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Nieuws uit
Oostenrijk

Alpenrose Hotel Achensee: 'Cocoon' - nieuwbouw
Je prettig en geborgen voelen, dat geldt voor alle gasten
in het 'Cocoon by Alpenrose'. Het nieuwe gebouw in de
stijl van een alpine lodge is daar perfect voor. Er zijn 27
SPA suites met eigen Finse sauna en infraroodcabine,
een restaurant met 'Front Cooking Grill' en een sport- en
fitnessruimte. Een vinotheek, het Alpenrose
'verwenatelier' en de huismeesterservice zorgen er mede
voor, dat de gasten zich tijdens hun wellnessvakantie
aan de Achensee helemaal thuis voelen. Strakke lijnen,
natuurlijke bouwmaterialen en een ingetogen design,
zorgen voor een rustige, aangename sfeer. De naam
'Cocoon' verwijst naar het vlindertje in het logo van Hotel
Alpenrose. Want zoals een cocon bij een vlinder hoort, is
ook het nieuwe gebouw nauw verbonden met het hoofdgebouw van Hotel Alpenrose. Wellness, nieuwe energie
opdoen, gezondheid, sport, buitengewone luxe en een
perfecte service blijven centraal staan.
MEER INFO: www.alpenrose.at/cocoon

DIGITAAL vignet
Vignet nu ook online verkrijgbaar
Vanaf december 2017 is het vignet ook online verkrijgbaar. Via de website van asfinag of via hun app
registreer je het kenteken. De betaling verloopt online.
De geldigheidsduur en prijzen zijn hetzelfde als bij het
zelfklevend vignet. De controle loopt via kentekenherkenning.
MEER INFO: www.asfinag.at
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Meerdere afdalingen per dag, kennismaken met de hoogste bergtoppen van de Villgratengroep, zoals
de Marchkinkele, Hochgrabe of het
Hohe Haus, vier overtochten en
een plaatselijke berggids, die bijzondere verhalen uit het Villgratental weet te vertellen. Kortom, dit is
een tocht die je niet mag missen.

Oost-Tirol
Toerskiën:
langeafstandstocht 'Herz-Ass'
Stilte, afzondering, rust en ongerepte natuur, dat zijn al heel lang
de kenmerken van de langeafstandstocht 'Herz-Ass' in het
Villgratental. Ook toerskiërs kunnen vanaf deze winter volop genieten van deze hartvormige tocht in
Oost-Tirol. Vanuit vogelperspectief

Luxueuze lodge 'Zeit zum Leben' in
het Salzburger Land
De luxueuze lodge 'Zeit zum Leben'
in Annaberg-Lungötz in het SalzburgerLand biedt een indrukwekkend
uitzicht op de Bischofsmütze van het
Dachsteinmassief. Door de sfeer van
het wild-romantische Lammertal vergeet je de tijd. De lodge biedt
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vormen de 50 machtige bergtoppen van de Villgratengroep een
hart in het landschap, met de
twee bergbeklimmersdorpen
Außervillgraten en Innervillgraten
in het midden. De langeafstandsroute 'Herz-Ass Villgratental' volgt dit hart, bestaat uit vijf
etappes en omvat 5.510 hoogtemeters.
Vier dagen, 58 kilometer, 5.510
meter stijgen en 6.185 meter dalen: gebaseerd op de zomerse
langeafstandsroute is nu een uitdagende toerskivariant gecrëerd.

drie chalets met een oppervlakte
van 60 tot 150 vierkante meter. De
twee grote chalets met een oppervlakte van 150 vierkante meter
('Bischofsmütze' en 'Mahdalm')
hebben onder andere elk een professioneel uitgeruste keuken, een
woon- en eetgedeelte met kachel,
een eigen wellness-gedeelte met
sauna, rustruimte, verwarmde
hottub buiten, skiberging en een
parkeerplaats. De chalets zijn geschikt voor een verblijf van maximaal tien personen. Het kleinere
chalet 'Riedelkar' met woonkeuken
en twee slaapkamers en een oppervlakte van 60 vierkante meter is
5

De verschillende dagetappes beginnen in het dal en eindigen daar ook
weer. Je hoeft de 'Herz-Ass' dus
niet per se als uitdagende meerdaagse tocht af te leggen. Toerskiërs kunnen helemaal naar eigen
wens, conditie en vaardigheid ook
een of meer dagetappes uitkiezen.
Afgestemd op de persoonlijke behoeften en eisen, zijn er accommodaties in verschillende categorieën beschikbaar. Een shuttlebus
zorgt voor comfortabel vervoer naar
de beginpunten en accommodaties
van de meerdaagse tocht. Een
'rondje' Villgratental is vooral in de
winter een prachtige natuurbeleving, die echte afzondering belooft,
ondanks de overnachtingen in het
dal.
MEER INFO: www.osttirol.com

ideaal voor twee volwassenen en 1
tot 2 kleine kinderen. Voor heerlijke
privé-wellness heeft ook dit chalet
buiten een verwarmde badtobbe. In
alle chalets van de luxueuze lodge
zijn de gasten zelfvoorzienend. Ze
kunnen echter ook profiteren van de
service van een 4-sterren hotel,
zoals catering, massages en
schoonheidsbehandelingen. Ontbijtmand, WiFi, badjassen en nog veel
meer extra's zijn in de prijs inbegrepen. De lodge ligt vlak bij de skipiste in skigebied Dachstein-West.
MEER INFO: www.luxuslodge.at

Bregenzerwald: Hotel Gretina in
Bezau
Het familiegerunde Hotel Gretina in
Bezau verwelkomt haar gasten in
een gezellige sfeer. Dit hotel biedt
12 tweepersoonskamers/
gezinssuites, een wellnesslandschap en natuurlijk de hartelijke service van de familie Metzler.
Het hotel in het centrum van Bezau
is een perfecte uitvalsbasis voor
sneeuwschoenwandeltochten. Je
kunt hier 's winters genieten van
een welverdiende ski-, langlaufen/of snowboardvakantie. Met de
regionale bus sta je binnen enkele
minuten in het grootste skigebied

