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N I E U W E  L I F T E N 

& V E R B I N D I N G E N  

S A L Z B U R G E R L A N D 

 
3KK-Konnektion in Kaprun 
Met de nieuwe 3K K-onnection voltooit Kaprun een 
groot project: vanaf deze winter kunnen wintersporters 
vanuit het dorp rechtstreeks naar het sneeuwzekere 
gletsjerskigebied Kitzsteinhorn. Afgelopen winter werd 
de MK Maiskogelbahn met een nieuw dalstation in 
Kaprun in gebruik genomen. Vanaf 30 november 2019 
vormt de 3K K-onnection de verbinding van het 
bergstation van de Maiskogel naar de Langwiedbahn 
op de Kitzsteinhorn-gletsjer. De rit alleen al met een 
geweldig uitzicht is indrukwekkend: van het op 768 
meter hoogte gelegen dorp Kaprun staan de 
wintersporters in een mum van tijd bij het bergstation 
op de Kitzsteinhorn (3.029 meter). Tijdens de rit 
genieten ze van een 360-graden uitzicht op de 
Großglockner. www.kitzsteinhorn.at 
 
12er-Kogel in HInterglemm  
Vanaf december 2019 vervangt de nieuwe 12er-Kogel, 
een 10-persoons kabelbaan, met twee deeltrajecten 
de huidige Zwölferkogelbahn in skicircus Saalbach 
Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. De gondels zijn 
voorzien van zitplaatsen met stoelverwarming. In de 
zogenaamde ‘Innenkocher’ kunnen de wintersporters 
hun ski's in de cabine vervoeren. Het dalstation van de 
kabelbaan bevindt zich in Hinterglemm.  
www.saalbach.com 

 
 

 
Gabuhelbahn Hochkönig 
Vanaf Dienten in de regio Hochkönig, waar ook de 
dorpen Maria Alm en Muhlbach bij horen, brengt de 
nieuwe 10-persoons gondelbaan wintersporters 
comfortabel naar de 1.634 meter hoge Gabühel. De 
gondelbaan vervangt de 2-persoons stoeltjeslift en 
loopt via een iets andere, langere route. Ook het 
nieuwe dal- en bergstation komen op een beter 
bereikbare locatie. Het dalstation bevindt zicht naast 
het skicentrum in Dienten, het bergstation naast de 
Steinbockalm-Bahn. 
www.hochkoenig.at 
 
Senderexpress Saalachtal 
In 'Almenwelt Lofer' in het Salzburgse Saalachtal 
wordt de voormalige 4-persoons stoeltjeslift 
Schönbühel deze winter vervangen door een 8-
persoons stoeltjeslift. De Senderexpress is voorzien 
van weerkappen en verwarmde stoelen. Kinderen 
kunnen gemakkelijker instappen dankzij de 
verhoogbare transportband. De veiligheid tijdens de rit 
wordt gegarandeerd door beugels die automatisch 
open en dicht gaan. 
www.skialm-lofer.com 

http://www.saalbach.com
http://www.hochkoenig.at
http://www.skialm-lofer.com
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ZellamseeXpress—sectie I 
Vanaf december 2019 biedt de zellamseeXpress een 
nieuwe toegang tot skigebied Schmittenhöhe. Het 
dalstation van de kabelbaan met rondlopende kabel, 
verwarmde zittingen, WLAN en Jukeboxx-gondels 
bevindt zich in Viehofen in het Glemmtal. Het station 
krijgt parkeerplaatsen, een sportshop en een 
informatiecentrum. Met de opening van de 
zellamseeXpress komt Zell am See een stap dichter 
bij het voornemen om een liftfaciliteit naar skicircus 
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn aan te 
bieden. Het is de bedoeling dat de skilift die de 
verbinding van Viehofen naar Saalbach vormt, in de 
nabije toekomst gebouwd wordt. Tot die tijd rijden 
wintersporters het korte stukje van Viehofen naar 
Saalbach met de skibus. Op 7 december 2019 wordt 
de lift feestelijk geopend met een 'Best of concert' van 
Aura Dione en een 'special guest'. www.schmitten.at 
 
 
T I R O L 
 
2 stoeljesliften in Ischgl 
Aan het begin van winterseizoen 2019/20 komen er 
twee nieuwe liften in de plaats van de bestaande 
installaties: de Velilleck F1-lift wordt een 6-persoons 
stoeltjeslift, de Visnitz N2-lift wordt een 8-persoons 
stoeltjeslift. Beide liften zijn voorzien van weerkappen. 
Ook de huidige dal- en bergstations worden 
vernieuwd. www.ischgl.com 
 
10-persoons gondelbaan in St. Anton 
Een van de allereerste liften neemt na 40 jaar afscheid 
van skigebied St. Anton am Arlberg. Aan het begin van 
winterseizoen 2019/20 vervangt een 10-persoons 
gondelbaan de bekende Schindlergrat-stoeltjeslift, die 
beroemd is om zijn spectaculaire uitzicht. De route 
blijft gelijk, dus de wintersporters kunnen ook in de 
toekomst op de hoogte van het huidige bergstation 
uitstappen. Wie blijft zitten, gaat nog 420 meter verder 
mee, naar het nieuwe eindstation. Dat is het startpunt 
voor de afdalingen Schindlerkar, Mattun en Valfagehr. 
www.arlbergerbergbahnen.com 
 
Falginjochbahn Kaunertal 
Op de Kaunertaler gletsjer, waar tot nu toe de 
sleepliften van de Weisseefernerliften liepen, opent 
eind november 2019 een moderne Funifor-kabelbaan, 
de Falginjochbahn. Over een lengte van twee 
kilometer tussen het dal- en het bergstation heeft hij 
genoeg aan maar twee steunen. Zo blijven de pistes 
vrij en genieten de wintersporters vanuit de 100-
persoons Funifor van een geweldig uitzicht. Dit type 
kabelbaan is momenteel het meest windvaste systeem 
dat er bestaat. www.kaunertal.com  
 
10-persoons gondelbaan in Hochsölden 
Vanaf december 2019 vervangt een 10-persoons 
gondelbaan in skigebied Hochsölden de voormalige 
Rotkogelbahn, een 2-persoons stoeltjeslift. De route 
van de lift en de pistes worden tegelijk met de 
nieuwbouw aangepast. Het nieuwe bergstation bevindt 
zich ter hoogte van het Giggijochrestaurant. Op de 
piste wordt een versmalling minder scherp gemaakt en 
de piste naar de afdaling naar het dal wordt verbreed. 
Ook kinderen en nieuwkomers kunnen met de nieuwe 
gondelbaan nu comfortabeler en veiliger naar het 
beginnersgebied. www.hochsoelden.info 

 
 
CLD/B Fleidingbahn SkiWelt 
Vanaf deze winter gaat de in 1983 gebouwde 
Fleidingbahn, een 3-persoons stoeltjeslift in SkiWelt 
Westendorf, met pensioen. In plaats daarvan komt de 
8CLD/B Fleidingbahn, een 8-persoons stoeltjeslift met 
stoelverwarming en weerkappen. Ook het bergstation 
van de kabelbaan wordt nieuw en modern: vanaf het 
uitkijkterras opent zich een indrukwekkend 360-graden 
uitzicht op de bergtoppen. 
www.skiwelt.at 
 
8/10 CGD Kombibahn Brixen 
In Brixen im Thale, dat onder Skiwelt Wilder Kaiser 
valt, vervangt de hightech '8/10 CGD Kombibahn' deze 
winter de voormalige 4-persoons Zinsbergbahn. 
'Kombi' wil zeggen dat wintersporters kunnen kiezen 
uit twee varianten. De ruime panoramagondels bieden 
plaats aan maximaal tien personen. 
Bovendien zijn er 8-persoons stoeltjes met 
stoelverwarming en weerkappen. Dit is de eerste 
kabelbaan van dit type in de Kitzbüheler Alpen. 
www.skiwelt.at 
 
Obere Kahrbahn I&II  in de Zugspitz Arena 
De komende jaren wordt Thaneller, onderdeel van het 
skigebied, in meerdere stappen gemoderniseerd. Aan 
het begin van winterseizoen 2019/20 zal de eerste stap 
gezet zijn. Dan gaat de Obere Kahrbahn I in bedrijf, 
een 10-persoons gondelbaan met een nieuw 
middenstation. De Obere Kahrbahn II gaat in de 
volgende winter open. Daarna komen er nieuwe pistes, 
nog een lift en een bergrestaurant bij. 
www.zugspitzarena.com 
 
 
6-persoons stoeltjeslift Glocknerblick 
In Kals in Osttirol opent eind december de nieuwe 6-
persoons stoeltjeslift Glocknerblick. Die brengt 
wintersporters in slechts vier minuten van het dorp 
Grossdorf naar het skigebied. De lift is voorzien van 
stoelverwarming en weerkappen. Er komt ook een 
nieuwe skiweg van Hotel Gradonna Mountain Resort 
naar het nieuwe dalstation. 
www.gg-resort.at 
 
