Innsbruck.  
 
Bagagetransport & hotelcomfort 
De Innsbruck Trek biedt een indrukwekkende natuurbeleving én veel comfort. De route is vastgesteld, maar uiterst 
flexibel. Elke dag worden twee wandelingen onder begeleiding, in verschillende moeilijkheidscategorieën 
(middelzwaar, uitdagend) aangeboden. U kunt dus elke dag spontaan uw keuze bepalen, afhankelijk van uw zin, 
stemming en conditie op dat moment. Fijn is ook, dat u met al uw zintuigen van de natuur kunt te genieten en geen 
zware rugzak hoeft te dragen. U heeft slechts de dagrugzak op uw rug; de overige bagage wordt comfortabel van 
de ene etappe naar de volgende vervoerd en wacht in het volgende hotel alweer op u. Wat betreft de hotels: een 
comfortabel bed en verzorging o.b.v. halfpension (ontbijt en diner) zijn inbegrepen. Er wordt overnacht in 
geselecteerde, én uiteraard al gereserveerde, 3- of 4-sterrenhotels.  
 
Professionele begeleiding of op eigen tempo 
U kunt de Innsbruck Trek onder begeleiding van uitstekend opgeleide ASI-berg-wandelgidsen of individueel, op uw 
eigen tempo afleggen. Individuele wandelaars kunnen uiteraard ook rekenen op de service: alle accommodaties 
worden gereserveerd, wandelaars ontvangen uitvoerige reisbeschrijvingen, kaarten, bagagetransport en een 24/7 
servicenummer. Voor de individuele variant is echter wel enige ervaring met lezen van wandelkaarten en 
routebeschrijvingen en een goed oriënteringsvermogen nodig. De individuele trekking is te boeken vanaf € 755,-, 
de reis met berg-wandelgids vanaf € 875,-.  
 
Alle informatie over de tocht, de service en boekingen vind je op www.innsbruck-trek.com. 
 
Contact voor de media: 

Innsbruck Tourismus, Colette Verra, Tel.: 0043-6413-84480, c.verra@innsbruck.info 
Meer persberichten: www.nl.innsbruck.newsroom.pr 

 

 

H i g h l i g h t s  u i t   

d e  r e g i o ´ s  

http://www.innsbruck-trek.com
mailto:c.verra@innsbruck.info
http://www.nl.innsbruck.newsroom.pr
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Nationalpark Hohe Tauern—op wereldreis in Oost-Tirol 
 

Wat dacht je van een bezoek aan een gletsjermassief zoals op Antarctica? Of van een wandeling 
door een onwerkelijk 'maanlandschap' zoals in de Sahara? Dat kan ook een stuk dichter bij huis, 
in Nationalpark Hohe Tauern in Oost-Tirol! Een wereldreis in zakformaat voor bergliefhebbers.   

Een wereldreis is duur en kost veel tijd. Wellicht was je van planom jouw ecologische voetafdruk te 
verkleinen, niet meer zo vaak het vliegtuig te pakken en in plaats daarvan het dichter bij huis te zoeken. 
Dan is Oost-Tirol dé oplossing! Want daar, in Nationalpark Hohe Tauern, maakt je een avontuurlijke 
'wereldreis' met bergen, cultuur en 'Stille-Zuidzee-gevoel'. En grootse reis in een relatief klein gebied. 
Oorspronkelijk en authentiek.  

De Isel: ongetemde gletsjerrivier à la Yukon River 
De Isel is de enige, vrij stromende, gletsjerrivier van de 
Alpen. In de loop van duizenden jaren heeft de rivier zich 
een 54 kilometer lange weg gebaand van zijn oorsprong, 
hoog boven op de Umbalkees, tot aan de Oost-Tiroolse 
hoofdstad Lienz. Zijn loop verandert tot op de dag van 
vandaag, net zoals de Yukon River in het noorden van 
Canada. De mens legt de Isel geen strobreed in de weg. 
En dus is deze rivier een uniek leefgebied gebleven voor 
zeldzame dieren en planten. Op eigen kracht de rivier 
ervaren. Dat is de beste manier! Dat kan te voet, met een 
van de rangers van het nationale park, per e-bike of in een 
kajak. 
 
De 'Jagdhausalmen': een vleugje Tibet 
De Jagdhausalmen zijn geen typische houten Alpen-almhutten. De oudste almen van Oostenrijk zijn 
van massief steen, en gebouwd voor de eeuwigheid. Gelegen tussen rotsen en op grasland op een 
hoogte van 2.000 meter worden ze ook wel het 'Kleine Tibet' van de Alpen genoemd. Dit ‘Tibet’ is 
bovendien makkelijker bereikbaar dan de Aziatische variant: vanuit het achterste Defereggental is het 
ongeveer twee uur fietsen op de e-bike. Op de almen vind je bovendien een eetgelegenheid. Nog 
energie over? Fiets dan verder naar de Klammjoch (op 2.298 meter hoogte), op de grens met Zuid-
Tirol. 
 
Het 'Zedlacher Paradies': knoestige reuzenbomen à la het Sequoia National Park 
Het 'Zedlacher Paradies' is een 600 jaar oud lariksenbos op de zonnige zuidelijke hellingen van het 
Virgental. Hier vind je heel veel oude, knoestige reuzenbomen, die net als de mammoetbomen in het 
Amerikaanse Sequoia National Park, genoeg zonlicht doorlaten. De bosgrond is daarom weelderig 
groen. In deze lichtovergoten bossen ontdek je al snel, waar de bijnaam paradijs vandaan komt. 
Tijdens de rondwandeling of de speciaal voor gezinnen aangelegde themaroute kom je alles te weten 
over het bos, de dieren die er leven en het unieke ecosysteem.  
 
De 'Mullwitz Kees'-gletsjer: een enorm gletsjerplateau à la de ijsvlaktes op de Zuidpool. Hier, 
hoog in het Virgental, vind je een van de grootste gletsjerplateaus van de oostelijke Alpen. 
 
Hohe Grube: op 2.700 meter hoogte waan je je op een strand aan de Stille Zuidzee 
De zogenaamde 'Alpenkönigroute' loopt tussen de Clara- en Essener Rostockerhütte in de 
Venedigergroep. Hier vind je een alpine merenlandschap met een prachtig zandstrand als oever; 
welkom aan de 'Stille Zuidzee'! 
 