Nieuw aan de Weissensee in
Karinthië: Snow-Ice-Biken
Dat fietsen niet alleen een zomerse bezigheid is, blijkt wel in natuurparkregio Weissensee. De gasten
kunnen hier vanaf dit seizoen door
het natuurpark fietsen met mountainbikes die geschikt zijn voor winterse omstandigheden.
Persinformatie
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(Mellau-Damüls) van het Bregenzerwald. Of je gaat met de kabelbaan van Bezau de 'huisberg' op,
die bij parapenters heel geliefd is
vanwege de uitstekende thermiek
en het adembenemende uitzicht op
de bergen. In het gezellige restaurant kunnen de gasten genieten van
zelfgemaakt gebak, lekkere ijsjes,
verschillende pizza's en smakelijke
snacks. De bistro is voor iedereen
een fijne plek voor een gezellig samenzijn.
MEER INFO: hotel-gretina.at

Daarom is deze winter voor de eerste keer ook een routenetwerk
voor snow- en icebikers beschikbaar. Met een fatbike (fiets met
extra dikke banden) fiets je moeiteloos over besneeuwde bospaden,
bevroren weiden en over het ijs.
Elke woensdag en zaterdag worden er overdag MTB 'SnowIcetours' met gids georganiseerd.
Er staat ook een tocht in de avond
op het programma.
MEER INFO:
www.weissensee.com
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Nieuws uit de Swarovski
Kristallwelt
De kerstboom in de 'Swarovski Kristallwelt' is inmiddels traditie geworden. Vooral het prachtige ornament
bovenop de ruim 10 meter hoge kerst
-boom. De boom is te bewonderen
van 11 november 2017 t/m 14 januari
2018. In dezelfde periode stralen ook
tal van sprookjesachtige figuren in
het royale en schitterend verlichte
tuinlandschap. Naar het concept van
de Nederlandse ontwerper Tord
Boontje is hier ook weer een mystieke winterse wonderwereld gecreëerd.
Nieuw dit jaar zijn de zogenaamde
'Arches', bogen met kristallen ijspegels die in de wind heen en weer
zwaaien, en grote, goud oplichtende
figuren in de vorm van twee beren en
een vlinder. Tot eind maart 2018 is er
bovendien een winterpaviljoen dat uit
drie met elkaar verbonden kubussen
bestaat. Met een toegankelijke
oppervlakte van circa 60 vierkante
meter geniet je hier van een speciaal
verlichte, multimediale, winterse
wonderwereld.
MEER INFO:
kristallwelten.swarovski.com

N a u d e r s: S k i ë n i n O o s t e n r i j k & I t a l i ë
´Z w e i L ä n d e r S k i a r e n a´
Nieuw: de skigebieden Nauders Bergkastel, Schöneben, Haideralm, Watles, Trafoi en Sulden, vormen nu
één skigebied met de naam ´Zwei Länder Skiarena`. Handig is dan ook de grensoverschrijdende,
gemeenschappelijke skipas waarmee je toegang hebt
tot 52 liften en 211 pistekilometers, oftewel het grootste skigebied tussen Noord- en Zuid-Tirol. De brede
pistes, buckelpistes, freeride-areas en uitstekende
bergrestaurants laten niets te wensen over en garanderen perfecte dagen met veel skiplezier. Het Familypark, met onder andere tubes, boxes en kickers, is
op-en-top geschikt voor gezinnen.
Nieuw: een 12 meter lange skitunnel. De allerkleinsten wagen in het Nauderixland hun eerste pogingen
op de latten, de twee skischolen Nauders, Interski en
Nauders 3000, verzorgen skilessen in allerlei varianten voor beginners t/m gevorderden, van jong tot oud.
Tijdens de 'Nauderix-Cup' kunnen jong en oud elke
dag kleine prijzen winnen: zet de handige Nauders
app met alle informatie over het skigebied en vakantiedorp Nauders op je smartphone en doe de verschillende haltes in het skigebied aan. Met de 'iSKI Tracker'
worden al je ski-activiteiten geregistreerd en geanalyseerd, en kun je alles delen met je vrienden. Natuurlijk
heeft het skigebied gratis WiFi.
MEER INFO:
www.tiroler-oberland.com, www.nauders.com,
Persinformatie
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Sk i J u we l Al pb ac h t al W ilds c h ö n a u
Nieuwe Alpine Coaster 'Alpbachtaler LauserSauser' vanaf oktober 2017
Vanaf oktober wordt de nieuwe 'Alpbachtaler LauserSauser' vlak bij het bergstation van de Wiedersbergerhornbahn in Alpbach in gebruik genomen. Deze moderne één kilometer lange Alpine Coaster die in de
richting van de Kohlgrubenlift loopt, zorgt voor veel
avontuur voor zowel de kleine als de grote gasten.
Aan het eind blijf je gewoon zitten, want een kabel
trekt de passagiers comfortabel terug naar het beginpunt van het avontuur. De 'Alpbachtaler LauserSauser' is zowel 's zomers als 's winters in gebruik een grote aanwinst in het aanbod van het Ski Juwel
buiten de pistes.
MEER INFO: www.skijuwel.com

Verrassend Vorarlberg
Tips uit de regio’s:
ALPENREGION BLUDENZ
Brandnertal: “Palüd Exquisit” – dit romantische
avondlijke uitstapje combineert een rit met de cabinebaan met een viergangenmenu en een fakkelwandeling. Elke gang wordt op een bijzondere plek geserveerd.
Klostertal: Ademen, kijken, je verbazen: stap voor
stap, veilig gedragen door sneeuwschoenen, komt de
top dichterbij. Boven, op het Muttjöchle, opent zich
een bijna oneindig uitzicht op de zee van bergtoppen.
Biosferenpark Großes Walsertal: De vollemaanwandeling voert door de stilte van de avond en de zacht
glinsterende sneeuw. De voorhoofdlampen en de
maand wijzen de weg.
www.vorarlberg-alpenregion.at
KLEINWALSERTAL
Sneeuw en ijs veranderen de indrukwekkende
Breitachklamm in een sprookjeslandschap. Glinsterende ijspegels, ijsgordijnen, verstarde watervallen en
geheimzinnige grotten fascineren.
www.kleinwalsertal.com
LECH ZÜRS AM ARLBERG
Zo veel skiplezier! De Flexenbahn tussen Zürs en Stuben/Rauz maakt het mogelijk. Sinds een jaar zijn alle
plaatsen bij de Arlberg met ski’s uitstekend bereikbaar.
www.lech-zuers.at
MONTAFON
Sneeuwschoenwandelen door hoogalpine terrein, dat
kan op de begeleide wandeling op de 2.000 meter
hoge Bielerhöhe. Je gaat omhoog met de kabelbaan
en met tunnelbussen door de tunnel.
www.montafon.at