S T E I E R M A R K  
 
10-persoons gondellift Planai 
In december 2019 wordt de nieuwe 10-persoons 
gondelbaan in skigebied Planai-Hochwurzen bij 
Schladming in gebruik genomen. Hij vervangt de 33 
jaar oude Planai-Bahn en is met zijn 153 gondels een 
kabelbaan met een flinke vervoerscapaciteit. De 
nieuwe gondels zijn bijna helemaal van glas en zijn 
voorzien van eenpersoons zitplaatsen van hout en 
leer. De kabelbaan, die ook in de zomer in bedrijf zal 
zijn, is drempelvrij bij het in- en uitstappen. 
www.planai.at 

http://www.schmitten.at
http://www.arlbergerbergbahnen.com
http://www.hochsoelden.info
http://www.skiwelt.at
http://www.gg-resort.at
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A C C O M M O D A T I E S  

SALZBURG 
 
Trendy: Hotel Foxy in Obertauern 
Hotel Foxy, vlak bij de skipiste en op loopafstand van 
de party-zone van Obertauern, opent eind november 
2019. De gasten kunnen hun vakantie hier zo 
gemakkelijk mogelijk doorbrengen. Daarvoor is er 
bijvoorbeeld de check-in-automaat, die 24 uur per dag 
beschikbaar is. Er is geen restaurant of roomservice, 
maar de veertien gezellige kamers, die plaats bieden 
aan maximaal vijf personen, zijn wel voorzien van een 
kitchenette. Om na een dag skiën weer warm te 
worden, is er een sauna aanwezig. 
www.foxy.at 
 
Fris concept: Hotel Morgenzeit Maria Alm 
Jong, modern en met veel hout: dat kenmerkt het 
nieuwe Hotel Morgenzeit in Maria Alm in de regio 
Hochkönig vanaf december 2019. Het hotel heeft 20 
suites, een wellness-landschap met sauna en een 
buitenbad. Een bijzondere attractie in de zomer is de 
zwemvijver in de tuin. Het hotel verwent zijn gasten 
culinair met een uitgebreide brunch, die dagelijks 
aangeboden wordt tot 13.00 uur. 
www.hotel-morgenzeit.at 
 
 

Relaxt, ongedwongen: Hotel Krimml 
Hotel Krimml, een hotel garni dat in december 2019 
geopend wordt in Krimml, in vakantieregio 
Nationalpark Hohe Tauern. Als 'basiskamp' voor 
bergbeklimmers zijn hier 70 kamers met balkon 
beschikbaar, die plaats bieden aan maximaal vier 
personen. Vanaf het wellness-landschap op het dak, 
voorzien van twee sauna's en een whirlpool op het 
terras, is er een fraai uitzicht op de bergen. Wie zijn 
ski's of zijn fiets wil repareren, vindt in de werkplaats 
de ruimte en het benodigde gereedschap. Origineel in 
de zomer: een camping voor gezinnen die willen 
ervaren hoe het is om een nacht in een tent door te 
brengen. www.hotel-krimml.at 
 
Chic en ongedwongen: Hotel Adapura 
In Wagrain, op maar een paar stappen afstand van de 
Grafenbergbahn, wordt begin december 2019 het  
4-sterren hotel Adapura geopend. De gasten kunnen 
kiezen uit moderne 120 kamers en suites, van 25 m

2
 

grote 2-persoons kamers tot een 60 m
2
 grote 'wow'-

suite. De 4 restaurants bieden grillspecialiteiten uit 
Italië, Azië en Oostenrijk. Er is ook een royaal wellness
-landschap en voor de kinderen zijn er een 
speelruimte en een kinderbioscoop en een 
jeugdruimte voor tieners. 
www.adapura-wagrain.com 
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In het nieuw: Peakini Klubhaus 
Hotel Frau Holle in Obertauern verandert in december 
2019 in het Peakini Klubhaus en wordt daarvoor 
helemaal opnieuw aangekleed. In het design van de 
kamers, het restaurant en de bar worden alpine 
materialen gecombineerd met een urbane 
nonchalance. De keuken biedt creatieve, gezonde 
gerechten. Op de begane grond kunnen de gasten 
elkaar ontmoeten voor party's en après-ski. Het 
Peakini Klubhaus staat vlak bij de skipiste en behoort 
tot de Lürzer hotels in Obertauern. 
www.luerzer.at 
 
 
STEIERMARK 
 
Comfortabel: Apart 33 
Veel ruimte, een eigen sauna en een eigen balkon. 
Dat bieden de 35 in alpine stijl ingerichte 
appartementen in het nieuwe Apart33 in Haus im 
Ennstal. In het café van het hotel worden de gasten 
verwend met een à-la-carte-ontbijt of er worden 
broodjes bij het appartement bezorgd. Het gebouw is 
voorzien van een fitnessruimte en een verwarmde 
bergplaats voor ski's en boards. 
www.apart33.com 
 
Huiselijk: Skylodge Alpine Homes 
De 18 Skylodge Alpine Homes die eind november 
2019 in Haus im Ennstal geopend worden, zijn licht, 
modern en behaaglijk. De meubels en de vloer zijn 
van hout, en de alpine materialen en grote ramen 
zorgen voor een aangename sfeer in de 
appartementen, die geschikt zijn voor maximaal tien 
personen. De balkons en terrassen bieden uitzicht op 
de bergen. Ook vanuit de panorama-spa met sauna's, 
infraroodcabine en rustruimte is het uitzicht geweldig. 
www.keinprecht.com 
 
Bergresort Hauser Kaibling 
In december 2019 opent Bergresort Hauser Kaibling, 
met uitzicht op de Dachstein en een rechtstreekse 
aansluiting op skigebied Schladming-Planai, dat bij Ski 
amadé hoort. Het luxe complex in de stijl van het 
Alpengebied biedt plaats aan appartement-suites en 
premium-chalets voor maximaal tien personen. Alle 
chalets hebben een terras en parkeerplaatsen – 
allemaal overdekt. Alle wooneenheden hebben een 
eigen wellness-ruimte met stoomsauna en Finse 
sauna, en een outdoor-jacuzzi of een buitenbad met 
jetstream. Het bergresort heeft bovendien een 
restaurant. www.alps-residence.com 

 
KARINTHIË 
 
Autovrij: Alpine camping en chalets/Mallnitz 
Aan de rand van Mallnitz worden in december 2019 
een alpine camping en het chaletdorp Hochoben 
geopend. Voorlopig is alleen het eerste deel van het 
complex klaar. Na de winter gaat de bouw verder. De 
camping gaat in totaal 94 staanplaatsen bieden. Deze 
winter zijn er al 54 klaar voor gebruik. Er kunnen ook 
vijf winterbestendige, 40 m

2
 grote mobile homes 

geboekt worden. Het chaletdorp zal na de voltooiing 
18 hutten met ruimte voor maximaal zes personen 
omvatten. De eerste vijf hutten worden in december 
2019 geopend. Tijdens aankomst en vertrek mag er 
met de auto naar de chalets worden gereden. 
Maar tijdens het verblijf moet het terrein autovrij 
blijven. www.hochoben.at 

Voor sportieve ontdekkers: Explorer-hotel 
In Bad Kleinkirchheim opent in december 2019 een 
Explorer-hotel met 99 kamers. Het is het negende 
hotel van de Explorer-groep in het Alpengebied. Het 
hotel is gebouwd volgens de passieve bouwwijze. Het 
ligt vlak naast de Brunntal-afdaling. Na een dag skiën 
ontmoeten de gasten elkaar in de lounge en aan de 
bar. In de sport-spa staan een sauna, een stoombad 
en fitnessapparatuur ter beschikking. 
www.explorer-hotels.com 
 
 
T I R O L 
 
Vlak bij de lift: Bergeralm Chalets 
Het nieuwe Bergeralm Resort in Steinach am Brenner 
in het Wipptal bestaat uit 21 luxe houten chalets. Ze 
hebben 4 slaapkamers, 2 of 3 badkamers en een 
Finse sauna en bieden plaats aan maximaal tien 
personen. De grote ramen bieden uitzicht over de 
Tiroolse bergen. Het dalstation van de kabelbanen in 
Bergeralm ligt maar enkele stappen verderop. 
https://bergeralmchalets.com 
 
Groot succes: All Suite-Resort 
Na het eerste resort in Kuhtai werd in juli 2019 in Oetz 
im Ötztal het tweede resort geopend, dat minder dan 
honderd meter van de Achterkogelbahn ligt. Er is 
keuze uit alpine-moderne ingerichte appartementen 
met een tot vier slaapkamers. Het centrale wellness-
gebouw heeft panoramasauna's, een stoombad, 
relaxzones en een verwarmd binnen- en buitenbad. In 
de bistro kunnen de gasten zich culinair laten 
verwennen. Bovendien is er een oplaadpunt voor 
elektrische auto's. Er komen later nog twee resorts in 
Tirol bij. https://oetztal.all-suite.com 
 