Dürrenfeld: een onwerkelijk 'maanlandschap'  
De Sudetendeutsche Höhenweg loopt tussen het Kals-Matreier-Törlhaus (2.207 meter) en de 
Sudetendeutschen Hütte (2.656 meter). U vindt daar een woestijnachtig, bizar, kurkdroog 
oerlandschap. Bijna zoals in de hamada van de Sahara.  

Meer informatie: www.osttirol.com 

 
Contact voor de media: 
National Park Hohe Tauern, Sandra Gutternig, Tel.: 0043-4875-5161 806877, s.gutternig@hohetauern.at,  
persinformatie: www.osttirol.com/service/presse-und-influencer.html 

https://www.osttirol.com
mailto:s.gutternig@hohetauern.at
https://www.osttirol.com/service/presse-und-influencer.html
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Alpe-Adria-Trail 

In 43 etappes van de Großglockner naar de zee 
 

De Alpe-Adria-Trail loopt van het eeuwige ijs van de Großglockner in Karinthië via Slovenië naar Muggia, 
een idyllisch havenstadje ten zuiden van de vroegere koninklijke en keizerlijke stad Triëst. De in totaal 750 
kilometer lange, afwisselende route door adembenemende natuur is verdeeld in 43 etappes van elk onge-
veer 17 kilometer. Alle etappes kunnen afzonderlijk of in verschillende combinaties afgelegd worden. Bij 
het organiseren van een individuele tocht kun je rekenen op het bekwame en betrouwbare advies van het 
boekingscentrum van de Alpe-Adria-Trail. Alle services (accommodatie, maaltijden, shuttle-service of 
gids) kunnen uiteraard ook online worden geboekt. 

 

 
Alles zo flexibel mogelijk 
Wandelliefhebbers kunnen heel gemakkelijk met een paar muisklikken hun eigen persoonlijke langeafstandswan-
delroute samenstellen en boeken. Liever persoonlijk contact? Bellen met het boekingscentrum van de Alpe-Adria-
Trail kan natuurlijk ook. Zo stel je jouw eigen individuele wandeling in de Hof van Eden samen. Wanneer, waar en 
met wie je maar wilt. Accommodaties, maaltijden, shuttle-services en gidsen kunnen helemaal naar eigen wens 
worden geboekt. De perfecte combinatie: de vrijheid van een backpacker met de service van een moderne wan-
delbestemming. Heel handig bij het plannen van een tocht zijn de gratis Alpe-Adria-Trail app, de gratis tochten-
guide en diverse wandelgidsen met waardevolle tips en informatie, verkrijgbaar in de boekhandel. 
 
De Alpe-Adria-Trail wordt zelden aan één stuk afgelegd. Er valt onderweg zoveel moois te ontdekken. De lek-
kernijen uit de creatieve Alpen-Adria-keuken moeten natuurlijk ook allemaal geproefd worden. De combinatie van 
verse, regionale ingrediënten, oude bereidingswijzen en nieuwe interpretaties maken er een smakelijk en verras-
send geheel van. En zoals dat hoort in een echt authentieke keuken, vormen zowel de verschillende regio's als de 
loop van de seizoenen de basis voor de gerechten. 

Wandelen in de Hof van Eden 
Er wordt gestart in Karinthië, midden in het grootste nationale park van Oostenrijk, het nationale park Hohe Tau-
ern. De trail loopt naar Heiligenblut en door het Mölltal verder naar de kunstenaarsstad Gmünd. Vanaf daar loopt 
de trail via de Millstätter Alpe met een prachtig uitzicht op de Millstättersee verder naar biosferenpark Nockberge 
en Bad Kleinkirchheim, dat bekend staat om zijn thermen. Vervolgens naar Arriach, het geografische midden van 
Karinthië, en via de Gerlitzen Alpe met zijn schitterende uitzicht langs de Ossiacher See naar Velden aan de 
Wörthersee en de Baumgartnerhöhe vlakbij de Faaker See. De daarop volgende etappes van de Alpe-Adria-Trail 
lopen door Slovenië. De route loopt door het wereldcup-skidorp Kransjka Gora, langs de turkooisgroene Soča, 
dwars door het nationale park Triglav in de geheimzinnige Julische Alpen, naar wijnbouwgebied Goriška Brda en 
later naar stoeterij en paardensportcentrum Lippiza. In wijnparadijs Collio steek je de grens met Italië over en kom 
je aan in Cividale del Friuli, een stad vol tradities. Het volgende doel is het ruige landschap van het Karstplateau. 
In Duino zie je dan eindelijk de zee en een paar kilometer verderop ligt het eindpunt van de trail; het idyllische ha-
venstadje Muggia, aan de Adriatische Zee. 
 
Meer informatie op www.alpe-adria-trail.com en www.facebook.com/AlpeAdriaTrail.  
 
Informatie, vragen of boekingen 
Alpe-Adria-Trail boekingscentrum Karinthië, telefoonnummer 0043-4824-2700 of info@alpe-adria-trail.com 

 
Contact voor de media: 
Kärnten Werbung GmbH, Iris Kuchar, Tel.: 0043-463-300046, iris.kuchar@kaernten.at 
persinformatie:  www.presse.kaernten.at 

http://alpe-adria-trail.com/de/alpe-adria-trail-partner/
http://www.alpe-adria-trail.com
http://www.facebook.com/AlpeAdriaTrail
mailto:info@alpe-adria-trail.com
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Koasa Trail 
Langeafstandswandeling door de regio St. Johann in Tirol 
 
 
"Je bent de kroon op een schitterend mooie plek in Tirol", met deze woorden beschreef Fritz Schmitt in 
zijn boek 'Das Buch vom Wilden Kaiser' de 'Koasa', zoals de Wilder Kaiser door de plaatselijke bevolking 
wordt genoemd. Deze kroon vormt het stralende middelpunt van de Trail. Elke etappe van deze 
meerdaagse langeafstandswandelroute geeft u weer een andere kijk op de indrukwekkende Wilder Kaiser 
en leidt u door dat 'schitterend mooie plek in Tirol'.  
 
De Koasa Trail is een prachtige langeafstandswandelroute die door de mooiste natuur van Tirol loopt.  In vijf 
dagen leg je 79 kilometer en 4.700 hoogtemeters af. Wandelaars kunnen zich elke dag weer verheugen op 
adembenemende natuur.   
 