in Sölden
Deze winter wordt op de ruim 3.000 meter hoge
Gaislachkogel in het gletsjerskigebied van Sölden in
het Ötztal een nieuw gebouw geopend waarin de
James Bondfilm 'Spectre' een centrale rol speelt. Het
gourmetrestaurant 'ice Q' op de top werd voor de film
omgetoverd tot een futuristische privékliniek (de
'Hoffler Klinik') en vormde het beginpunt van een
spannende achtervolging op een hoogte van 3.000
meter. Speciaal voor de '007 Experience' verrijst in
opdracht van de firma 'Bergbahnen Sölden' vlak bij
restaurant 'ice Q' nog een gebouw dat ontworpen is
door de prijswinnende Tiroolse architect Johann Obermoser. Een en ander is geïnspireerd op het werk van
James Bond productie-designer, Sir Ken Adam. Het
concept van de installatie is ontwikkeld door James
Bond art-director Neal Callow in samenwerking met de
hoofddesigner van Optimist Inc. Tino Schaedler en zijn
team. Meer informatie volgt binnenkort:
MEER INFO:
www.presse.oetztal.com

MEER INFO: www.vorarlberg.travel
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Nieuw in Schladming -Dachstein
Nieuw 'Crosspark Reiteralm'
De Reiteralm, waar de wereld-ski-elite regelmatig
traint, in het uiterste westen van het 4-bergenskigebied van Schladming, krijgt er in de winter van
2017/2018 nog een attractie bij. Dit seizoen opent het,
midden in het skigebied gelegen, 'Crosspark Reiteralm' zijn deuren. Het nieuwe park is wereldwijd
uniek qua omvang en faciliteiten. Je kunt er volop genieten van skicross, de spectaculaire wintersport vol
actie. 'Crosspark Reiteralm' belooft met twee van elkaar gescheiden en op alle niveaus afgestemde parcoursen, onvergetelijke avonturen voor iedereen!

Feest in Zell am See-Kaprun
Openingsfeest met nieuwe gondelbaan:
De Schmittenhöhebahn in Zell am See viert dit jaar
een bijzonder feestje. In 2017 bestaat de eerste kabelbaan van het SalzburgerLand 90 jaar en dat wordt
tijdens de opening van het winterseizoen in het weekend van 8 tot 10 december gevierd. In het kader van
het jubileum wordt de nieuwe 10-persoons gondelbaan 'areitXpress' geopend.
Met het succesvolle wintersport- en muziekfestival
'WOW Glacier Love' gaat van 3 tot 5 november 2017
op de Kitzsteinhorn-gletsjer in Kaprun het winterseizoen van start.
Culinaire verwennerijen in de bergen:
Barbecue op een hoogte van 2.500 meter: tijdens de
'Mystic Mountain BBQ-Night' in het gezellige restaurant Gletschermühle op de Kitzsteinhorn-gletsjer geniet je van een sprookjesachtige sfeer! Eerst ga je 's
avonds met de kabelbaan omhoog waar je wordt verwelkomd met Alpenhoorn-klanken, warme glühwein en
punch. Het lekkere vlees kun je hier zelf grillen op je
eigen kleine steengrill. Een must voor elke barbecueliefhebber!
De Schmittenhöhe, de berg met het mooiste uitzicht
van Oostenrijk (op ruim 30 drieduizenders!), biedt tijdens de 'Red Turns' van 9 tot 11 maart 2018 wijnverwennerijen op een hoogte van 2.000 meter. In heel
veel bergrestaurants op de huisberg van Zell am See
kun je kennismaken met uitstekende rode wijnen van
de wijnboeren uit het Burgenland. Het evenement
wordt geopend met een 'Wine & Dine' avond met
5-gangen diner.
MEER INFO: www.zellamsee-kaprun.com
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Martin Garrix opent het nieuwe skiseizoen!
Van 1 t/m 3 december wordt de opening van het skiseizoen gevierd met een 3-daags muziekfestival.
Top-act is de Nederlandse DJ Martin Garrix. Hij zal
op vrijdag 1 december samen met andere internationaal bekende DJ’s voor een eersteklas openluchtconcert zorgen. De andere dagen vinden er leuke party’s
en activiteiten in het skigebied plaats.
www.schladming-dachstein.at/skiopening.
Ski amadé made my day: '4 bergen – 4 hutten – 4
verwennerijen', zo kun je een exclusieve en avontuurlijke dag in het 4-bergen-skigebied van Schladming
samenvatten. Onder begeleiding van een skileraar
geniet je daarbij van zowel culinaire als sportieve
hoogtepunten. Tussen de vier culinaire verwennerijen door geniet je van de mooiste skiroutes in het 4bergen-skigebied van Schladming. Elke deelnemer
krijgt als extraatje nog een Schladming-Dachsteinverwenpakket met regionale lekkernijen voor thuis.
MEER INFO: www.schladming-dachstein.at