Modern-rustiek: De Zugspitz Lodge 
De 12 nieuwe chalets van de Zugspitz-Lodge in 
Ehrwald zijn ingericht met massief hout en 
hoogwaardige materialen. In de huiskamers zorgen 
een slaapbank en een kachel voor gezelligheid. De 
keukens zijn volledig ingericht. Op de bovenverdieping 
van de vakantiehuizen bevinden zich, afhankelijk van 
het type chalet, een of twee slaapkamers met kingsize 
bed, een badkamer met regendouche en een apart 
toilet. www.zugspitzlodge.com 
 
The Peak Appartements & Chalets in Sölden 
Vanaf oktober 2019 zijn de nieuwe chalets en 
appartementen van de familie Kneisl in Sölden klaar. 
De appartementen zijn ingericht met meubels van 
gebruikt hout en met alpine materialen. In het 'Jagd'-
chalet kunnen maximaal vijf gasten overnachten en in 
het 'Bergsteiger'-chalet maximaal zeven. Beide 
chalets zijn voorzien van infraroodbanken. 
www.peak-soelden.at 
 
Fonkelnieuw: 'Die Alpbacherin' 
In december 2019 wordt in het centrum van Alpbach 
het 4-sterren-superior-hotel 'Die Alpbacherin' 
geopend. Het hotel is gebouwd in alpine stijl, met een 
houten gevel, en heeft 54 kamers en suites. De 
inrichting bestaat uit hout uit de regio en natuurlijke 
materialen, zoals graniet voor de badkamers. De 
verhoogde 'infinity-pool' in het wellness-landschap met 
drie sauna's en een massageafdeling wordt heel 
bijzonder. Het restaurant verwent de gasten bij het 
ontbijt en het diner met voornamelijk regionale 
producten. www.die-alpbacherin.com 
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Natuurchalets: Lisl, Seppi & Co. Maryhofen 
Hansl, Resi, Lisl en Seppi zijn de 4 nieuwe, 
comfortabel ingerichte 'Griena Naturchalets' in 
Mayrhofen in het Zillertal. Ze kunnen vanaf december 
2019 worden bewoond. De chalets voor zes tot tien 
personen beschikken over vier slaapkamers, een 
volledig ingerichte keuken en drie badkamers met 
regendouche. Wie geen zin heeft om zelf te koken, 
wordt in de oude gelagkamer van het 'Wirtshaus zum 
Griena' verwend bij de aangenaam warme 
tegelkachel. www.griena.at 
 
 
VORARLBERG 
 
Garni-Hotel s’ M ATT3 
Begin 2019 kocht de familie Matt, die al twee andere 
hotels in Vorarlberg heeft, het voormalige hotel 
Alpenblick in Lingenau in het Bregenzerwald. Na een 
verbouwing werd het hotel in juni 2019 onder een 
nieuwe naam heropend. Garni-Hotel s’MATT3 heeft 24 
kamers en vier vakantiewoningen. Bovendien is er een 
sauna, een speelhoek voor de kids, een kleine 
vergaderruimte en een shop. www.smatt.at 
 
Ski-in/Ski-out: PURE Resort Warth-Arlberg 
Ontwikkelaar Mountain Residences heeft al meerdere 
appartementen-resorts in Tirol gerealiseerd. In juli 
2019 werd 'PURE Resort Warth-Arlberg' in Warth in 
het Bregenzerwald geopend. Het complex, dat aan de 
pistes van skigebied Warth-Schröcken ligt, omvat 29 
luxe appartementen met hotelservice. Er is een 
wellness-landschap met 'infinity-pool', een bar en 
restaurant, een lounge en een buitenbar. 
www.mountain-residences.com 
 
Elegant: Apartmenthaus Tempel 74 
Het nieuwe, centraal gelegen appartementengebouw 
Tempel 74 in Mellau in het Bregenzerwald biedt zijn 
gasten ongedwongen elegantie en ultiem comfort. De 
met elkaar verbonden gebouwen in de stijl van de 
huizen in het Bregenzerwald bevatten samen tien 
hoogwaardig vormgegeven vakantiewoningen. 
Er zijn twee sauna's, een zonneterras, een bibliotheek 
en een vergaderruimte. www.tempel74.at 

WENEN 
 
B&B Hotel Wien 
Op 15 minuten lopen van het Weense Centraal 
Station werd in augustus 2019 het B&B Hotel 
geopend. Het maakt deel uit van een 
budgethotelketen die in heel Europa 
vertegenwoordigd is. Naast eenpersoons-, 
tweepersoons- en gezinskamers met maximaal vier 
bedden en airco zijn er ook vier drempelvrije kamers. 
Het hotel heeft een ontbijtbuffet voor de gasten. 
Bovendien zijn er in de automaten in de lobby dranken 
en snacks verkrijgbaar. https://hotel-bb.at 
 
Cool concept: The Student Hotel 
Het eerste hotel van de 'The Student Hotel'-groep in 
Wenen wordt meteen het grootste tot nu toe. De 
nieuwbouw, die in februari 2020 in de buurt van het 
Prater wordt geopend, beschikt over 800 kamers. Ze 
zijn door studenten voor meerdere weken of maanden 
te boeken. In de zomervakantie kunnen de kamers 
ook per nacht worden geboekt. In het gebouw 
bevinden zich bovendien een grote co-working-ruimte, 
een auditorium, vergaderruimtes, een fitnessruimte, 
een bibliotheek, een speelkamer, chill-out-ruimtes, 
een bar en een restaurant. 
www.thestudenthotel.com 
 
Relaxed, ongedwongen: Superbude 
De hotelgroep, die tot nu toe alleen in Hamburg 
aanwezig was, opent in het voorjaar of de zomer van 
2020 in Wenen, in de buurt van het Prater, een 
'Superbude', populair gezegd: een superflat. Die 
omvat 178 kamers, een ontbijtzaal en een restaurant 
op het dak. Ook in Wenen staat streekgebondenheid 
centraal. Daarom zijn er ook themakamers, zoals een 
'astropop'-kamer en een vogelhuis met uitzicht over 
het Prater. Een nieuw onderdeel is het 'artist-in-
residence'-programma. Er kan telkens een jonge 
kunstenaar een paar weken gratis werken in het 
atelier van de 'Superbude'. www.superbude.com 

http://www.superbude.com
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T I R O L 
 
Winterklimmen in St. Anton am Arlberg 
Wie ook in de winter graag klimt, vindt in St. Anton een 
van de twee winterklimpaden van Tirol. Het beginpunt 
bevindt zich bij het bergstation van Riffelbahn-II op de 
Rendl, op een hoogte van 2.645 meter boven St. 
Anton am Arlberg. Het 850 meter lange, hoogalpine 
pad over de bergkam is gezekerd met een kabel. Bij 
de skischolen zijn tochten met een gids te boeken en 
uitrustingen te huur. 
www.stantonamarlberg.com 
 
Winterklimpad in Kaltenbach Hochzillertal 
Vanaf het komende seizoen hebben winterklimmers 
een nieuw doel: het volledig gezekerde alpine klimpad 
in het Zillertal. Het beginpunt bevindt zich bij het 
bergstation van de gondelbaan op de Wimbachkopf, 
vlak bij het nieuwe bergrestaurant Albergo. Vanaf hier 
loopt een traject van ongeveer anderhalve kilometer 
en met 420 hoogtemeters naar het bergkruis van de 
2.442 meter hoge Wimbachkopf en verder naar de 
luxe Wedelhütte, waar klimmers bij kunnen komen op 
het zonneterras of in de hut. 
www.hochzillertal.com 
 
 
 

 

 
 
Nieuwe winterwandelroute en druipsteengrotten in 
het Triassic Park 
Op het steenplateau boven Waidring maakt het 
Triassic Park de alpine geschiedenis van de aarde 
zichtbaar en voelbaar. Sinds vorig jaar maakt een 
nieuw uitkijkplatform diepe inzichten en fantastische 
uitzichten mogelijk. Het steekt in de vorm van een 
waaierkoraal en op een hoogte van 70 meter boven de 
rotsen uit. Wandelaars kunnen daar nu ook in de 
winter van het uitzicht genieten. Het speciaal 
aangelegde wandelpad loopt van het bergstation van 
gondelbaan Steinplatte door het Triassic Park naar het 
uitkijkplatform. De druipsteengrot in het Triassic Park 
is nu ook voor het eerst in de winter geopend. 
www.steinplatte.co.at 
 
Nieuwe rodelbaan in Sölden 
Wie graag rodelt, zal de nieuwe 7,2 kilometer lange 
rodelbaan in Sölden zeker waarderen. Het is een van 
de langste rodelbanen in Oostenrijk. Het gemakkelijk 
te berijden traject loopt van het middenstation 
Gaislachkogel op 2.174 meter hoogte naar Sölden op 
1.377 meter hoogte. Een keer per week wordt er een 
rodelavond georganiseerd. Rodelaars gaan met een 
geldige skipas of met een rodelticket de berg op met 
de Gaislachkoglbahn. 
www.soelden.com 