Etappe 1 – de kluizenaar van Maria Blut 
 
De eerste etappe loopt van St. Johann via de Niederkaiserkamm, de vriendelijke uitlopers van het 
Kaisergebergte, naar Gasteig. Bij de 'Einsiedelei Maria Blut', een al ruim 300 jaar bewoonde kluizenarij, wordt de 
eerste tussenstop gemaakt. Momenteel woont hier een kloosterzuster. Daarna loopt het wandelpad verder 
omhoog naar de 'Gmailkapelle' en van daaruit naar het dorpje Griesenau, de eindbestemming van vandaag. 
 
Etappe 2 – natuurjuweel Kaiserbachtal 
 
Op de tweede dag is het dan zover: in het Kaiserbachtal wandelt u precies in het hart van de Wilder Kaiser. Deze 
etappe loopt langs de Totenkirchl, een onder bergbeklimmers populaire berg in de Noordelijke Kalkalpen en via 
de Stripsenkopf naar de Ranggenalm. 
 
Etappe 3 – de duivel op het spoor 
 
Op dag drie wandel je door de legendarische Teufelsgasse bij Kirchdorf. Volgens de legende heeft de duivel 
hoogstpersoonlijk dit labyrint aan gangen in de rotsen gehakt, om zondaars op een dwaalspoor te brengen. 
Plekken met illustere namen als 'Teufelskanzel' en 'Teufelsthron' bieden een prachtig uitzicht en zijn ideale 
pauzemomenten.  
 
Etappe 4 – het onstuimige water 
 
De volgende dag wandel je door de 
indrukwekkende Grießbachklamm. Via 
bruggen en balken voert het pad je langs 
het wild kolkende water omhoog naar de 
almen en richting de Baumooskogel 
(1.506 meter), die een fantastisch uitzicht 
biedt. 
 
Etappe 5 – het luide geraas van de 
waterval 
 
De laatste etappe van de Koasa Trail 
loopt naar de Eifersbacher waterval. Al 
van ruime aftand is het geluid van de 
waterval hoorbaar. Na de klim richting 
Kitzbüheler Horn volgt ten slotte de 
welverdiende afdaling via de Stanglalm 
naar Oberndorf in Tirol – de finish van de 
Koasa Trail. 
 
Meer informatie: www.koasatrail.info 

 

Contact voor de media: 

TVB Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol, Gernot Riedel, Tel.: 0043-5352-63335, info@kitzalps.cc,  
persinformatie: www.kitzbueheler-alpen.com/de/presse-und-bildarchiv/presseservice.html 

http://www.koasatrail.info
mailto:info@kitzalps.cc
https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/st-johann/vakantieregio-tirol-vakantie-oberndorf-kirchdorf-erpfendorf.html
https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/presse-und-bildarchiv/presseservice.html
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Bijzondere vakantie in de Steiermark:  
'Weinland Steiermark Radtour', een fietstocht door de 
wijnregio van Steiermark  
 

 

Na een aangename reis van nog geen twee uur 
(dagelijkse vluchtverbinding met de KLM) kom je aan 
in Graz. De 'thermentaxi' breng je rechtstreeks van de 
luchthaven naar het 'land van thermen en vulkanen'. 
Na slechts een uurtje rijden kom je aan in 'Bad Rad-
kersburg' met zijn prachtige oude binnenstad, waar 
je heerlijk kunt rondslenteren. 
 
Etappe 8, 51 km 
De volgende ochtend ga je al vroeg op pad. Op een e-
bike of ‘normale’ fiets, jij mag kiezen. De eerste etappe is 
in dit geval de 51 kilometer lange etappe 8, die van 
kuuroord Bad Radkersburg naar Leibnitz loopt.   
 
Regionale specialiteiten 
De eerste stop wordt gemaakt bij het 'Käferbohnen Kabinett' in Halbenrain. Hier kom je alles te weten over de 
Steiermarkse 'Käferbohne' (pronkbonen). Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt in de, in de Steiermark razend po-
pulaire, bonensalade met pompoenpittenolie, en verwerkt in chocolade. Daarna fiets je verder door het Europese 
Natura 2000 natuurreservaat Murauen. Een korte pauze bij uitkijktoren Murtum, onderscheiden met de architec-
tuurprijs van de deelstaat Steiermark, is echt de moeite waard.  
 
Culinaire stop 
Na een kort stukje fietsen is het tijd voor een typisch Steiermarkse lunch in het restaurant bij de 'Murecker Schiffs-
mühle'. Dit restaurant gooit het schema van menig fietser door de war: een verblijf hier duurt vaak ongemerkt lan-
ger dan gepland. 
 
Door de wijngaarden 
Hierna gaan we verder richting de wijnregio. Na enkele kilometers fietsen komen we aan in Vogau – Ehrenhau-
sen, het beginpunt van de Südsteirische wijnroute. Bij 'Vinofaktur Genussregal' in 'Naturpark Südsteiermark' maak 
je kennis met de culinaire verscheidenheid van de Steiermark en hoor je hoe ze in de Steiermark honing, wijn, 
azijn en vele andere producten maken, welke methoden er worden gebruikt en wie er achter de kwaliteit en regio-
naliteit staan. Vaak zijn de rugzakken door al het ingekochte lekkers, extra zwaar na deze bezoeken.  
 
Het laatste stuk van deze etappe is alweer aangebroken. In Leibnitz sluit je de dag af met een heerlijk glas Steier-
markse Sauvignon Blanc en bereid je zich mentaal vast voor op de volgende etappe, die u naar Deutschlands-
berg zal voeren. Ook tijdens deze etappe ontbreekt het niet aan culinaire opkikkers: bij een van de Steiermarkse 
oliemolens geniet je van een eiergerecht met pompoenpittenolie. En wat dacht je van een lekker wijntje bij een 
van de 'Buschenschänken'? 
 
Na al deze sportieve inspanning mag een bezoek aan de stad Graz eigenlijk niet ontbreken. Maak er klassieke, 
design- of culinaire stadswandeling en geniet bij de klokkentoren van het prachtige uitzicht over de stad. 
 
Meer informatie: www.steiermark.com/weinlandradtour  
 
 

Contact voor de media: 

STEIRISCHE TOURISMUS GMBH, Martina Haselwander, Tel.: 0043-316-4003 19, 
martina.haselwander@steiermark.com, persinformatie: www.steiermark.com/de/presse 

 

https:www.steiermark.com/weinlandradtour
mailto:martina.haselwander@steiermark.com
https://www.steiermark.com/de/presse
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Spannende wandelavonturen in Serfaus-Fiss-Ladis 
 
De piraten, heksen en excentrieke professors uit de verhalen van bestseller auteur Thomas Brezina 
komen tot leven in Serfaus-Fiss-Ladis.  
 