S k i c i r cu s S a a l b a c h H i n t e r g l e m m
Leogang Fieberbrunn
270 pistekilometers waarvan 140 km blauwe pistes
voor beginners, 112 km rode afdalingen voor gevorderden en 18 km zwarte parcoursen voor toppers. Met
70 liften, ruim 60 skihutten, tal van snowparks,
freeride parks, floodlightpistes en rodelbanen, is het
gebied één van de meest gevarieerde skigebieden
van Oostenrijk.
Van vriendelijke hellingen en ruime carvingpistes
tot en met een zwarte WK-afdaling; van coole snowparks en ongerepte variantenafdalingen tot en met
buckelpistes. Vooral door de uitgestrektheid en uitstekend geprepareerde, brede pistes komt elke wintersporter hier volledig aan zijn trekken.
F a m i l i e v r i e n d el i j k
Fügen -Kaltenbach
De twee skigebieden Hochfügen, Hochzillertal en de
Spieljoch hebben ruim 100 km pistes en 48 moderne
liften. Het grootste deel bestaat uit blauwe en rode
gezinsafdalingen en bijna alle pistes kunnen tot in het
dal kunstmatig worden besneeuwd. Daarnaast kunnen
freerideliefhebbers in Hochfügen genieten van een
echt poedersneeuwparadijs. Er is een breed scala skien snowboardlessen. Ideaal voor zowel beginners als
gevorderden om techniek en vaardigheid te verbeteren. Ook de prijzen zijn gezinsvriendelijk: kinderen
jonger dan 6 jaar skiën gratis, jongeren tot 15 jaar krijgen 50% korting en tieners tot 18 jaar genieten met
20% korting van de wintersport.
Gezinnen met kleinere kinderen stellen vooral de vele
peuter- en kleuterskischooltjes in de 'Eerste vakantieregio Fügen-Kaltenbach' zeer op prijs. De jonge wintersportertjes krijgen in alle skigebieden volop aandacht en worden daar flink beziggehouden. Kinderen
vanaf 4 jaar kunnen onder begeleiding van de skileraren het 'ABC van het skiën' leren. En voor de allerkleinsten die nog niet op de latten staan, is er een heel
bijzonder kleuterschooltje: de 'Zwergerl Club'. Hier
worden de kleintjes al vanaf een leeftijd van drie
maanden opgevangen. Met het 'totaal-geen-zorgenpakket' genieten ouders en kinderen van zorgeloze
dagen in de sneeuw. En dat is wederzijds: vanaf een
bepaalde leeftijd beleef je nu eenmaal meer plezier,
als je weet dat je ouders in goede handen zijn. Pa en
ma genieten in hun eigen tempo van de langverwachte tijd met z'n tweeën, terwijl de kinderen zich uitleven
in 'Snowpark Lamark', in 'Betterpark Hochzillertal',
op de 'Fun Slope' bij de Hirschbichl lift in het Zillertal
of op de 'FunLine Hochfügen'. Tussendoor of aan
het eind van de dag zien ze elkaar dan weer in een
van de gemoedelijke hutten voor een 'hapje en een
drankje'.
MEER INFO: www.best-of-zillertal.at
Persinformatie
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Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
is een vakantieparadijs voor gezinnen. De kleintjes
kunnen in tal van skischolen op speciaal afgebakende
oefenpistes hun eerste bochten oefenen. Maar ook
buiten de pistes - tijdens het rodelen, de ritten met de
paardenslee of pistebully en andere avonturen vol afwisseling in een adembenemend winterlandschap genieten gezinnen en actieve wintervakantiegangers
volop.
Evenementen:
8 t/m 10-12-2017:

BERGFESTival Opening

14 t/m 17-12-2017:

Rave on Snow

12-01-2018:

Mountain Attack—marathon
skiën

26-01-2018:

White Style

9 t/m 15-03-2018:

Freeride World Tour

16-03 t/m 01-04-2018:

White Pearl Mountain Days

MEER INFO:
www.saalbach.com
www.saalfelden-leogang.com
www.pillerseetal.at

Winter in Karinthië
Beginners, herintreders of gevorderden, iedereen die in
Karinthië wil skiën, komt absoluut niets te kort. De circa
30 skigebieden in Karinthië en Oost-Tirol en ruim 800
sneeuwzekere pistekilometers, garanderen veel afwisseling. Hoogalpine pistes tussen indrukwekkende drieduizenders, brede, gemoedelijke afdalingen voor gezinnen
of buckelpistes en halfpipes zorgen voor onvergetelijke
avonturen in de sneeuw.
Het 'Early Morning Skiing', dat intussen in meerdere
skigebieden van Karinthië wordt aangeboden, is zeer
geliefd. Vroeg op om als allereerste de vers geprepareerde piste op te kunnen.
De topskipas 'Kärnten-Osttirol-Gold' en de vele regionale skipassen met diverse aantrekkelijke extra's, zijn
niet alleen voor gezinnen zeer budgetvriendelijke deuropeners.
Buiten de pistes
In Karinthië zijn ook buiten de pistes heel veel winterse
hoogtepunten te beleven. Terwijl recreatieskiërs, snowboarders en freeriders genieten van bergavonturen, verkennen langlaufers de mooiste panoramaroutes en
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schaatsers het winterse landschap met bevroren natuurijsvlaktes. De Weissensee staat bekend als de grootste
natuurlijke ijsvlakte van Europa. Hier vindt het grootste
schaatsevenement ter wereld plaats - maar liefst 5.000
Nederlanders vertrekken dan naar het zuiden van Oostenrijk om daar tijdens de alternatieve Elfstedentocht
om de eer te strijden. Er worden diverse wedstrijden
over verschillende afstanden gereden met als koningsdiscipline de 200 km lange 'Elfstedentocht'. De oorspronkelijke Elfstedentocht loopt langs elf plaatsen in Friesland. De meest recente tocht werd in 1997 gereden. (In
2018 op de Weissensee van 20 januari tot 4 februari).
Met Transavia snel en veilig naar Karinthië!
Nieuw: van 20 januari tot en met 3 februari vliegt
Transavia snel en voordelig vanaf Rotterdam/Den Haag
direct naar Klagenfurt. De vluchten vertrekken op 20-1,
24-1, 27-1, 31-1 en 3-2-2018. Ideaal voor skiërs en
schaatsliefhebbers die deze winter hun vakantie in
Karinthië willen vieren.
MEER INFO: www.karinthie.com

Veiligheid op de
piste
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

Bergreddingsdienst
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 –
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in de vorm van ansichtkaarten worden de wintersporters
met behulp van provocerende en grappige onderwerpen gewezen op 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.
12 tips voor meer veiligheid pistes
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

Nieuws rond
liften
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TIROL

MEER INFO:

Nieuwe Schatzbergbahn in
'SkiJuwel Alpbachtal
Wildschönau'
Een investering van circa 18 miljoen euro: in 'SkiJuwel Alpbachtal
Wildschönau' brengt vanaf december 2017 een nieuwe 8-persoons
gondelbaan de wintersporters van
Auffach naar boven op de Schatzberg. De nieuwe kabelbaan heeft
een lengte van bijna vier kilometer
en kan 2.650 personen per uur vervoeren. De toegang tot de kabelbaan is drempelvrij en het gebouw
heeft indoor-kassa's en een sportwinkel.

www.warth-schroecken.at

MEER INFO: www.skijuwel.com

VORARLBERG
Bregenzerwald
De nieuwe 'Dorfbahn' in het centrum van Warth in het Bregenzerwald brengt de wintersporters naar
het skigebied. Er wordt ook flink
geïnvesteerd in de uitbreiding van
de besneeuwingsinstallatie.