A C T I V I T E I T E N  
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SALZBURG 
 
Gratis Kitzsteinhorn Explorer Tour 
Een keer per week begeleiden de rangers van 
Nationalpark Hohe Tauern geïnteresseerden van 
Kaprun naar de Kitzsteinhorn-gletsjer. Daar horen ze 
onder andere alles over het gletsjerijs en de functie 
van schutbossen. De deelnemers gaan met de 
kabelbaan 2.261 meter omhoog, door vier 
klimaatzones. De rit met de 3K K-onnection-baan is 
nieuw en biedt een 360-graden uitzicht tot aan de 
hoogste berg van Oostenrijk, de 3.798 meter hoge 
Großglockner. Op de 3.029 meter hoge bergtop is een 
bezoek aan  Gipfelwelt 3000, met Cinema 3000 en de 
Nationalpark Gallery, echt de moeite waard. In het 
Gipfel Restaurant dat op de bergtop ligt en het hoogst 
gelegen restaurant van Oostenrijk is, kan even 
gepauzeerd worden. De tocht vindt elke dinsdag van 
31 december 2019 tot en met 14 april 2020 plaats. 
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. 
www.kitzsteinhorn.at 
 
Nieuwe culinaire skiroutes in Ski amadé 
Skiën en tegelijkertijd kennismaken met de culinaire 
specialiteiten van de betreffende regio: dat kan met de 
culinaire skiroutes in de vijf regio's van Ski amadé. 
Vanaf deze winter zijn er 14 verschillende routes om 
uit te kiezen. Daarvan zijn er vijf helemaal nieuw, 
bijvoorbeeld de 'Steirische Genussroute' (verwenroute) 
in Schladming-Dachstein, de 'Gasteiner Ausblick 
Tour' (uitzicht-route) en 'Die süße Versuchung' (de 
zoete verleiding) in skigebied Snow Space Salzburg. 
Ook nieuw in het assortiment is de 'Winterzauber-
Tour' (winterse-betovering-tocht), die de gasten in 
skiregio Hochkönig met adventspecialiteiten in 
kerstsfeer brengt. Op de bekende routes op de 
Hochkönig genieten de wintersporters bovendien van 
nieuwe menu's – op de 'Kräutergenuss-Tour' (kruiden-
verwenroute), de 'Heimatliebe-Tour' (liefde-voor-het-
land-route) en de 'Gipfelgenuss-Tour' (bergtop-
verwenroute). www.skiamade.com 
 
Snowtrail in Skicircus Saalbach Hinterglemm 
Leogang Fieberbrunn 
In Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang 
Fieberbrunn biedt de snowtrail bij de 6-persoons lift 
van de Bernkogel nog meer sneeuwplezier. Het traject 
is verlengd en uitgerust met extra elementen. Nieuwe 
onderdelen zijn een sneeuwtunnel, high-fives, golven, 
schansen en steep-curves. De snowtrail is zo 
aangelegd dat hij zowel gebruikt kan worden door 
beginners als door ervaren wintersporters en 
snowboarders. www.saalbach.com 
 
 
STEIERMARK 
 
Skiën en yoga in Ski amadé-regio Schladming 
Met 'Ski amadé – made my day' kunnen de gasten van 
Ski amadé in de skiregio Schladming een dag 
'Genieten van skiën en yoga' boeken. De dag wordt 
vanaf 9 januari 2020 elke donderdag georganiseerd. 
Het programma omvat een ontbijt op de berg, yoga-
oefeningen met en zonder ski's, snelle afdalingen en 
daarna bijkomen tijdens de après-ski. Deelname kost 
vanaf € 152,- per persoon. 
www.schladming-dachstein.at 

VORARLBERG 
 
Sneeuwschoenwandeltocht met picknick op de 
Kristberg in het Montafon 
Het uitzicht maakt indruk, de rust ontspant: elke 
woensdag van 18 december 2019 tot en met 8 april 
2020 leidt een sneeuwschoenwandeltocht van een 
hele dag door de besneeuwde bossen en naar de 
uitkijkpunten op de Kristberg. Onderweg picknicken de 
wandelaars in de sneeuw en genieten ze van 
regionale lekkernijen, zoals de unieke 'Sura Kees' uit 
de Montafon. Dat is een mild-kruidige, vetarme zure 
kaas. Ter afsluiting worden er kaiserschmarrn 
geserveerd in panoramagasthof Kristberg. Deelname, 
inclusief kabelbaan, huur van sneeuwschoenen en 
eten, kost € 24,50 met de BergePLUS Gästekarte, 
anders € 49,-. www.montafon.at 
 
Nieuw in skigebied Großglockner/Heiligenblut 
Met uitzicht op de 3.798 meter hoge Großglockner, de 
hoogste berg van Oostenrijk, skiën wintersporters in 
Heiligenblut over de pistes. Vanaf deze winter is er 
bovendien een nieuw snow- en funpark. Er waren al 
vier skiroutes, daar komt nu een vijfde bij. Die begint 
op de 2.420 meter hoge Viebuhl. www.skisport.com 
 
In de voetsporen van oude ambachtslieden 
Met verschillende wandeltochten en excursies met 
gids nodigt Karinthië bezoekers uit om magische 
momenten te ervaren. Een van die magische-
momenten-arrangementen laat de bezoekers in Bad 
Kleinkirchheim kennismaken met traditionele 
ambachtelijke kunst en agrarische cultuur. De vier uur 
durende wandeltocht, die van 7 januari tot en met 10 
maart 2020 elke dinsdag plaatsvindt, wordt begeleid 
door een ranger van biosferenpark Nockberge. De 
route loopt van het 'Kurpark' naar de kerk, waar een 
'Augenquelle' verborgen ligt. Dan voert de route 
verder naar een voormalige steengroeve, naar het 
Oswaldkruis en de smidse van Pertl. Hier horen de 
deelnemers meer over het smidsambacht en kunnen 
ze een eigen talisman smeden. Daarna gaat iedereen 
met de ski-thermen-bus terug naar het beginpunt. 
Deelname, inclusief een kleine versterking in de 
smederij, kost € 46,- per persoon. 
www.badkleinkirchheim.at 
 
 
OBEROSTERREICH  
 
Waldness Winterwald 2020 
Onder de naam 'Waldness' hebben gastheren en 
gastvrouwen uit het Oberösterreichse Salzkammergut 
arrangementen en programma's samengesteld, die 
het bezoekers mogelijk maken de weldadige, 
natuurlijke werking van het bos te ervaren. De bossen 
ontdekken en baden in het bos is nu ook in de winter 
mogelijk. Daarvoor is het arrangement 'Waldness 
Winterwald' heel geschikt. Het omvat drie 
overnachtingen met ontbijt bij een van de Waldness-
deelnemers in de regio Traunsee-Almtal. Onder 
begeleiding van een Waldness-coach gaan de gasten 
naar het 'Waldbaden'. De ene keer met 
sneeuwschoenen, de andere keer onder het schijnsel 
van lantaarns. Bovendien bewandelen de deelnemers 
de Almuferweg en bezoeken ze de hoofdboswachter 
in de 'Waldschule'. Het arrangement is te boeken 
vanaf € 273,- per persoon.  
https://traunsee-almtal.salzkammergut.at 



 

P e r s i n f o r m a t i e  
W i n t e r  2 0 1 9 / 2 0 2 0 10 

TIROL & SALZBURG 
 
Grensoverschrijdende Kufsteinerland Card 
De nieuwe Kufsteinerland Card biedt nog meer 
comfort en afwisseling. Alle gasten vanaf vier jaar 
krijgen de kaart bij een verblijf van minstens één 
overnachting. Hij is onder andere geldig voor het 
openbaar vervoer per bus en als toegangskaart voor 
uitstapjes in Kufstein en acht dorpen in de omgeving. 
Daar horen bijvoorbeeld ook de vesting Kufstein en 
paardenfokkerij Fohlenhof in Ebbs bij. Met de 
Kufsteinerland Card kunnen de gasten gebruikmaken 
van de loipes in Bayrischzell in Duitsland en 
deelnemen aan het activiteitenprogramma 
www.kufstein.com 
 
Ski Plus City Pass Stubaital & Innsbruck 
Met de 'Ski Plus City Pass' kunnen 
wintervakantiegangers rekenen op een innovatie die 
waarschijnlijk uniek is in de wereld: de kaart 
combineert vrijwel onbeperkt pisteplezier met een 
veelzijdig sightseeing-aanbod. De pas is geldig tussen 
1 oktober 2019 en 10 mei 2020, zowel op de Stubaier 
gletsjer als in twaalf andere skigebieden, en voor het 
bezoeken van 22 bezienswaardigheden in en rond 
Innsbruck. Daarbij horen onder andere de keizerlijke 
Hofburg, de Alpenzoo, de springschans op de Bergisel 
in Innsbruck en de kristalwerelden van Swarovski in 
Wattens. www.ski-plus-city.com 
 