Het was een donkere, stormachtige nacht en het vervloekte spookschip voer wild schommelend over het bos. Het 
anker, het kraaiennest en een vat - het moest allemaal overboord om hoog bovenop de berg een noodlanding te 
kunnen maken. Toch wisten kapitein Pepper en zijn matroos Chili het belangrijkste te redden: de kist met de 
piratenschat.  
 
Wat als een actiescène uit Pirates of the Caribbean klinkt, is in werkelijkheid het begin van een avontuur door het 
sprookjesachtige berglandschap van Tirol. De succesvolle Oostenrijkse kinderboekenschrijver Thomas Brezina 
heeft de bossen van Serfaus-Fiss-Ladis in echte "Avonturenbergen" veranderd, inclusief spookschip, heksenhuis 
en wilde dieren. 
 
Maar waar heeft kapitein Pepper zijn schat verstopt? Wat is er met het gekke peperkoekhuisje van heks Peppina 
gebeurd? En is er een verklaring voor de merkwaardige gebeurtenissen die in de boomhut van de excentrieke 
professor hebben plaatsgevonden? De avontuurlijke wandeltochten die gebaseerd zijn op Thomas Brezina’s 
verhalen zijn superspannend en bieden kinderen van verschillende leeftijden een hele nieuwe kijk op de bergen, 
de natuur en het milieu. 
 
Uitgerust met een raadselboekje beginnen de kleine en grote avonturiers op het "Onderzoekerspad", "Piratenpad" 
of "Heksenpad" aan hun ontdekkingsreis door de natuur. De themapaden dwars door het bos prikkelen de 
fantasie. Onderweg komen de kinderen heksen tegen die streken uithalen, en leren ze alles over de inheemse 
planten en dieren. Ze moeten hindernissen overwinnen, vreemde geluiden herkennen en 
verkennersvaardigheden ontwikkelen om de raadselachtige sporen te begrijpen en de pittig moeilijke opdrachten 
op te lossen. Er wachten steeds weer nieuwe opwindende verrassingen langs het pad. Zo hangen er rare 
meubels in de bomen en kruisen enorme dieren het pad en uiteindelijk krimpen de ontdekkers zelfs tot het 
formaat van een mier. De één tot twee uur durende wandelingen lopen langs een mysterieus spookschip, een 
peperkoekhuisje dat op z´n kop ligt en waar je over het plafond kunt lopen, of een enorme boomhut. Uiteindelijk 
worden de dappere kinderen beloond met een mooie oorkonde én natuurlijk een vermelding in het grote 
"Avonturenboek". 
 
De tweevoudig bekroonde "Avonturenbergen" vormen al ruim tien jaar een bron van vermaak voor jong en oud. 
Om ook de smartphonegeneratie aan te spreken, werd de "Avontuurlijke bergen"-app ontwikkeld. 
Maar het raadselboekje, verkrijgbaar bij de infobureaus van Serfaus-Fiss-Ladis, blijft onmisbaar. Wie wil weten 
hoe het verhaal afloopt, moet toch echt de bossen in en de raadsels oplossen. Wie weet geeft de natuur jullie zijn 
geheimen wel bloot.    
 
Meer informatie: www.serfaus-fiss-ladis.at. 
www.serfaus-fiss-ladis.at/en/summer/family-paradise/adventure-mountains 
 
 
Contact voor de media: 
 
Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis, Mag. Andrea Koolen, Tel.: 0043-5476-6239, info@serfaus-fiss-ladis.at, 
a.koolen@serfaus-fiss-ladis.at, presse: www.serfaus-fiss-ladis.at/de/service/presse 

Je vindt ons op:            
#serfausfissladis #serfaus #fiss #ladis #wearefamily 
 

http://www.serfaus-fiss-ladis.at/
https://www.serfaus-fiss-ladis.at/en/summer/family-paradise/adventure-mountains
mailto:info@serfaus-fiss-ladis.at
mailto:a.koolen@serfaus-fiss-ladis.at
https://www.serfaus-fiss-ladis.at/de/service/presse
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VORARLBERG: Vol levenslust 
 
 
De levensinstelling in het westelijkste puntje van Oostenrijk, tussen het Bodenmeer en de Arlberg, is positief, 
vrolijk en licht. De combinatie van bergen, natuur, subtiele cultuur en verrassende architectuur werkt inspirerend. 
In de hotels en restaurants worden gasten met open armen ontvangen en getrakteerd op regionale delicatessen 
en een goed gevoel voor kwaliteit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALPENREGION VORARLBERG 
Brandnertal - Zonsopgang 
Mondspitze: ’s Ochtends heel 
vroeg omhoog wandelen,  naar de 
2.000 meter hoge Mondspitze, om 
daar beloond te worden met een 
prachtige zonsopkomst. Geniet bij 
terugkomst in het dal van een 
heerlijk ontbijt.  
www.vorarlberg.travel/en/regions/
alpenregion-vorarlberg 

 

 
BREGENZERWALD Culinair wandelen 
Stap voor stap door de fantastische natuur, van gang naar gang. Je 
kunt kiezen uit vijf verschillende culinaire wandelroutes. Deze 
heerlijke wandelingen inclusief ontbijt, lunch en diner zijn als 
dagexcursie te boeken. 
www.vorarlberg.travel/en/regions/bregenzerwald 
 
 

 
MONTAFON 
Leer tijdens een begeleide wandeling, 
inclusief een stop bij de berghut alles over 
het Europese beschermde natuurgebied 
Verwall en de moerassen rond de 
Wiegensee. 
www.vorarlberg.travel/en/regions/
montafon 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLEINWALSERTAL Tijdens de e-
biketocht voor beginners fietsen we 
ontspannen door de bergen naar de 
berghut, waar een regionale specialiteit 
op ons wacht: Vorarlberger riebel, een 
stevig zoet gerecht van maïsgriesmeel. 
www.vorarlberg.travel/en/regions/
kleinwalsertal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECH AM ARLBERG Met de Lech-Card 
maak je gratis gebruik van de 
kabelbanen en wandelbussen en de 
afwisselende kinderactiviteiten. De kaart* 
is al voor slechts € 22,- verkrijgbaar. 
*vanaf één overnachting en voor 
kinderen tot 14 jaar gratis. 
www.vorarlberg.travel/en/regions/lech-
zuers-am-arlberg 

Contact voor de media:  

Vorarlberg Tourismus GmbH, Katrin Preuß, Tel: 0043-5572-377033-13, katrin.preuss@vorarlberg.travel,  
persinformatie: www.vorarlberg.travel/presse/ 