Kleinwalsertal
In het Kleinwalsertal wordt voor de
modernisering van skigebied Ifen
geleidelijk aan circa 40 miljoen euro geïnvesteerd. De Olympiabahn
vervangt sinds afgelopen winter de
sleeplift tussen het bergstation en
de Ifenhütte. Vanaf winterseizoen
2017/18 worden de Ifen I- en Ifen II
-kabelbaan in gebruik genomen.
Ook het met een 'Grüne Haube' (groene koksmuts) onderscheiden bergrestaurant opent dan zijn
deuren. De nieuwe kabelbanen
vervangen de Ifenbahn en de
Hahnenköpflebahn. Bovendien is
de besneeuwingsinstallatie in het
deel van het dal uitgebreid.
De attracties van het skigebied: de
blauwe afdaling, met een lengte
van zeven kilometer de langste in
het dal, evenals de zwarte, uitdagende Olympia-afdaling aan de
andere kant van de Olympiabahn.
MEER INFO:
www.kleinwalsertal.com

Spieljoch in Fügen
In december 2017 wordt een nieuwe 10-persoons gondellift naar de
Spieljoch in gebruik genomen. Het
gelijknamige skigebied heeft een
nieuwe eigenaar en is nu in handen
van de Schultz-Gruppe. Ook nieuw:
het bergstation met restaurant en
het dalstation met een sportwinkel.
Tussen de Spieljoch en het naburige skigebied Hochzillertal, dat ook
tot de Schultz-Gruppe behoort, pendelt nu een gratis skibus. Maar er
zijn plannen voor iets nieuws: vanaf
winterseizoen 2018/19 zal een
nieuwe '3-S-Bahn' de twee skigebieden verbinden. De gondels zullen daarbij tot op één kilometer
hoogte boven het dal zweven.
'Peak-to-Peak' gondelbanen van dit
kaliber zijn tot nu toe wereldwijd
alleen in Canada te vinden.
MEER INFO:
www.schultz-ski.at
www.best-of-zillertal.at
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KellerjochBahn op de Pillberg
Het skigebied voor gezinnen
'KellerjochBahn' op de Pillberg biedt
vanaf seizoen 2017/18 een kinderland met twee transportbanden en
een extra sleeplift. De wintersporters
kunnen ook rekenen op een extra
afdaling tussen Arbeser en Grafenast.
MEER INFO:
www.kellerjochbahn.at

Patscherkofelbahn op de huisberg
van Innsbruck
De nieuwe Patscherkofelbahn wordt
in december 2017 in gebruik genomen. De drempelvrije 10-persoons
kabelbaan vervangt de vier huidige
liftinstallaties met een gunstig neveneffect voor het milieu: op de oude
tracés van de liften kan nu 30.000
vierkante meter bos aangeplant worden. Alle skipistes op de berg zullen
voortaan met de nieuwe kabelbaan
te bereiken zijn. Vanaf de 900 meter
hoog gelegen Römerstraße ga je
eerst naar het middenstation op
1.720 meter hoogte en vervolgens
naar het bergstation op een hoogte
van bijna 2.000 meter. En dat alles in
slechts tien minuten. Ook de circa
acht kilometer lange, verlichte rodelbaan met een hoogteverschil van
950 meter is een van de nieuwe
attracties op de berg.
MEER INFO:
www.patscherkofelbahn.at

Olympiaregion Seefeld
'Olympiaregion Seefeld' bereidt zich
nu al voor op de wereldkampioenschappen noords skiën die daar in
2019 georganiseerd zullen worden.
Nieuw vanaf winterseizoen
2017/18: een rode langlaufloipe en
een lift waarmee de skispringer
zelfstandig en als het ware 'met een
druk op de knop' bovenop de
schans kan komen. Ook nieuw zijn
de basisgebouwen en springschansen. Niet alleen voor het wereldkampioenschap, maar voor alle
atleten en teams. Het WKsportcomplex dat in 1985 werd gebouwd, wordt gerenoveerd en gemoderniseerd, evenals de fitnessruimte en sanitaire voorzieningen.
Het complex wordt tijdens het
wereldkampioenschap in 2017/18
als perscentrum gebruikt. In het
WK-complex komen ook een technisch center en een 'volunteer center'. Met het nieuwe stuwmeer op
de Gschwandtkopf kan er met 60
liter water per seconde technische
sneeuw worden gemaakt. Bij de
Medal Plaza rond de 'Seekirchl', het
mooie kerkje en symbool van de
gemeente Seefeld, wordt een meer
aangelegd. In het voorjaar van
2018 volgt het laatste bouwproject
voor het wereldkampioenschap van
2019 – een floodlight-installatie.
MEER INFO: www.seefeld.com

Skigebied St. Johann in Tirol
In skigebied St. Johann in Tirol
wordt aan het begin van het seizoen een nieuwe 10-persoons kabelbaan in gebruik genomen. De
nieuwe gondelbaan zal van het huidige Eichenhof-dalstation naar de
Grander Schupf lopen. Over een
lengte van bijna één kilometer kunnen de in totaal 24 gondels tot
1.800 personen per uur naar het
skigebied vervoeren. Dankzij het
moderne dalstation kun je heel
comfortabel in de gondels stappen.
De geplande kosten voor dit project
bedragen ca. 7,4 miljoen euro. In
totaal wordt dit jaar 17 miljoen in de
ontwikkeling van het skigebied
geïnvesteerd.
MEER INFO:
www.kitzbueheler-alpen.com
Skigebied Ischgl
In de zomer van 2017 heeft skigebied Ischgl de 2-persoons stoeltjeslift op de Palinkopf vervangen door
een 6-persoons supermoderne
stoeltjeslift. Het dalstation (2.413
meter) bevindt zich vlak bij restaurant Schwarzwand midden in de
Silvretta Arena. De lift loopt via 16
steunen naar een van de hoogst
gelegen plekken in het skigebied,
de Palinkopf (2.853 meter).
MEER INFO: www.ischgl.com