 
 
 
 

 

Ski Alpin Card van de skiregio's Saalbach, 
Schmitten en Kitzsteinhorn 
Vanaf winterseizoen 2019/20 biedt de nieuwe Ski 
Alpin Card veel skiplezier. De pas is geldig in de drie 
premium-skiregio's skicircus Saalbach Hinterglemm 
Leogang Fieberbrunn, Schmittenhöhe in Zell am See 
en gletsjerskigebied Kitzsteinhorn Kaprun.  In totaal 
kunnen wintersporters met de kaart gebruikmaken van 
121 kabelbanen en liften en van 408 pistekilometers 
genieten. www.alpincard.at 
 
KARINTHIË 
 
Großglockner PlusCard met nieuwe avonturen 
Voor bijzondere bergavonturen in skigebied 
Heiligenblut/Großglockner is de PlusCard de beste 
keus. Hij kost tussen de € 29,- en € 39,- voor 
volwassenen (afhankelijk van het arrangement) en is 
geldig voor deelname aan twee top-avonturen en 
kortingen bij andere avontuurlijke programma's. 
Bovendien biedt de kaart kortingen bij partners, zoals 
de skischool, de sportwinkel en restaurants. Dit jaar 
zijn er vijf top-avonturen nieuw in het assortiment. 
Vroege vogels krijgen de mogelijkheid om al voor de 
reguliere openingstijden onder begeleiding van een 
gids de pistes af te gaan. Ter afsluiting genieten ze 
van een ontbijt in het panoramarestaurant. Ook nieuw 
is de tweeënhalf uur durende freeriding-cursus voor 
kinderen. https://skisport.com 

S K I P A S S E N   
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WENEN 
 
250e geboortedag van Ludwig van Beethoven 

2020 is voor Wenen het jaar van de verjaardagen. De 
Musikverein in Wenen viert zijn 150e verjaardag. De 
Wiener Symphoniker viert haar 120e verjaardag. Het 
Haus der Musik viert zijn 20e verjaardag. Maar 2020 
wordt vooral het jaar van de 250e verjaardag van het 
muzikale genie Ludwig van Beethoven. Hij kwam op 
22-jarige leeftijd naar de stad aan de Donau welke 
ruim 35 jaar lang zijn inspiratiebron zou zijn. Talrijke 
plekken en monumenten herinneren nog aan deze 
grote componist. In een van zijn woonhuizen vind je 
het Beethoven-museum, in een andere vind je de be-
kende ´Heuriger: Mayer am Pfarrplatz`. In de Secessi-
on kun je de Beethovenfries van Gustav Klimt bewon-
deren en op de centrale begraafplaats vind je het ere-
graf van Beethoven. In de vele concertzalen worden 
zijn werken het hele jaar door ten gehore gebracht. 

Beethoven-tentoonstelling in het KMH in Wenen 

Van 25 maart t/m 6 september 2020 biedt de 
Beethoven-tentoonstelling in het Kunsthistorisch Mu-
seum een nieuwe inkijk in zijn leven. Schilderijen, 
tekeningen, sculpturen, films en uitvoeringen tonen 
zijn muzikale invloed in het verleden en het heden. Zijn 
muziek zal niet alleen te horen, maar ook te zien zijn. 
www.khm.at 
 
Beethoven in Baden/Niederösterreich 
Regelmatig bezocht Ludwig van Beethoven het 
kuuroord Baden, ten zuiden van Wenen. Hier zou hij 
grote delen van zijn 9e symfonie hebben gecompo-
neerd. Zijn voormalige woning in de Rathausgasse is 
al enkele jaren een klein museum en geeft een kijkje in 
het leven en de omgeving van de componist in deze 
stad. In het jubileumjaar biedt Baden de Beethoven-
pakket "9. Symfonie - Ode aan de vreugde ". Je boekt 
twee nachten in een accommodatie naar keuze, krijgt 
toegang tot het Beethovenhuis met audiogids en leuke 
extra’s vanaf € 111,- per persoon. 
www.tourismus.baden.atv 

 
 
 
VORARLBERG 
 
750 jaar Schwarzenberg 

Schwarzenberg in het Bregenzerwald is een bijzonder 
pittoresk, authentiek en sfeervol dorp en ook een van 
de oudste plaatsen in de regio. De eerste schriftelijke 
vermelding dateert uit het jaar 1270. Het dorp dankt 
zijn vroege bestaan aan de gunstige ligging vlakbij een 
pas, die het Rheintal in Vorarlberg verbindt met het 
Bregenzerwald. Het 260 jaar oude monumentale 
dorpscentrum vertelt de geschiedenis en het heden 
aan de hand van elegante huizen, een tentoonstelling 
en diverse evenementen. www.schwarzenberg.at 

J U B I L E A    
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KARINTHIË 

 

'To-dolijst' voor een afwisselende wintersport in Karinthië  
 

1. Skiën 

Beginners, ‘herintreders’ of die-hards: wintersporters die in Karinthië gaan skiën, komt het aan niets te kort. De 
circa 30 skigebieden in Karinthië en Oost-Tirol en ruim 800 kilometer sneeuwzekere, prima geprepareerde pistes 
zorgen voor veel afwisseling. En dat allemaal met maar één skipas: de 'topskipas'. Hooggelegen pistes tussen 
indrukwekkende drieduizenders, brede, gemoedelijke kindvriendelijke afdalingen, buckelpistes, halfpipes en 
prachtige freeriders-hellingen zorgen voor een onvergetelijke vakantie in de sneeuw. Voor elk type wintersporter. 

2. Toerskiën 

Nieuw: de Nockberge-trail, die de vijf skigebieden Katschberg, Innerkrems, Turrach, Falkert en Bad 
Kleinkirchheim/St. Oswald met elkaar verbindt. De trail is geschikt voor toerskiërs met ervaring en een goede 
conditie. De route is vrij van hoogalpine passages. 

3. Schaatsen op natuurijs  

De vele Karinthische meren veranderen 's winters in spiegelgladde openlucht-ijsbanen waar schaatsers, 
ijshockeyspelers en ijsstokschieters zich helemaal op kunnen uitleven. Zo ook de Weissensee; op deze grootste 
natuurijsvlakte van Europa wordt in 2020 voor de 32e keer de alternatieve Elfstedentocht gereden. Ongeveer 5.000 
Nederlanders zetten er hun beste beentje voor, bijvoorbeeld tijdens de koningsdiscipline van 200 kilometer. 

5. Wellness  

Wellness in Karinthië is niet zomaar wellness.... Een van de mooiste locaties is het 'Kärnten Badehaus' aan de 
Millstätter See. Ook de therme St. Kathrein in Bad Kleinkirchheim is na een complete renovatie weer open en 
beschikt over het grootste wateroppervlak en de langste glijbaan van alle Karinthische thermen, een royaal 
saunalandschap en massage- en beauty-afdeling. Een insider-tip van natuurliefhebbers: de Maibachl bron in 
Warmbad Villach, die na een flinke regenbui of als de sneeuw buiten smelt begint te borrelen. 

6. Lekker eten  

Langs de pistes zijn tal van sfeervolle, gezellige en romantische hutten te vinden voor een welverdiende en lekkere 
pauze. Hier worden o.a. typisch Karinthische specialiteiten geserveerd; de Karinthische Alpen-Adria-keuken is een 
combinatie van verse, regionale ingrediënten, oude bereidingswijzen en nieuwe interpretaties met een smakelijk en 
verrassend resultaat. Probeer zeker de Karinthische kaasnoedels, vis uit de regio (bijv. Karinthische meerforel en 
zalmforel), 'Ritschert', de plaatselijke wildspecialiteiten, 'Gailtaler Speck', 'Reindling' en 'Zirbenschnaps'! 

7. Voordeel 

Nieuw sinds winterseizoen 2018/2019: 
de 'Winter Kärnten Card'. Deze kaart biedt gratis toegang bij vele 
bezienswaardigheden en activiteiten. Bijvoorbeeld bij de 
uitzichtstoren Pyramidenkogel (met een prachtig uitzicht over het 
Karinthische winterlandschap), 'Reptilienzoo Happ', Heidi 
Schneealm Falkert, meerdere musea, de therme of een 
sneeuwschoenwandeling. De 'Winter Kärnten Card' is verkrijgbaar 
bij de plaatselijke VVV en een weekkaart kost € 39,- voor 
volwassenen. (Kinderen: € 21,-)  
 

Meer informatie: www.kaerntencard.at 

 
 
Contact voor de media:   
Kärnten Werbung GmbH, Iris Kuchar, völkermarkter Ring 21 - 23, A-9020 Klagenfurt 
Tel. 0043-463-3000-27, iris.kuchar@kaernten.at, www.presse.kaernten.at 
 

In het media-archief treft u passende foto's aan voor uw verhaal over Karinthië: 
www.media.kaernten.at 

 

R e g i o ´ s  

https://www.karinthie.com/ski/
http://www.nockberge-trail.com/
https://www.kaerntencard.at/winter
mailto:iris.kuchar@kaernten.at
http://www.presse.kaernten.at/
http://www.media.kaernten.at/
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VORARLBERG 
 
 

Vorarlberg: op z’n gelukkigst in de sneeuw 

 
De vrolijke, bonte skipakken van de wintersporters geven de uitgestrekte witte pistes kleur. Hier, in het 
westen van Oostenrijk, in Vorarlberg, is het ’s winters puur genieten geblazen. Genieten van het skiën, 
winter- en sneeuwschoenwandelen en natuurlijk van het prachtige uitzicht en de schone berglucht.  