 

http://www.vorarlberg.travel/en/regions/alpenregion-vorarlberg
http://www.vorarlberg.travel/en/regions/alpenregion-vorarlberg
http://www.vorarlberg.travel/en/regions/bregenzerwald
https://www.vorarlberg.travel/en/regions/montafon/
https://www.vorarlberg.travel/en/regions/montafon/
http://www.vorarlberg.travel/en/regions/kleinwalsertal
http://www.vorarlberg.travel/en/regions/kleinwalsertal
http://www.vorarlberg.travel/en/regions/lech-zuers-am-arlberg
http://www.vorarlberg.travel/en/regions/lech-zuers-am-arlberg
mailto:katrin.preuss@vorarlberg.travel
https://www.vorarlberg.travel/presse/
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N i e u w  a a n b o d 

 

BURGENLAND 

De Bernstein-trail door het Burgenland wandelen 

Het Burgenland breidt zijn wandelaanbod uit en opent 
in de herfst van 2019 de Bernstein-trail, de eerste als 
arrangement te boeken langeafstandswandelroute van 
deze deelstaat. Waar eeuwen geleden een 
handelsroute liep, kunnen wandelaars nu een keuze 
maken uit twee alternatieve routes. De 324 km lange 
oostelijke route volgt in 14 etappes de grens tussen 
het Burgenland en Hongarije, van 'Nationalpark 
Neusiedler See' in het noorden tot 'Naturpark 
Weinidylle' in het zuiden. De 370 km lange westelijke 
route loopt in 17 etappes door het Leithagebergte, 
naar Eisenstadt en de thermen in het Südburgenland. 
De online te boeken wandelarrangementen maken het 
organiseren van een tocht heel gemakkelijk. Op het 
nieuwe 'Bernstein-trail-web-platform', dat later dit jaar 
online zal gaan, vinden wandelaars alle 
wetenswaardigheden, zoals routebeschrijvingen, 
overnachtingsmogelijkheden en services m.b.t. het 
vervoer van bagage.  
www.burgenland.info/de/aktivitaeten/sport/
wandern.html 

 

STEIERMARK 

Genieten van cultuur onder de sterrenhemel 

Bij volle maan op het kasteel, 's avonds in het klooster 
of het beeldenpark: in de Steiermark kunnen 's avonds 
bijzondere plekken worden verkend. Op de avonden 
met volle maan, op 13 juli en 16 augustus 2019, 
zorgen ridders, heksen en mensen in middeleeuwse 
gewaden in de indrukwekkende Riegersburg voor 
avonturen uit een ver verleden. In juli en augustus is 
het vijf keer mogelijk om bij duisternis de grootste 
kloosterbibliotheek ter wereld in stift Admont te 
ervaren. Tijdens de avondrondleiding door het 
openluchtmuseum in Stübing ervaren de deelnemers 
meer over lichtbronnen en de bijzonderheden van de 
historische huizen. De rondleidingen vinden plaats op 
12 juli, 9 augustus en 13 september. Speciaal voor 
liefhebbers van vallende sterren: het beeldenpark in 
Premstätten bij Graz is van 10 t/m 12 augustus telkens 
tot een uur 's nachts geopend. De meteorenregen van 
de Perseïden is dan te zien. Op 13 oktober wordt er bij 
volle maan een fakkeltocht georganiseerd. 
www.steiermark.com 

http://www.burgenland.info/de/aktivitaeten/sport/wandern.html
http://www.burgenland.info/de/aktivitaeten/sport/wandern.html
http://www.steiermark.com
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NIEDERÖSTERREICH 

Grenservaringen 
In het noorden en oosten van Niederösterreich, waar 
ooit het IJzeren Gordijn het westen en oosten van 
Europa van elkaar scheidde, loopt tegenwoordig een 
landschappelijk bijzonder mooie fietsroute. Het 329 km 
lange deel van de langeafstandsfietsroute 'Iron Curtain 
Trail', ook bekend als EuroVelo 13, vormt een 
gevarieerde route tussen het Waldviertel, het 
Weinviertel, en Tsjechië. Onderweg is het zeker de 
moeite waard wat tussenstops te maken. Er zijn 
architectonische meesterwerken uit de renaissance en 
de barok te bewonderen. Gedenktekens herinneren 
aan een verschrikkelijke tijd en het IJzeren Gordijn, dat 
30 jaar geleden viel. www.ev13.eu 

 

OBERÖSTERREICH 

Langeafstandswandelen op de Luchs-trail 
'Langeafstandswandelen in het leefgebied en om de 
lynx te beschermen' dat is het motto van de nieuwe 
Luchs-trail. De 200 km lange route bestaat uit 11 
etappes en loopt door drie internationaal erkende 
beschermde natuurgebieden – Nationalpark 
Kalkalpen, Nationalpark Gesäuse en natuurreservaat 
Dürrenstein – en vlak langs het eerste UNESCO-
wereldnatuurerfgoed van Oostenrijk, de 
beukenbossen. Het ruig-romantische berglandschap 
aan de route van Reichraming in Oberösterreich via de 
Steiermark naar Lunz am See in Niederösterreich, is 
waarschijnlijk het grootste ongerepte bosgebied van 
Midden-Europa. Daarom werd de lynx hier opnieuw 
geïntroduceerd. De trail vestigt de aandacht op deze 
bedreigde diersoort en draagt zo bij aan de 
bescherming en het voortbestaan van de lynx. 
www.luchstrail.at  

 
KARINTHIË 

Op slowtrails wandelen 
Door prachtige landschappen wandelen, van 
bijzondere uitzichten op meren en bergen genieten en 
tussendoor even op een bank of in een hangmat 
uitrusten: deze prettige combinatie wordt mogelijk 
gemaakt door de nieuwe slowtrails in Karinthië. Deze 
korte wandelpaden gemarkeerd met een uniform 
symbool zijn te vinden aan de Weissensee, 
Pressegger See, Klopeiner See, Ossiacher See, 
Wörthersee en Millstätter See. Ze zijn maximaal tien 
kilometer lang en hebben hooguit 300 hoogtemeters.  
www.kaernten.at/wandern/slow-trails 