Tux-Finkenberg
Precies aan het begin van winterseizoen 2017/18 wordt de eerste sectie
van de nieuwe Finkenberger
Almbahnen in gebruik genomen. De
4-persoons gondelbaan uit 1987
wordt vervangen door een supermoderne kabelbaan.
Ook nieuw: funslope Hintertux en
'Pepis Kinderland' op de Penkenjoch.
MEER INFO:
www.hintertuxergletscher.at
Skigebied Berger Alm
Skigebied Berger Alm gaat het winterseizoen 2017/18 in met een nieuwe 6/8-persoons combibaan, die de
Hoher Turm stoeltjeslift zal vervangen. Het tracé van de nieuwe kabelbaan loopt van het Bergeralm middenstation (1.600 meter) naar de
Nösslachjoch (2.230 meter). De afwisselend gemonteerde 8-persoons
gondels en 6-persoons stoeltjes hebben verwarmde zittingen. Bij de
stoeltjes bieden een weerkap en een
kinderbeveiliging extra bescherming.
Hoewel de nieuwe kabelbaan ca. 200
meter langer is dan de bestaande
stoeltjeslift en het nieuwe tracé tot
aan de top van de Nösslachjoch
loopt, duurt de tocht naar boven
slechts 6 minuten (voorheen 13 minuten).
MEER INFO:
www.bergeralm.net
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SALZBURGERLAND
Nieuwe 10-persoons gondelbaan
Ganzer X-press op de Wildkogel
De 10-persoons gondelbaan
'Ganzer X-press' op de Wildkogel
zorgt vanaf komende winter voor
nog meer kwaliteit en comfort. De
nieuwe kabelbaan met loskoppelbare gondels loopt van de Ganzer
Grund-alpe naar de Pfeifferköpfl.
Bovendien komen er 2,5 pistekilometers bij. In de ‘Wildkogel-Arena’
kun je voortaan dus genieten van
in totaal 64 prima geprepareerde
pistekilometers met heel veel skien snowboardpret. Maar niet
alleen skiërs profiteren van de
nieuwe kabelbaan. Ook freeriders
en variantenskiërs kunnen zich
verheugen: met de aanleg van de
nieuwe kabelbaan wordt een gevarieerd skigebied van circa 15 hectare toegankelijk.
MEER INFO:
www.schmitten.at
Persinformatie
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De nieuwe areitXpress in Zell am
See-Kaprun
Met de nieuwe 10-persoons gondelbaan 'areitX-press' worden de wintersporters vanaf seizoen 2017/18
niet alleen sneller, maar vooral ook
comfortabeler naar de piste gebracht. De gondels bieden voldoende beenruimte, prettige zitplaatsen,
een comfortabele instap en desgewenst gratis WiFi. Eenmaal bij het
bergstation aangekomen, moet je
kiezen: met de Areitbahn II ga je
rechtstreeks naar de top, met de
Glocknerbahn (8-persoons stoeltjeslift) ga je naar het oefenterrein,
via de Schüttabfahrt kun je richting
dal zoeven en in de nieuwe
AreitAlm kun je rekenen op een
heerlijk ontbijt voor een goed begin
van een dagje skiën. In het weekend van 8 t/m 10 december 2017
wordt de areitXpress voor het eerst
in bedrijf genomen. Een ideale gelegenheid dus, om kennis te
16

maken met deze nieuwe aanwinst.
Buiten de officiële opening van de
areitXpress, kun je rekenen op drie
gevarieerde dagen met skipret,
muziek en après-ski.
Tip: dit weekend is de 3-daagse
skipas verkrijgbaar voor een speciale
prijs van € 90,-.
MEER INFO:
www.wildkogel-arena.at
OBERÖSTERREICH
Skigebied Hochficht
De Reischlberg heeft een nieuwe
10-persoons gondelbaan.
www.hochficht.at
NIEDERÖSTERREICH
Skigebied Hochkar
De 'Sonnenlift' sleeplift wordt
vernieuwd.
www.hochkar.com

Opening en
seizoensstart
Alle data zijn volledig afhankelijk
van de sneeuwomstandigheden.
KARINTHIË
BAD KLEINKIRCHHEIM

7 december 2017 seizoensstart
www.badkleinkirchheim.at
GERLITZEN ALPE

1 december 2017 seizoensstart
www.gerlitzen.com
GOLDECK

15 december 2017 seizoensstart
de.winter.sportberg-goldeck.at
HEILIGENBLUT AM GROSSGLOCKNER

8 december 2017 seizoensstart
www.heiligenblut.at
Persinformatie
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INNERKREMS

16 december 2017 seizoensstart
innerkrems.at
KATSCHBERG

Begin december 2017 seizoensstart
www.katschi.at
KLIPPITZTÖRL

2 december 2017 seizoensstart
www.klippitz.at/winter
MALLNITZ

23 december 2017 seizoensstart
www.mallnitz.at
MÖLLTAL GLETSCHER

Doorgaand geopend t/m 13 mei
2018
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NASSFELD

7 december 2017 seizoensstart
www.nassfeld.at/de/aktiv/ skifahrenoesterreich/skigebiet-nassfeld
TURRACHER HÖHE

Seizoensstart half/eind december
2017
www.turracherhoehe.at/de/
wintervielfalt
WEISSENSEE

Waarschijnlijk eind december 2017
seizoensstart
www.weissensee-bergbahn.at

NIEDERÖSTERREICH
ANNABERG

Begin december 2017 seizoensstart bij voldoende sneeuw
www.annaberg.info/skifahren
HOCHKAR