 
Wat de wintersporter ook zoekt: Vorarlberg heeft het. De 
winter is hier altijd al bijzonder geweest. Zo is de Arlberg de 
bakermat van het alpineskiën. En is Vorarlberg 
vooruitstrevend op het gebied van kabelbanen en skiliften; 
de liften en kabelbanen van Vorarlbergse komaf zijn overal 
ter wereld terug te vinden. De grote hoeveelheden sneeuw, 
in alle regio's van de deelstaat, zorgen iedere winter weer 
voor uitstekende condities voor allerlei verschillende 
wintersporten. Dankzij het uitgebreide aanbod kan hier 
optimaal van de winter worden genoten. ’s Morgens vroeg 
gaan skiën, een tocht met gids maken door de Tiefschnee, 
een sneeuwschoenwandeling maken naar de mooiste 
plekjes van Vorarlberg, een rodelsafari doen en wandelen 
met lama’s of husky's: hier kan het!  
 

Op de zonnige terrassen en in sommige hotels worden regelmatig après-ski-concerten georganiseerd. Ook zijn er 
’s winters een flink aantal musea geopend. Neem eens een kijkje in de dorpen. Ze hebben hun traditionele 
karakter en gemoedelijke sfeer behouden en de bijzondere mix van traditionele en moderne (hout)architectuur is 
indrukwekkend.  
 
Vakantiehuis? 5-sterren hotel? Waar u ook slaapt, de gastheer of -vrouw legt u in de watten en zorgt met 
oprechte aandacht, een comfortabel verblijf en heerlijke regionale gerechten voor een fantastische vakantie. 
Winter in Vorarlberg - daar wordt een mens vrolijk van!  
 
ARLBERG. Lech Zürs am Arlberg is een van de meest toonaangevende wintersportplaatsen in de Alpen. 
De 88 liften en kabelbanen, talloze kilometers aan skipistes en alpine Tiefschnee-afdalingen zorgen voor 
grenzeloos ski- en boardplezier. Dankzij de, enkele jaren geleden geopende, verbindings-liften tussen Zürs en 
Stuben/Rauz en naar Warth-Schröcken behoort Ski Arlberg tot een van de vijf grootste aaneengesloten 
skigebieden ter wereld. www.vorarlberg.travel/en/regions/lech-zuers-am-arlberg  
 
BRANDNERTAL – ALPENSTADT BLUDENZ – KLOSTERTAL – GROSSES WALSERTAL. Er zijn 23 
kabelbanen/liften in de kindvriendelijke skigebieden in het Brandnertal en op de Sonnenkopf in het Klostertal. 
Biosferenpark Großes Walsertal biedt een ‘natuurlijke’ wintersport. De skigebieden Faschina (combinatie-skipas 
met Damüls-Mellau in het Bregenzerwald), Sonntag-Stein en Raggal tellen 10 kabelbanen/liften, Damüls heeft 29 
kabelbanen/liften. www.vorarlberg.travel/en/regions/alpenregion-vorarlberg  
 
BODENSEE-VORARLBERG. De regio Bodensee-Vorarlberg, heeft met de steden Bregenz, Dornbirn, 
Hohenems en Feldkirch een mooie combinatie te bieden van stedelijke flair & cultuur met wintersport. De 
skigebieden zijn te vinden in Laterns en op de Bödele, bij Dornbirn. 
www.vorarlberg.travel/en/regions/bodensee-vorarlberg 
 
BREGENZERWALD. Het Bregenzerwald is met zijn speciale architectuur het skigebied voor kunstzinnigen 
en natuurliefhebbers. Skiërs, freeriders en toerskiërs waarderen er de vele facetten van het berglandschap. De 12 
'Wege zur Gestaltung' vertellen alles over de enorme creativiteit die hier in het DNA zit. 
www.vorarlberg.travel/en/regions/bregenzerwald 
 
KLEINWALSERTAL. Dit met Duitsland verbonden skigebied begint midden in het dorp en loopt tot een 
hoogte van 2.200 meter. Ook de prima geprepareerde loipes, winterwandelpaden en regionale keuken beloven 
een fijne vakantie. www.vorarlberg.travel/en/regions/kleinwalsertal 
 
MONTAFON. Montafon bestaat uit de skigebieden Golm, Silvretta Montafon en Gargellen. De Kristberg 
biedt tal van prachtige winter- en sneeuwschoenwandelroutes en het ongerepte hooggebergte van de Silvretta-
Bielerhöhe is een walhalla voor toerskiërs. www.vorarlberg.travel/en/regions/montafon 

Contact voor de media: 
Vorarlberg Tourismus GmbH, Katharina Fa, tel.: 0043-5572-377033-23, katharina.fa@vorarlberg.travel, 
www.vorarlberg.travel  

https://www.vorarlberg.travel/en/regions/lech-zuers-am-arlberg
http://www.vorarlberg.travel/en/regions/alpenregion-vorarlberg
http://www.vorarlberg.travel/en/regions/bodensee-vorarlberg
http://www.vorarlberg.travel/en/regions/bregenzerwald
http://www.vorarlberg.travel/en/regions/kleinwalsertal
http://www.vorarlberg.travel/en/regions/montafon/
mailto:katharina.fa@vorarlberg.travel
http://www.vorarlberg.travel
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ÖTZTAL 

 

De 'Ötztal Superskipass' biedt toegang tot alle skigebieden 
van het Ötztal  
 
De 'Ötztal Superskipass' biedt toegang tot 361 kilometer piste, 90 liften en zes skigebieden. 
Vanaf de 3-daagse skipas hebben wintersporters de keuze uit bekende bestemmingen zoals Sölden en 
Gurgl, zeer kindvriendelijke bestemmingen zoals Hochoetz-Kühtai en drie andere skigebieden (Niederthai, 
Gries, Vent) in het Ötztal.  

 
Pistes kiezen à la carte 

Met de 'Ötztal Superskipass' op zak beleven skiërs in het Ötztal nóg meer plezier... Met de Giggijoch- en 
Gaislachkoglbahn zorgt Sölden voor een snelle en comfortabele start van de skidag. Deze hotspot van de Alpen 
beschikt over twee van 's werelds modernste kabelbanen, mét de grootste vervoerscapaciteit. Freeriders kunnen 
hun hart ophalen in Gurgl, nu de uitbreiding van de Kirchenkarbahn af is. Naast extra kilometers piste ligt hier ook 
een eersteklas 'powder'-gebied klaar. Vanaf de herfst tot laat in het voorjaar zijn de mogelijkheden hier op en 
buiten de piste enorm, mede dankzij het afwisselende recreatie- en entertainment-programma. Het aanbod reikt 
van hoogtepunten zoals de 'BIG3-Rallye' in Sölden tot en met architectonisch indrukwekkende uitkijkpunten zoals 
de Top Mountain Star op de Wurmkogel in Hochgurgl.  

 
Entertainment inbegrepen 

Het '007 ELEMENTS' James Bond-museum op de 
Gaislachkogl, op 3.048 meter hoogte, biedt een mooie kijk op 
de wereld van James Bond. Een aanrader voor 
snelheidsduivels is het hoogstgelegen motorfietsmuseum van 
Europa; het 'Top Mountain Motorcycle Museum' aan de voet 
van de Timmelsjoch Hochalpenstraße in Gurgl. Sölden 
organiseert een reeks topevenementen, zoals de start van de 
'Ski World Cup', het 'Electric Mountain Festival' en het freestyle
-evenement Audi Nines. Het winterseizoen in Gurgl start 
normaal gesproken al half november en biedt tot ver in april 
evenementen zoals de 'Ski Fit Week', de freeride-wedstrijd 
'Open Faces' en de 'Nassau Beach Club'. 

 
Een droom voor kinderen 

De kindvriendelijke skigebieden in het dal zijn perfect voor beginners en de jonge wintersporterts, en maken het 
aanbod van de 'Ötztal Superskipass' compleet. Skigebied Hochoetz-Kühtai richt zich vooral op de jongste skiërs. 
De sympathieke ambassadeur, mascotte WIDI het schaap, verwelkomt iedereen en zorgt ervoor dat iedereen het 
naar z’n zin heeft in de sneeuw.  