 
SALZBURG 

 
Nieuwe biketrails Saalfelden Leogang 
Saalfelden Leogang heeft flink wat mountainbikeroutes 
en downhill-parcoursen. Vanaf deze zomer krijgt 
Bikepark Leogang er vier trails bij. De 'Schwarzleo-
trail', een 1,8 kilometer lange singletrail, is al klaar. 
Eind juni 2019 wordt de twee kilometer lange Forsthof-
trail geopend. Deze loopt door bossen, langs rotsen en 
doorkruist verschillende beken. Nieuw is de 'Steinberg
-Line', een vloeiende 10 km lange trail met een 
prachtig uitzicht op de 'Leoganger Steinberge'. Ook 
binnenkort nieuw: de Antonius-trail. 
www.saalfelden-leogang.com/de 

TIROL 

Wandelen aan de grens 
'Grenzgänger' is de naam van deze meerdaagse tocht 
midden in de Allgäuer Alpen. De 80 kilometer lange 
route is verdeeld in zes uitdagende etappes en loopt 
langs de Oostenrijks-Duitse grens tussen het 
Tannheimer Tal, het Hintersteiner Tal en het Lechtal. 
Voor deze tocht over keienvelden en door steile 
flanken is bergervaring vereist. 
www.grenzgaenger-wandern.com 

 

VORARLBERG 

De stuwdam beklimmen 
In de Montafon in Vorarlberg neemt het aantal 
klettersteigen elk jaar toe. Vanaf deze zomer wordt de 
keuze uitgebreid met een klettersteig langs de 
stuwdam van de Silvrettasee op de Bielerhöhe. De 
spectaculaire klettersteig met onder meer een 
touwbrug, heeft moeilijkheidsgraad A/B en is dus ook 
geschikt voor kinderen, als ze tenminste geen last van 
hoogtevrees hebben. Onderweg kunnen de klimmers 
even uitrusten op zitbanken. In totaal heeft de 
Montafon nu 20 klettersteigen en acht klimtuinen. 
www.golm.at/de/Aktuelles/Blog/Gastbeitrag-
Klettersteig-Silvrettasee 

 
De magische Arlen trail in Lech am Arlberg 
De Arlberg dankt zijn naam aan de tegen wind en vorst 
bestendige 'Arlenbüschen' (bergdennen). Op de 
nieuwe 'Arlenzauberweg' (Arlen trail) maken de 
wandelaars kennis met bergdennen en heel veel 
andere planten. De ruim twintig haltes onderweg - van 
'Libellensee' tot en met 'Schneegestöber' - vertellen 
interessante weetjes over de bijzondere 
eigenschappen van dieren en planten. 
www.lechzuers.com/arlenzauberweg 

 
WENEN 

De bank van de keizer 
In het 7e district van Wenen bevindt zich een zowel 
informatief als bizar museum: het depot van de 
'Bundesmobilienverwaltung' (verantwoordelijk voor de 
kunst- en culturele geschiedenis van belangrijke 
roerende goederen van de Republiek Oostenrijk) geeft 
daar een kijkje achter de schermen. Tot de taken van 
de 'Bundesmobilienverwaltung' behoren ook het 
leggen van de rode loper voor staatsbezoeken, het ter 
beschikking stellen van tafels en stoelen voor 
staatsontvangsten en het dekken van de tafels voor 
staatsbanketten. 
De nieuwe rondleiding 'Die Couch des Kaisers oder 
wie kommt der rote Teppich in die Hofburg?' (de bank 
van de keizer of hoe komt de rode loper in de 
Hofburg), geeft een kijkje achter de schermen in het 
restauratie-atelier en in vertrekken, die anders niet 
voor het publiek toegankelijk zijn. Het tapijtenmagazijn, 
het dagelijkse depot en de opslag van stoelen zijn 
onder andere te zien. Daar hoort u wie het voorrecht 
had om op stoelen met armleuningen te zitten, wie op 
een gewone stoel en wie alleen op een bankje mocht 
zitten. De rondleiding wordt één keer per maand op 
een vrijdag georganiseerd.  
www.hofmobiliendepot.at 

 
 

http://www.ev13.eu
http://www.luchstrail.at
http://www.kaernten.at/wandern/slow-trails/
http://www.saalfelden-leogang.com/de
http://www.grenzgaenger-wandern.com
http://www.golm.at/de/Aktuelles/Blog/Gastbeitrag-Klettersteig-Silvrettasee
http://www.golm.at/de/Aktuelles/Blog/Gastbeitrag-Klettersteig-Silvrettasee
http://www.lechzuers.com/arlenzauberweg
http://www.hofmobiliendepot.at
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N i e u w e  

a c c o m m o d a t i e s  

 
 
VORARLBERG 
 
Regionale ambachten: Hotel Schwärzler 
De familie Schwärzler runt vier berg- en stadshotels en 
twee restaurants in Vorarlberg. Het 4-sterren Hotel 
Schwärzler in Bregenz is sinds 1930 in handen van de 
hoteliersfamilie. Sindsdien is het hotel meerdere keren 
uitgebreid en gemoderniseerd. In mei 2019 wordt het 
bijgebouw met 32 extra kamers, (ingericht door am-
bachtslieden uit de regio) en vergaderruimtes geo-
pend. www.schwaerzler.s-hotels.com  
 
Licht en hout: Alpenhotel Zimba 
Alpenhotel Zimba in Brand heeft in december 2018 
een bijgebouw met drie verdiepingen geopend. Het 
gebouw heeft 22 kamers en suites en de gevel is van 
larikshout. De gemoderniseerde en uitgebreide Zimba-
Spa heeft een nieuwe 'infinity-pool' en een panorama-
rustruimte. Ook het restaurant met zonneterras is ver-
nieuwd. www.zimba-brand.at 

 
 
STEIERMARK 
 
Comfortabel: de Ramsbergerhof - een boerderij 
met 5 bloemen 
Wat sterren voor hotels zijn, zijn bloemen voor boer-
derijen. De Ramsbergerhof heeft als eerste en enige 
boerderij in de Steiermark vijf bloemen. De 450 jaar 
oude boerderij met negen netjes ingerichte apparte-
menten ligt op een schilderachtige locatie in Ramsau 
aan de voet van de Dachstein. Bijzonderheden zijn het 
wellness-gedeelte met stoombad en de zwemvijver in 
de tuin. www.ramsbergerhof.at  
 
Chique diversiteit: Aiola Living in Graz 
In januari 2019 werd het eerste boutiquehotel in Graz 
geopend: het 'Aiola Living'. 'Gewoon anders' - dat is 
het motto van de gastheren die verschillende restau-
rants in Graz exploiteren. Alle 46 kamers en de drie 
appartementen zijn ingericht met verschillende 
kleuren, stoffen en meubels. www.aiolaliving.com 