Begin/half december 2017 bij voldoende sneeuw
www.hochkar.com
LACKENHOF/OETSCHER

Begin/half december 2017
seizoensstart
www.ybbstaler-alpen.at
MITTERBACH

8 december 2017 bij voldoende
sneeuw seizoensstart
www.gemeindealpe.at
MÖNICHKIRCHEN-MARIENSEE

31 december 2017 seizoensstart
www.schischaukel.net
SEMMERING

Half december 2017 seizoensstart
bij voldoende sneeuw
www.semmering.com/page/winter

SALZBURG
ABTENAU - KARKOGEL

Begin/half december 2017
seizoensstart bij voldoende sneeuw
www.abtenau-info.at
FANNINGBERG

Begin/half december 2017
seizoensstart bij voldoende sneeuw
www.fanningberg.info
FLACHAU

7-10 december 2017: Start up 18 –
Winteropening
www.flachau.com

GASTEINERTAL
BAD GASTEIN, BAD HOFGASTEIN :

2 december 2017 seizoensstart
DORFGASTEIN :

1 december 2017 seizoensstart
SPORTGASTEIN :

22 december 2017 seizoensstart
www.skigastein.com
1 december 2017 seizoensstart
www.grossarltal.info

DACHSTEIN-WEST GOSAU

2 december 2017 seizoensstart
www.dachstein.at
FEUERKOGEL EBENSEE

16 december 2017 seizoensstart
www.feuerkogel.net
HINTERSTODER

1 december 2017 seizoensstart
www.hiwu.at/hinterstoder
HOCHFICHT

2 december 2017 seizoensstart bij
voldoende sneeuw
www.hochficht.at
KASBERG GRÜNAU IM ALMTAL

1 december 2017 bij voldoende
sneeuw
www.kasberg.at
KRIPPENSTEIN DACHSTEIN

23 december 2017 seizoensstart
www.dachsteinsalzkammergut.com
WURZERALM SPITAL AM PYHRN

8 december 2017 seizoensstart
www.hiwu.at/wurzeralm
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ST. JOHANN IN PONGAU

2 december 2017 seizoensstart
www.alpendorf.com
WAGRAIN-KLEINARL

2 december 2017 seizoensstart
www.wagrain-kleinarl.at

FILZMOOS

Begin/half december 2017
seizoensstart bij voldoende sneeuw
www.filzmoos.at

GROSSARLTA L

OBERÖSTERREICH

SAALBACH-HINTERGLEMM SKICIRCUS

1 december 2017 seizoensstart
8 – 10 december 2017: Bergfestival –
Winteropening
14 – 17 december 2017: Rave on
Snow – Winteropening
www.saalbach.com

HOCHKÖNIG

Begin/half december 2017
seizoensstart bij voldoende sneeuw
www.hochkoenig.at
LUNGAU

Großeck/Speiereck
Begin/half december 2017
seizoensstart bij voldoende sneeuw
www.bergbahnen-lungau.at
MITTERSILL-HOLLERSBACHSTUHLFELDEN

21 oktober 2017 Seizoensstart
www.mittersill-tourismus.at
OBERTAUERN

22 november seizoensstart bij voldoende sneeuw
25 november 2017: Obertauern
Beats Festival – Winteropening
2 december 2017: Ski Opening
Concert met Andreas Bourani –
Winteropening
www.obertauern.com
RAURIS

15 december 2017 seizoensstart
www.raurisertal.at
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WERFENWENG

23 december 2017 Seizoensstart
(vanaf 2 december elk weekend geopend bij voldoende sneeuw)
www.bergbahnen-werfenweng.com
WILDKOGEL ARENA NEUKIRCHEN &
BRAMBERG

15 december 2017 seizoensstart
(ook in weekend van 8-10 december
geopend)
www.wildkogel-arena.at
ZELL AM SEE-KAPRUN

30 september 2017 seizoensstart
KITZSTEINHORN:

3-5 november 2017 WOW Glacier
Love – Winteropening
SCHMITTENHÖHE:

1 december 2017 Seizoensstart
www.zellamsee-kaprun.com
www.wowglacierlove.at
STEIERMARK
BAD MITTERNDORF / TAUPLITZ

2 december 2017 seizoensstart
www.dietauplitz.com
GALSTERBERG

Seizoensstart bij voldoende sneeuw
www.galsterberg.com
KREISCHBERG/MURAU

2 december 2017 seizoensstart
27 december 2017 Welcome
Pisteshow – Winteropening
www.kreischberg.at
RAMSAU AM DACHSTEIN

22 december 2017 seizoensstart
7 -10 december 2017 Ramsauer
Langlaufopening
www.ramsau.com

SCHLADMING
PLANAI

1 december 2017 – Winteropening
concert: DJ Martin Garrix
HOCHWURZEN

Eind november 2017 – datum nog
onbekend
HAUSER KAIBLING

Bij voldoende sneeuw, datum nog
onbekend
REITERALM

Half november bij voldoende sneeuw
www.schladming-dachstein.at
www.planai.at
SCHÖNBERG-LACHTA L

02. December 2017 Seizoensstart
www.lachtal.at
STUHLECK

Half-eind november 2017
seizoensstart
14-17 december 2017 winteropening
www.stuhleck.at

ISCHGL
SKIJUWEL ALPBACHTAL WILDSCHÖNAU
23 november 2017 seizoensstart
25 november 2017 Top of the Moun- 15-17 december 2017 winteropening
tain concert met Andrea Berg –
www.skijuwel.com
Winteropening
SKIWELT WILDER KAISER - BRIXENTAL
www.ischgl.com
8 december 2017 seizoensstart
8-10 december 2017 en 15-17 decemKAUNERTA L
13 – 15 oktober 2017 Winteropening ber: Winteropening – Feestelijke weekenden
met Blue Tomato
www.wilderkaiser.info
www.kaunertaler-gletscher.at
www.skiwelt.at
KITZBÜHEL

14 oktober 2017 seizoensstart
www.kitzbuehel.com
www.bergbahn-kitzbuehel.at
NAUDERS AM RESCHENPASS

16 – 17 december 2017 – Winteropening: Rock den Berg
www.nauders.com
ÖTZTA L

Datum nog niet bekend, bij voldoende sneeuw
www.turracherhoehe.at/de/
wintervielfalt
WILDALPEN