 
Cijfers & feiten van de nieuwe 'Ötztal Superskipass': 

 361 kilometer piste 

 90 skiliften 

 6 skigebieden 

 Verkrijgbaar vanaf 3-daagse skipas 

 2 geopende gletsjerskigebieden en sneeuwgarantie 

 verkrijgbaar in alle skigebieden van het Ötztal  

Meer informatie: www.oetztal.com/superskipass 

 

Contact voor de media: 

Ötztal Tourismus, Gloria Schultes, tel.: 0043-57200-219, gloria.schultes@oetztal.com, www.presse.oetztal.com  

mailto:gloria.schultes@oetztal.com
http://www.presse.oetztal.com
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SCHLADMING-DACHSTEIN 

 

Indrukwekkend winters aanbod en topgastronomie  

Nieuw in Schladming-Dachstein:  'Almkulinarik by Richard Rauch'.  

 

Lekker voor wintersporters en fijnproevers: gedurende het hele winterseizoen worden er in 14 
geselecteerde hutten speciale topgerechten geserveerd. Dat wordt verfijnd genieten langs de piste, loipes 
en wandelpaden. 
  
Na een succesvolle lancering van het project in juni 2019 wordt 'Almkulinarik by Richard Rauch' dit jaar ook ‘s 
winters georganiseerd. Vanaf december 2019 worden in verschillende hutten van Schladming-Dachstein 
eersteklas gerechten geserveerd. Topkok Richard Rauch (3 Gault Millau-koksmutsen) ontwikkelde samen met 
iedere hut een speciaal (alpine) gerecht. Deze gerechten zijn het hele winterseizoen in de betreffende hut 
verkrijgbaar.  

De ideale en culinaire wintersportvakantie ziet er in Schladming-Dachstein als volgt uit: beleef allerlei winterse 
avonturen, bezoek elke dag een andere deelnemende hut en bestel daar het alpine topgerecht. In totaal hebben 
14 hutten een uniek gerecht gecreëerd, waarbij regionale producten en specialiteiten uit de Steiermark centraal 
staan. Zo proef je tijdens de 'Almkulinarik by Richard Rauch' bijvoorbeeld 'Ennstaler Steirerkaas' en lamsvlees uit 
het Ennstal.  Een echte aanrader is de 'Dachstein Burger', de topper van de zomerse 'Almkulinarik', verfijnd met 
appel-lariks-chutney, van de Brandalm. Het speciale burgerbroodje van Steiermarks brood wordt gebakken bij de 
plaatselijke bakker, het rundvlees voor de burger komt van eigen boerderij en topkok Richard Rauch verfijnde het 
gerecht met een speciale appel-lariks-chutney. Heel toepssselijk voor de Brandalm, omdat deze hut midden in 
een lariksbos staat. De lariksappeltjes uit deze bomen zijn verwerkt in de chutney.  

Skiën, langlaufen, winterwandelen, rodelen of tochtjes met de arrenslee – elke winterse activiteit kan worden 
gecombineerd met een tussenstop in een 'Almkulinarik'-hut. Dat wordt met volle teugen genieten van een 
prachtige wintervakantie.   

 

Meer informatie: 

www.schladming-dachstein.at 

 

Contact voor de media: 

SCHLADMING-DACHSTEIN Touris-
musmarketing GmbH 
Sabrina Nagl, 
Tel.: 0043-3687-23310-611 
sabrina.nagl@schladming-
dachstein.at 
www.schladming-dachstein.at  

https://www.schladming-dachstein.at
mailto:sabrina.nagl@schladming-dachstein.at
mailto:sabrina.nagl@schladming-dachstein.at
http://www.schladming-dachstein.at
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ACHENSEE 

 

Ontspannen en genieten in het winterse paradijs 
aan de Tiroolse Achensee 
 
Knus, klein, gastvrij en gezellig: welkom in het witte paradijs 
rondom de Tiroolse Achensee. In de regio, waar keizer Maximiliaan I ruim 500 jaar geleden verliefd op 
werd, kan naar hartenlust worden geskied, gelanglauft, gewandeld en nog veel meer. 
 
NIEUW: Atoll Achensee, het multifunctionele wellness-complex 
Het nieuwe Atoll Achensee biedt een geslaagde mix van warmte en winterse magie. Dit supermoderne complex 
ligt pal aan de oever van het meer in Maurach. Het ruim 6.500 m

2
 grote complex beschikt over een licht panorama

-BAD, een royale penthouse-SPA, fun- en outdoor-baden, een lakeside-GYM met een uniek uitzicht op het meer 
en een boulderhal voor de klimliefhebbers. Andere sportieve faciliteiten zijn de kunstijsbaan, de ijsstokbaan en de 
langlaufloipe, die tussen Atoll Achensee en het meer loopt.  
 
Skiën  
De Achensee staat bekend als kindvriendelijk skigebied, dat met in totaal 53 kilometer piste overzichtelijk maar 
toch veelzijdig is. Nadat de kleintjes hun skikunsten in het dal hebben geoefend, pakken ze met hun ouders de lift 
om kennis te maken met een van de brede pistes boven. En af en toe is het natuurlijk tijd voor een pauze. Geniet 
in een van de vele gezellige hutten van Tiroolse lekkernijen en de gemoedelijke sfeer. 
 
Rodelen  
Zin om weer even helemaal kind te zijn? Tijd voor een rodelavontuur! Rondom de Achensee liggen maar liefst zes 
natuurlijke rodelbanen, tussen de 800 meter en 4,8 kilometer lang, klaar. Gegarandeerd lol voor jong en oud. Wie 
niet met zijn slee naar boven wil lopen pakt in Achenkirch de skilift naar het beginpunt of neemt de 'Rodlexpress', 
een tractor met aanhanger, die je naar boven brengt. 
 
Winterwandelen  

De sneeuw knerpt onder de voeten. De in de zon fonkelende ijskristallen 
maken de natuur sprookjesachtig. Geniet van de rust tijdens een 
winterwandeling rondom de Achensee. Er liggen ruim 150 kilometer aan 
goed onderhouden paden klaar. Voor een tussenstop kunnen wandelaars 
terecht in een van de gezellige hutten onderweg, waar heerlijke 
specialiteiten geserveerd worden, met echte Tiroolse gastvrijheid. En zodra 
in februari de dagen weer langer worden, zit iedereen op het terras en 
geniet in alle rust van het zonnetje. Wie nog meer wil genieten van het 
winterse landschap kan met een van de deskundige rangers van 'Naturpark 
Karwendel' op pad. In dit grootste beschermde natuurgebied van de 
noordelijke Kalkalpen vind je de pure en krachtige natuur. Hier kunnen 

bomen nog gewoon groeien, oud worden en sterven, zoals de natuur het bedoeld heeft. 
 
Langlaufen  
De regio Achensee is een van de populairste langlaufregio's van Tirol. Het netwerk van loipes is in totaal 200 
kilometer lang en verbindt Maurach met Pertisau, Achenkirch en de besneeuwde dalen van het 
Karwendelgebergte. Hier vindt iedereen zijn favoriete route en voor een tussenstop zijn er buiten de gebaande 
paden sfeervolle gelegenheden voor een hapje en drankje. Het afwisselende landschap, van glooiend en 
heuvelachtig aan de Achensee tot de sportief veeleisende de dalen van het Karwendelgebergte maken het 
de ideale langlaufbestemming. 
 
Trendsporten 
De wintersportplaatsen rond het grootste meer van Tirol vormden ooit ’s werelds eerste snowbike-regio. Ook het 
‘Nordic Cruising’ werd hier geintroduceerd. En met een snowkiteschool in Achenkirch kan iedereen hier leren 
snowkiten.   
 
Speciale tip: een wellness-behandeling met Tiroolse steenolie® is een echte aanrader. De weldadige olie, die in 
de bergen rond de Achensee wordt gewonnen, doet wonderen bij spierpijn en kramp. Nieuwsgierig? Het 
bezoekerscentrum 'Tiroler Steinöl Vitalberg' in Pertisau vertelt alles over de ruim 115-jarige geschiedenis van de 
Tiroolse steenoliebranders, zonder wie dit regionale wellness-product nooit zou hebben bestaan.  
 
Meer informatie: www.achensee.com  
 
Contact voor de media: 
Tourismusverband Achensee, Gunther Hochold, tel.: 0043-5-95300-0, gunther.hochhold@achensee.com, 
www.achensee.com  

https://www.achensee.com/
mailto:gunther.hochhold@achensee.com
http://www.achensee.com
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TIROLER ZUGSPITZ ARENA 

 

 

 

 

Ontdek de bijzondere après-ski in de Tiroler Zugspitz Arena 

De vakantiedagen aan de voet van de Zugspitze zijn goed gevuld – skiën, winterwandelen, 
langlaufen: alle klassieke wintersporten komen aan bod. Maar na een dagje in de sneeuw staat er 
nog veel meer op het programma! Wintersporters die geen genoeg kunnen krijgen van de frisse 
buitenlucht kunnen kiezen uit heel veel verschillende après-ski-activiteiten.  