 © Boutique Hotel Sepp, Maria Alm 

http://www.schwaerzler.s-hotels.com
http://www.zimba-brand.at
http://www.ramsbergerhof.at
http://www.aiolaliving.com
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BURGENLAND 
 
AVITA Resort met Uhudler sauna en sneeuwsauna 
Het AVITA Resort in Bad Tatzmannsdorf is gerenove-
erd en is sinds oktober 2018 weer open. Nieuw zijn: 
een open keuken, een bar aan het zwembad en extra 
massage- en therapieruimtes. Uniek in Oostenrijk: de 
Uhudler sauna en de sneeuwsauna. De Uhudler sau-
na is een liefdesverklaring aan de Uhudler - de voor 
het Südburgenland kenmerkende wijn. De inrichting 
van de sauna doet denken aan een wijnkelder. De 
sneeuwsauna zorgt na de warme saunaopgietingen 
voor afkoeling. Geniet bij een temperatuur van onge-
veer -10 graden van de verkwikkende, zachte po-
edersneeuw. www.avita.at  
 
Vorstelijk verblijven in 'Gästehaus Zum Oberjäger' 
'Gästehaus Zum Oberjäger' in Lackenbach in het Mit-
telburgenland, is een juweeltje. Sinds het voorjaar van 
2018 kun je daar vorstelijk verblijven. Het staat midden 
in het park van Schloss Lackenbach en is eigendom 
van de familie Esterházy. De kamers en suites maken 
indruk met hun moderne comfort in een historische 
ambiance. Ze hebben houten vloeren en meubels, die 
deels uit het bezit van de familie Esterházy stammen. 
www.oberjaeger.at  
 
 
TIROL 
 
Hotel Haldensee in het Tannheimer Tal 
In mei 2019, na een bouwperiode van 15 maanden, 
wordt het exclusieve 4-sterren wellness-hotel Halden-
see geopend. Het op een hoogte van 1.124 meter ge-
legen hotel met 120 bedden heeft een eigen toegang 
tot de Haldensee. Het wellness-gedeelte met indoor-
zwembad en 'infinity-pool' biedt uitzicht op het water. 
Alle kamers en suites hebben een loggia of terras en 
boxspring bedden. www.haldensee-hotel.com  
 
Hoogwaardig: penthouse-chalet in Alpbach 
Het dennenhout creëert een aangename sfeer in het 
nieuwe, 130 m

2
 grote penthouse-chalet in Haus Sonn-

blick in Reith im Alpbachtal. Het ruime appartement 
met drie slaapkamers en een sauna biedt plaats aan 
maximaal acht personen. De jonge gastvrouw en gas-
theer Christina Hauser en Matthias Sedlak bieden ook 
nog veel extra's: een gevulde wijnkoelkast, een biertap 
en zelfs een thuiskok zijn op aanvraag beschikbaar. 
www.penthouse-chalet.at   
 
Modern en alpine: PURE Resort in Ehrwald 
Binnenkort zijn de PURE Resorts van de Nederlandse 
vastgoedontwikkelaar Mountain Residences op vijf 
locaties in Tirol vertegenwoordigd. Het PURE Resort 
in Mittelberg in het Pitztal werd in november 2018 geo-
pend. In juli 2019 zal in Ehrwald een nieuw chaletdorp 
van de 4-sterren-superior categorie worden geopend. 
Het nieuwe resort beschikt over een tuin met vijver, 
zwembad, fitnessruimte, buitensauna en een restau-
rant. Het Tiroolse concept zorgt er ook voor, dat de 
resorts worden geëxploiteerd door lokale mensen en 
niet worden gebruikt als tweede woning.  
www.pure-resorts.com   

 
OBERÖSTERREICH 
 
Première in Linz: Motel One Hotel 
Eind mei/begin juni 2019 opent het nieuwe Motel One 
op de Hauptplatz in Linz zijn deuren. Het eerste Motel 
One in Linz heeft 111 kamers en een 'Cloud One Bar' 
met uitzicht op de Alpen. www.motel-one.com 
 
Een monastiek toevluchtsoord: de Traunsee 
Deze nieuwe 'hideaway' op een schiereiland aan de 
Traunsee, biedt een prettig verblijf achter de voormali-
ge kloostermuren. 'Private Suite Kloster Refugium' is 
de naam van het charmante onderkomen in het voor-
malige klooster van Traunkirchen. In het volledig ge-
renoveerde gebouw uit de 11e eeuw bevindt zich een 
170 m

2
 grote woning met twee slaapkamers, een keu-

ken, een eet- en woonkamer en een extra kamer met 
een grote vergadertafel voor seminars en dergelijke. 
www.dastraunsee.at 
 
SALZBURG 
 
Met uitzicht: arte Hotel Salzburg 
Op 4 april 2019 opent het arte Hotel Salzburg zijn 
deuren. Het hotel ligt bij het Hauptbahnhof van Salz-
burg, op tien minuten lopen van de oude binnenstad 
Het panoramaterras, de Skybar en de Sky-ontbijtzaal 
van het 16 verdiepingen tellende gebouw, bieden een 
indrukwekkend uitzicht op de stad en de omgeving. 
Dit moderne 4-sterren hotel heeft 120 kamers.  
www.ipp-hotels.at 
 
Landelijk chic: 'Feriendorf Edelweiss' 
De in 2018 gebouwde huizen van vakantiedorpje 
'Feriendorf Edelweiss' staan rond de oude, zorgvuldig 
gerenoveerde boerderij in Mariapfarr in de Lungau. Er 
kan worden gekozen uit twintig landelijk chic ingerich-
te wooneenheden: van een appartement met één sla-
apkamer tot en met een penthouse-appartement van 
90 vierkante meter.  
www.feriendorf-edelweiss.com  
 
Op grote hoogte: een nacht in de 'Flying Tent'   
In de buurt van Faistenau-Hintersee, midden in het 
bos, kun je vanaf mei 2019 in een 'Flying Tent' - een 
'zwevende' tent die tussen twee bomen hangt - over-
nachten. Heel handig: de almhut van de Mooseggalm 
ligt maar 100 meter van de tent. Daar kun je een 
kampvuur maken en ook genieten van een heerlijk 
ontbijt. De wandeltocht vanuit het dal naar de alm 
duurt 2 tot 2,5 uur. 
www.fuschlsee.salzkammergut.at/oesterreich/
angebot/2957/abenteuer-uebernachtung-im-wald.html 
 
