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Pressemeddelelse den 27. september 2016 

 

Sölden præsenterer arkitektonisk og ingeniørmæssigt mesterværk 
 
Op til den forestående skisæson kan Sölden præsentere et arkitektonisk og ingeniørmæssigt 
mesterværk - den nye kabinelift, der forbinder Sölden med det 2.283 meter høje Giggijoch. I 
mange år har kabineliften været en af områdets vigtigste forbindelser mellem dalen og det 
bjergrige terræn, og i højsæsonen har der været spidsbelastning på den næsten tre kilometer 
lange lifttur. Men det er der lavet om på, for hele sommeren og efteråret har man arbejdet på at 
etablere en helt ny liftforbindelse til Giggijoch.  
  

 
FOTO: DalstationGigijochbahn©Bergbahnen Sölden, obermoser arch-omo zt gmbh 

 
Allerede når man nærmer sig den nye dalstation, ser man forandringen. Med sit smarte og futuristiske 
udseende skiller stationen sig markant ud, og arkitekten, Johann Obermoser, har skabt et 
spektakulært bygningsværk. Men den nye Giggijoch-bane er ikke bare en arkitektonisk perle - man 
har også medtænkt et højt komfortniveau for de mange passagerer, som skal op i højderne.  
 
Selv transporten op til platformen, hvorfra liften starter, er der tænkt på. Man ankommer med 
rulletrappe og kan stige direkte ind i en af de ti store kabiner, der venter på linje. I det øjeblik, man 
træder ind i den elegante kabine, opdager man, at der er så megen plads, at ti personer uden 
problemer kan sidde ned. Og når liften sætter i gang, sker det næsten uden en lyd. Liften er stort set 
støjfri, og gæster kan nyde en behagelig og afdæmpet tur mod toppen. Turen fører op til den super 
moderne topstation, som udover liftanlægget også rummer en sportsbutik og et skidepot. Har man 
sikret sig en plads til skiudstyret i skidepotet, tager man rulletrappen direkte fra liften til depotet, stikker 
fødderne i de opvarmede skistøvler, klikker skiene på og suser af sted. 
 
Kapaciteten er den højeste i verden, og allerede inden den officielle indvielse er banen kendt langt ud 
over Østrigs grænser. Den nye Doppelmayr kabinelift kan transportere 4.500 personer i timen, hvilket 
er en markant forskel i forhold til den gamle lift, og i perioder med spidsbelastning vil dette især kunne 
mærkes for de mange gæster, der vil op og nyde terrænet hurtigst muligt. Eventuel ventetid bliver 
minimal. Den 2.650 meter lange tur op til Giggijoch tager knap ni minutter, og på toppen byder talrige 
muligheder sig til.  
 
Klassisk østrigsk skidestination 
Sölden hører til blandt Østrigs topdestinationer, og omkring byen finder man 69 kilometer blå, 51 
kilometer røde samt 28 kilometer sorte pister. I Sölden foregår en del af skiløbet på de to gletsjere 
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Rettenbach og Tiefenbach, og da højeste skistart ligger i 3.250 meters højde, er området meget 
snesikkert. 
 
Skiområdet har høj international klasse. Uanset om man er til stejle World Cup-nedfarter, udfordringer 
på de sorte puklede pister eller sjov i en af parkerne, finder man det i Sölden. Og vil man ud i 
offpisten, skal man blot foretage et par sving - så er man midt i Østrigs måske bedste pulverparadis. 
Men selv om Sölden primært er kendt som et sted for erfarne skiløbere, er også familier velkomne. De 
mange blå pister indbyder til hyggeskiløb, og skiskolerne har særlige hold for børn i tre- fireårsalderen. 
 
Söldens knap 150 pistekilometer er koblet op på det store Ötztal-område, der samlet byder på 
omkring 400 kilometers skiløb, og man kan opleve det hele med ét enkelt liftkort. I Ötztal finder man 
Østrigs højst beliggende skiby Kühtai, samt den lille hyggelige bjergby Vent. I de eksklusive og bilfri 
byer Obergurgl og Hochgurgl når skiløbet op i mere end tre kilometers højde, og i Gries flokkes 
langrendsløberne på de velpræparerede løjper.   
 
De tre store 
Skal man i højderne, hvor snesikkerheden er størst, og hvor solen ofte skinner over skydækket 
længere nede, byder skiområdet Sölden på noget helt unikt. Som det eneste sted i Østrig har man tre 
skibjerge, som ligger i mere end tre kilometers højde. ”The Big 3” består af Gaislachkogl på 3.058 
meter, Tiefenbachkogl, der når op i 3.250 meter, samt Schwarze Schneide, som med sine 3.340 
meter er det allerhøjeste. Der er liftforbindelse til alle tre toppe, og ud over det gode skiløb lokker også 
en fantastisk panoramaudsigt, hvor man på en klar dag kan se over 100 kilometer i hver retning. 
 
Shaken, not stirred 
For tre år siden åbnede Restaurant Ice Q, som ligesom den nye Giggijochbahn også er bygget af 
arkitekt Johann Obermoser. Ice Q ligger på toppen af Gaislachkogl – omgivet af hele 250 bjergtoppe, 
der alle rager op i mere end tre kilometers højde. Allerede i sin anden sæson blev restauranten 
berømt som spektakulær location i James Bond-filmen ”Spectre”, hvor den futuristiske bygning, hvis 
facade er beklædt med 900 kvadratmeter glas, fungerede som supermoderne bjergklinik. Besøger 
man Ice Q, kan middagen nydes i gourmet-restauranten, hvorefter turen fortsættes rundt i de rammer, 
hvor filmen blev optaget. Og den perfekte afslutning foregår naturligvis i baren over en Dry Martini – 
der selvfølgelig er ”shaken, not stirred”. 
 
Find flere informationer om skiløb i Sölden og Ötztal på www.oetztal.com 
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