 

Op stap, ook na een dag op de piste 

Iedereen die z’n dag in de sneeuw graag actief afsluit, zit goed in de Tiroler Zugspitz Arena. Iedere 
avond staan er bijzondere activiteiten op het programma: zo wordt er drie keer per week in de 
verschillende gebieden een huttenavond georganiseerd. Er kan dan gebruik worden gemaakt van de 
kabelbaan of natuurlijk naar boven gewandeld worden. In de gezellige Tiroolse berghut worden heerlijke 
regionale specialiteiten geserveerd. Tevreden en voldaan zoeft iedereen per rodel over de piste of de 
rodelbaan weer naar het dal.  

 

 
Op pad met de pistenbully 

In Lermoos en Biberwier kunnen bezoekers dagelijks als copiloot 
van een pistenbully aan de slag. Zo komt men alles te weten over 
het werk van de pistenbully-bestuurder en ervaart men wat er 
allemaal moet gebeuren om de kilometerslange afdalingen voor te 
bereiden voor de volgende dag. Na zo’n kijkje achter de schermen 
krijg je toch een andere kijk op die vers geprepareerde piste die ’s 
morgens altijd zo mooi voor je klaar ligt! 

 

 

Skishows 

Ook de skishows in Lermoos en Berwang zijn het waard om ’s avonds te 
bezoeken. Hier staan de skileraren letterlijk en figuurlijk in de 
schijnwerpers tijdens het showen van hun kunsten.  

 

 

Fakkeltocht & lama’s 

Een ander hoogtepunt zijn de wekelijkse fakkeltochten. Het 
warme licht geeft het geheel een bijzondere glans.  Tip voor kleine 
en grote wintersporters: ga op pad met een lama in Biberwier. 
Door de knuffelige en kalme uitstraling van dit wollige dier wandelt 
iedereen heel relaxt door de sneeuw.  

 

 

Meer informatie: www.zugspitzarena.com  
 
Contact voor de media:  
Tiroler Zugspitz Arena, Birgit Linder, tel.: 0043- 5673-20-000-102 , b.linder@zugspitzarena.com, 
www.zugspitzarena.com  

 

https://www.zugspitzarena.com
mailto:b.linder@zugspitzarena.com
http://www.zugspitzarena.com
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V e i l i g h e i d    

hun eigen verantwoordelijkheid, een correcte 

zelfinschatting en een juist gedrag op de pistes. Het 

promotionele materiaal kan gratis worden besteld bij het 

marketing forum van de kabelbanen: 

marketingforum.seilbahnen@wko.at.  

 

1 2  t i p s  v o o r  m e e r  v e i l i g h e i d  p i s t e s  

1. Opwarmen!  

2. Zorg ervoor dat de bindingen goed ingesteld zijn 

3. Bescherm je hoofd met een geschikte skihelm.  

4. De piste is bedoeld om te skiën. Voor vrolijke 
kunsten en sprongen zijn er funparks.  

5. Pas je snelheid aan. Met een te hoge snelheid 
beland je soms ook in het ziekenhuis.  

6. Let op de voertuigen en technische installaties. 
Er zijn 24 uur per dag rupsvoertuigen, 
pistenbully's op de pistes aan het werk.  

7. Ook bij het skiën geldt: pauzes zijn belangrijk.  

8. Het is veel leuker, wanneer je je veilig voelt.  

9. Let goed op de waarschuwingsborden.  

10. Blijf alleen op plekken stilstaan, waar je goed te 
zien bent.  

11. Let zelf ook op anderen.  

12. Ook liften hebben verkeerslichten. Beugel sluiten 
bij 'rood', bij aankomst pas bij 'groen' openen.  

 

Wat doe je, als er toch een ongeluk gebeurt? 

 Plaats van het ongeval afschermen: steek ski's, 
stokken of snowboard ca. vijf meter boven de 
plaats van hetongeval kruiselings in de sneeuw 
(op onoverzichtelijke plekken wat hoger). 

 Indien absoluut noodzakelijk: transporteer de 
gewonde(n) voorzichtig naar een veilige plek. 

 Bescherm de gewonde(n) tegen onderkoeling 
(door onder of op de gewonde(n) een windjack, 
trui oid). 

 Stabiele en comfortabele houding. 

 Observeren en kalmeren van de gewonde(n). 

 Waarschuw de bergreddingsdienst via de 
mobiele telefoon of het dichtstbijzijnde meldpunt 
voor ongevallen (lift, restaurant, hut, ...). 

 

MEER INFO: www.saac.at 

Elk ongeluk is er één te veel, want tijdens de wintersport 

in Oostenrijk staat veiligheid op de eerste plaats. Daarbij 

kunnen we stellen dat de Oostenrijkse kabelbanen het 

veiligste vervoermiddel zijn. De circa 3.000 liften en 

kabelbanen in Oostenrijk vervoeren elk jaar 540 tot 600 

miljoen personen en zijn daarmee goed voor circa 1/6 

van de wereldmarkt.  

De Oostenrijkse kabelbanen zijn wereldmarktleider op 

het gebied van kwaliteit en veiligheid van de 

liftinstallaties. Dankzij de enorme investeringen in de 

veiligheid en kwaliteit, is het aantal ongevallen aanzienlijk 

gedaald.  Om de veiligheid van de gasten te garanderen,             

wordt er elk jaar ruim 500 miljoen euro geïnvesteerd in 

de veiligheid, het comfort en de modernisering van de 

technische installaties. Alleen zo kan een zeer hoge mate 

van kwaliteit worden gegarandeerd. Voor de veiligheid en 

het plezier van de wintersporters worden tal van extra 

maatregelen getroffen:  

 

 Optimaal prepareren en onderhouden van pistes  

 Informatie, waarschuwingsborden en controle  

 Veiligheid op de pistes en lawineveiligheid  

 Ongevallenpreventie en bergreddingsdienst  

 Funparks, halfpipes en chill-out zones  

 Parkeerplaatsen en skibussen  

 

B e r g r e d d i n g s d i e n s t 

Bovendien investeren de Oostenrijkse 

kabelbaanexploitanten elk jaar circa 11 miljoen euro in de 

bergreddingsdienst en in trainingen en opleidingen van 

de betreffende medewerkers, zodat reddingsoperaties 

veilig verlopen. In totaal zijn er nu bijna 2.400 

kabelbaanmedewerkers, die speciaal voor bergingswerk 

of als hulpverlener op de pistes opgeleid zijn. Een veilig 

aangelegd skigebied met uitstekend geprepareerde 

pistes - dat heeft voor de Oostenrijkse kabelbanen de 

hoogste prioriteit. De meeste ongelukken zijn het gevolg 

van een verkeerde skitechniek, verkeerd afgestelde 

bindingen en zelfoverschatting. De Oostenrijkse 

kabelbanen houden zich daarom intensief bezig met de 

bewustwording van de wintersporters. Het doel van deze 

inspanningen is, door te dringen tot de wintersporter, zijn/

haar eigen verantwoordelijkheid te vergroten en het 

veiligheidsnetwerk te optimaliseren. Onder het motto 

'Safer Snow – More Fun' worden al jaren projecten 

voor meer veiligheid rond de alpine wintersport 

geïnitieerd en ondersteund. Ook dit jaar lanceert de 

Oostenrijkse vereniging van kabelbaanexploitanten een 

campagne rond veiligheid – in de vorm van 

ansichtkaarten worden de wintersporters met behulp van 

provocerende en grappige onderwerpen gewezen op  

http://www.saac.at
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b2b.austria.info 
 
Op ons B2B-portaal vind 

je actuele persinformatie 

en foto’s rondom het 

vakantieland Oostenrijk. 

Van actueel nieuws t/m 

inspirerende thema’s. 

Meld je aan voor de 

nieuwsbrief en je wordt 

ca. 5x per jaar op de 

hoogte gehouden. 

views.austria.info 
 
Ca. 4.000 gratis foto’s in 

printkwaliteit – het 

Oostenrijks Toeristenburo 

beschikt over een be-

eldarchief met talrijke fo-

to’s. Verder worden er 

ook nog ca. 500 teksten 

in het Duits en Engels ter 

beschikking gesteld. 

 

twitter.com/Oostenrijkinfo 
 
Nieuws, weetjes,  

bijzonderheden over 

vakantieland 

Oostenrijk worden via 

de Hashtags #Oostenrijk 

en #Feelaustria getweet. 

Volg jij ons al? 

 

instagram.com/visitaustria 
 
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. 

O N Z E  P R  K A N A L E N  

https://b2b.austria.info/nl/
https://twitter.com/Oostenrijkinfo
https://www.instagram.com/visitaustria/
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Voor meer informatie staan wij voor je klaar: 

C O N T A C T  

 
 T H I E B O U T  V A N  D E N  B E R G H 
  
 M A R K E T I N G  &  P R - M A N A G E R 

 

 T E L E F O O N: 

 06 - 147 642 32 

 

 M A I L: 

 thiebout.vandenbergh@austria.info 

 

 B2C: www.austria.info 

 B2B: b2b.austria.info 

 
 
 #feelaustria 
 #visitaustria 
 #oostenrijk 

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