WENEN 
 
Gepland: Lenikus-hotels 
De Lenikus groep, waartoe de boutiquehotels Topazz 
en Lamée in de Weense binnenstad behoren, gaat 
nog twee hotels in het centrum van Wenen openen. 
Op de Bauernmarkt 1 zal in het najaar van 2019 in 
een monumentaal barokgebouw een 5-sterren hotel 
van vijf verdiepingen met 75 kamers resp. suites wor-
den geopend. Op de Bauernmarkt 21 is de groep van 
plan om medio 2021 nog een hotel met ongeveer 100 
kamers en vergaderzalen te openen. 
www.lenikushotels.com 
 
 

http://www.avita.at
http://www.oberjaeger.at
http://www.haldensee-hotel.com
http://www.penthouse-chalet.at
http://www.pure-resorts.com
http://www.motel-one.com
http://www.ipp-hotels.at
http://www.feriendorf-edelweiss.com
http://www.fuschlsee.salzkammergut.at/oesterreich/angebot/2957/abenteuer-uebernachtung-im-wald.html
http://www.fuschlsee.salzkammergut.at/oesterreich/angebot/2957/abenteuer-uebernachtung-im-wald.html
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J u b i l e u m  

 

Tirol 

In 1490 nam Maximiliaan I de regering van Tirol over. 
Innsbruck werd onder zijn bewind het middelpunt van 
de dynastie van de Habsburgers en de plek waar een 
groot aantal belangrijke kunstenaars zich vestigden. 
Maximiliaan I was bovendien een voortrekker van een 
nieuwe dimensie van de Europese cultuur en politiek. 
In het herdenkingsjaar staan in Tirol het hele jaar door 
exposities, concerten, theatervoorstellingen, lezingen, 
lichtshows en rondleidingen op het programma. Het 
middeleeuwen-festival in Hall van 20 - 22 september 
2019 herinnert bijvoorbeeld aan de tijd van de keizer. 
Marktlui, ambachtslieden, musici en kunstenmakers 
zorgen voor vermaak. Kruisboogschutters en 
boogschutters doen mee aan een toernooi. Bezoekers 
kunnen het boogschieten beoefenen. 

Tirol, het hele jaar door. 

www.maximilian2019.tirol 

 

 

Niederösterreich 

Maximiliaan werd in 1459 in het kasteel van Wiener 
Neustadt geboren. In stift Klosterneuburg woonde hij 
de heiligverklaring van markgraaf Leopold III bij. 

Van 9 maart tot 17 november 2019 is in stift 
Klosterneuburg de expositie 'Des Kaisers neuer 
Heiliger' (de nieuwe heilige van de keizer) te zien. Een 
expositie in de 'Theresianische Militärakademie' in 
Wiener Neustadt van 30 maart tot 10 november 2019 
is gewijd aan het leven van keizer Maximiliaan I. 
www.stift-klosterneuburg.at 

 
Oberösterreich 

Maximiliaan I bracht zijn laatste uren door in het 
kasteel van Wels waar hij op 12 januari 1519 stierf. 
Van 21 maart tot 27 oktober 2019 is daar de 
tentoonstelling 'Keizer Maximiliaan I – keizer – 
hervormer – mens' te zien.  
www.wels.gv.at/lebensbereiche/bildung-und-kultur/
maximilian-i-gedenkjahr-2019/sonderausstellung-
kaiser-maximilian-i 

 

500 jaar keizer Maximilian I 
In 2019 is het 500 jaar geleden dat keizer Maximiliaan I stierf. In het herdenkingsjaar worden - vooral in Tirol, waar 
Maximiliaan I het grootste deel van zijn leven doorbracht - tal van evenementen georganiseerd. Daarnaast zijn er 
ook in zijn geboortestad Wiener Neustadt en in stift Klosterneuburg (allebei in Niederösterreich) exposities te zien. 
Evenzo in Wels (Oberösterreich), waar de keizer stierf. 

http://www.maximilian2019.tirol/
http://www.stift-klosterneuburg.at
http://www.wels.gv.at/lebensbereiche/bildung-und-kultur/maximilian-i-gedenkjahr-2019/sonderausstellung-kaiser-maximilian-i
http://www.wels.gv.at/lebensbereiche/bildung-und-kultur/maximilian-i-gedenkjahr-2019/sonderausstellung-kaiser-maximilian-i
http://www.wels.gv.at/lebensbereiche/bildung-und-kultur/maximilian-i-gedenkjahr-2019/sonderausstellung-kaiser-maximilian-i
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 O n z e  P R  K a n a l e n  

b 2 b . a u s t r i a . i n f o 
Op onze B2B-website vind je actuele 

persinformatie en foto’s rondom het va-

kantieland Oostenrijk. 

Van actueel nieuws t/m inspirerende the-

ma’s. Meld je aan voor de nieuwsbrief en 

je wordt ca. 5x per jaar op de hoogte 

gehouden. 

 

v i e w s . a u s t r i a . i n f o 
Ca. 4.000 gratis foto’s in printkwali-

teit – het Oostenrijks Toeristenburo 

beschikt over een beeldarchief met 

talrijke foto’s. Verder worden er ook 

nog ca. 500 teksten in het Duits en 

Engels ter beschikking gesteld. 

 

t w i t t e r. c o m / 
O o s t e n r i j k i n f o 
Nieuws, weetjes, bijzonder-

heden over vakantieland 

Oostenrijk worden via de 

Hashtags #Oostenrijk en 

#Feelaustria getweet. 

Volg jij ons al? 

 

i n s t a g r a m . c o m / 
v i s i t a u s t r i a 

Gratis foto’s en video-

sharing via de app: op ons 

Instagram-account vind je 

de mooiste shots van 

vakantieland Oostenrijk 

via @visitaustria en 

de Hashtag #feelaustria. 

https://b2b.austria.info/nl/
https://views.austria.info/
https://twitter.com/Oostenrijkinfo
https://twitter.com/Oostenrijkinfo
https://www.instagram.com/visitaustria/
https://www.instagram.com/visitaustria/
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Thiebout van den Bergh 

Marketing & PR Manager 

 

Tel.: 06 - 147 642 32 

Mail: thiebout.vandenbergh@austria.info 

 

Voor meer informatie staan wij voor je klaar: 

B2C: www.austria.info 

B2B: b2b.austria.info 

 
 
#feelaustria 
#visitaustria 

mailto:thiebout.vandenbergh@austria.info
http://www.austria.info/nl
http://b2b.austria.info/nl