Datum nog niet bekend
www.wildalpen.at

FULPMES-SCHLICK 2000

9 december 2017: Winteropening –
Winter warm up Schlick 2000
NEUSTIFT – STUBAIER GLETSJER

21-22 oktober 2017 Snowboard winteropening
www.stubai.at/skigebiete
TIROLER ZUGSPITZ ARENA

SÖLDEN

9 september 2017: Opening
GLETSJERSKIGEBIED

16 november 2017: Opening
TURRACHER HÖHE

STUBAITAL

1 december of 16 december 2017
seizoensstart
www.zugspitzarena.com

WINTERSKIGEBIED

27–29 oktober 2017, FIS WK Skiën
Opening
OBERGURGL-HOCHGURGL

16-25 november 2017: Opening
www.oetztal.com
www.soelden.com
www.obergurgl.com

ZILLERTAL

Mayrhofen-Hippach
2 december 2017: Penkelbahn, Ahornbahn en de Hornbergbahn bij voldoende sneeuw seizoensstart
16 december 2017 winteropening
www.mayrhofen.at
www.riseandfall.at

PITZTAL
TUX

TIROL
ALPBACHTA L

8 december 2017 seizoensstart
15 – 17 december 2017 Ski Juwel
Opening Alpbachtal met DJ Amato
– Winteropening
www.alpbachtal.at

JERZENS

9 december 2017: Skiopening op de
Hochzeiger met Christina Stürmer
RIFFLSEEBERGBAHNEN

8 december 2017 seizoensstart
ST. LEONHARD

7-15 oktober 2017 – Pitztaler Gletscher Ski & Show
www.pitztal.com

HOCHZILLERTAL/KALTENBACH

2 december 2017 seizoensstart
www.hochzillertal.com
INNSBRUCK EN DE VAKANTIERDORPEN
AXAMER LIZUM, IGLS, PATSCHERKOFEL, MUTTERS

Begin/half december 2017 –
Datum nog niet bekend
INNSBRUCK - NORDKETTE

Begin/half december 2017 –
Datum nog niet bekend
KÜHTA I

SEEFELD

2 december 2017 seizoensstart bij
voldoende sneeuw
www.seefeld.com/ski/skigebiet
skigebiet-seefeld.at
SERFAUS-FISS-LADIS

7 december 2017: seizoensstart
www.serfaus-fiss-ladis.at
ST. ANTON AM ARLBERG

1-3 december 2017 Winteropening
www.stantonamarlberg.com

19 november 2017 seizoensstart
bij voldoende sneeuw
www.innsbruck.info
Persinformatie
Winter 2017/2018

19

30 november – 3 december 2017, FIS
Telemark World Cup Opening
www.hintertuxergletscher.at
ZILLERTAL ARENA

2 of 17 december 2017 seizoensstart
www.zillertalarena.com
OOST-TIROL
FERIENREGION SILLIAN HOCHPUSTERTAL

8 december 2017 seizoensstart
LIENZER DOLOMITEN

2 december 2017 seizoensstart
GROSSGLOCKNER RESORT KALS-MAT R E I

2 december 2017 seizoensstart
OBERTILLIACH -GOLZENTIPP

16 december 2017 seizoensstart
ST. JAKOB IM DEFEREGGENTAL

2 december 2017 seizoensstart
www.osttirol.com

VORARLBERG
BRANDNERTA L

8 december 2017 seizoensstart (13 december 2017, in weekenden
geopend bij voldoende sneeuw)
www.vorarlberg-alpenregion.at/
brandnertal
BREGENZERWALD
AU-SCHOPPERNAU—SKIGEBIET
DIEDAMSKOPF

16 december 2017 seizoensstart
(8-10 december 2017, in weekenden geopend bij voldoende sneeuw)
www.au-schoppernau.at
DAMÜLS-MELLAU

8 december 2017 seizoensstart (23 december 2017, in weekenden
geopend bij voldoende sneeuw)
www.damuels.travel/de/skigebiet
WARTH-SCHRÖCKEN

8 december 2017 seizoensstart
8-10 december 2017 ski-opening
www.warth-schroecken.com
www.bregenzerwald.at
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KLEINWALSER TA L

9 december 2017 seizoensstart
www.kleinwalsertal.com

SONNENKOPF/KLOSTERTA L

8 december 2017 seizoensstart
www.klostertal.travel
www.sonnenkopf.com

LECH ZÜRS/ARLBERG

30 november 2017 seizoensstart
9 december 2017 Fantastic Gondolas – winteropening
www.lech-zuers.at/fantasticgondolas
MONTAFON
SILVRETTA MONTAFON

1 december 2017 seizoensstart
GARGELLEN UND GOLM

8 december 2017 seizoensstart
KRISTBERG

15 december 2017 seizoensstart
14 – 18 december 2017 – Winteropening in Silvretta Montafon – WK
weekend
16 december 2017: Winteropening
concert in Schruns met Mando Diao
& 257ers
www.montafon.at
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SONNTAG - STEIN IM GROSSENWALSERTAL

23 december 2017 seizoensstart
(geopend in de weekenden vanaf 16
december 2017)
www.vorarlberg-alpenregion.at/
walsertal

Onze PR Kanalen
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 beeldarchief met
talrijke foto’s. Verder worden er ook
nog ca. 500 teksten in het Duits en
Engels ter beschikking gesteld.

instagram.com/
visitaustria
Gratis foto’s en videosharing via de app: op ons
Instagram-account vind je
de mooiste shots van
vakantieland Oostenrijk
via @visitaustria en
de Hashtag #feelaustria.
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t w i t t e r. c o m /
Oostenrijkinfo
Nieuws, weetjes, bijzonderheden over vakantieland
Oostenrijk worden via de
Hashtags #Oostenrijk en
#Feelaustria getweet.
Volg jij ons al?
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Voor meer informatie staan wij voor je klaar:

Thiebout van den Bergh
Marketing & PR Manager
B2C: www.austria.info
B2B: b2b.austria.info

Tel.: 06 - 147 642 32
Mail: thiebout.vandenbergh@austria.info
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