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Tirol – ny supersæson med Bond og brede carvingpister 
 
Planlægger man sin skiferie i Tirol, venter en masse spændende tiltag, der både gør ferien sjovere, billigere 
og mere oplevelsesrig. Der er investeret store summer i modernisering af liftsystemer samt en ny 
kælkebane, et attraktivt liftkort introduceres, og så kan man dykke ned i actionfilmens univers på 
Gaislachkogl. Tirols vintergæster har meget at glæde sig til. 
 
Store investeringer Zillertal 

I Zillertal er der foretaget store investeringer i Fügen, hvor 
man præsenterer et nyt og moderne anlæg ved Spieljoch-
banen. Hver gondol har kapacitet til ti passagerer og både 
dal- og topstation er moderniseret. I forbindelse med 
anlægget finder man en funslope, funpark og en næsten 
seks kilometer lang kælkebane. Efter turen kan man forkæle 
sig selv på Restaurant Bergloft, der ligger ved Spieljoch-
banens topstation. 
Læs mere på www.spieljochbahn.at – Foto: Den nye 

Spieljochbahn © Schultz Gruppe 

 
 
To topdestinationer på ét liftkort 

To af Østrigs bedste og mest attraktive skidestinationer er 
Obergurgl-Hochgurgl samt Sölden. Hvor førstnævnte sted 
har en intim og eksklusiv atmosfære, kendes Sölden som 
området med nogle af Østrigs højest beliggende pister. 
Obergurgl-Hochgurgl byder på godt 100 pistekilometer, og 
da begge byer ligger i omkring to kilometers højde, er 
skisæsonen lang og snesikkerheden stor. Masser af lange 
og brede pister lægger op til carving-skiløb, og søger man 
ud i terrænet, er der gode offpiste-muligheder. De 
velbevarede og hyggelige byer er også kendt for en række 
gode restauranter og hoteller, så Obergurgl-Hochgurgl 
hører til blandt Østrigs mest populære destinationer. Det 
samme kan siges om Sölden, men her er der fokus på det 

udfordrende og flere steder grænseoverskridende skiløb. The Big 3 – Sölden-områdets tre bjergtoppe, der 
alle rager mere end tre kilometer op – frister med lange nedfarter i de smukkest tænkelige omgivelser. 
Sæsonens store nyhed er, at man nu kan besøge begge destinationer på ét liftkort. De i alt 256 
pistekilometer er åbne fra november til maj, og på grund af områdets gletsjere gives snegaranti hele 
sæsonen. Et tredages liftkort fås fra 154 euro/voksen. 
Læs mere på www.soelden.com/gemeinsamer-skipass - Foto: ice Q©Ötztal Tourismus 
 
Bond i Alperne 

Da filmselskabet Metro Goldwin Mayer ledte efter 
spektakulære kulisser for Bond-filmen Spectre, faldt man for 
Söldens smukke og fascinerende bjergverden. Her fandt 
man den perfekte location for en række actionfyldte scener, 
der blev skudt på de flotte pister, langs de snoede bjergveje 
og i de moderne gondollifter. Sammen med et hold på 500 
skuespillere, statister og teknikere slog Daniel Craig sig ned 
i Sölden i en periode, og en af de berømteste scener optog 
man i gourmetrestauranten Ice Q, der i filmen fungerer som 
futuristisk hospital og luksusklinik. Vil man se nærmere på 
Spectre-filmens originale locations og dykke ned i Bond-
universet, kan man denne skisæson besøge Gaislachkogl. 
Her – i mere end 3.000 meters højde – er der opstået en 

helt ny Kinoinstallation med udstillinger og fortællinger om Bonds besøg i Sölden. 
Læs mere på: www.soelden.com/james-bond-kinoinstallation - Foto: James Bond Cinematic Installation Solden© 

Bergbahnen Sölden 
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Kom udhvilet frem 
Der er ikke noget så komfortabelt som at rejse med tog. Er man 
først steget på, gælder det blot om at læne sig tilbage i de 
bløde sæder og nyde rejsen over et velsmagende måltid eller 
med en god bog i hånden. Og når man frisk og udhvilet 
ankommer næste morgen, befinder man sig allerede midt i den 
hvide verden. Med daglig forbindelse til Alpernes hovedstad, 
Innsbruck, sørger den østrigske Nightjet for hurtig og bekvem 
transport. Tag bilen eller toget til Hamborg, hvor Nightjet’en 
venter med både sovevogn og rullende restaurant. 

Læs mere på www.nightjet.com samt www.tickets.oebb.at - 
Foto:Nightjet©ÖBB Harald Eisenberger 

 
 
Et paradis for familier og børn 

Generelt er Tirol et familievenligt sted at stå på ski, men 
flere destinationer gør ekstra meget for, at børn og familier 
skal føle sig velkomne. 
 
De yngste er godt underholdt i Alpbachtal, hvor Kid’s 
Center tilbyder børnepasning. Mens forældrene lige tager et 
par ekstra ture på pisten, har børnene mulighed for at lege, 
sove til middag eller se film. 
 
”Byg din egen iglo i sneen.” Det sørger skiskolerne i 
Wildschönau for, der på en række områder har stor fokus 
på børnene. Der er også en snowpark for familier, hvor hop, 

boxe og rails er tilpasset begyndere og let øvede. 
 
Hohe Salve er kendt som Tirols flotteste og mest berømte udsigtsbjerg, men selv om området har mange 
krævende nedfarter, byder Hohe Salve også på talrige lette begyndernedkørsler. I Hopfgarten tilbydes 
børnefamilier særlige lejligheder, der alle ligger i et kompleks med ”babyclub” og børnebad, og i Hopfgarten 
har man indrettet et stort begynderområde, hvor der også er mulighed for børnepasning. 
 
Babyhotel Babymio i St. Johann i Tirol er for familier med helt små børn. Hotellets indretning, spisekort og 
aktivitetsmuligheder er på børnenes præmisser, og når de yngste skal lære at stå på ski, har fire skiskoler 
specialiseret sig i begynderundervisning med en legende tilgang. 
 
I Hochoetz har man ikke blot fokus på de allermindste, men også på familiens teenagere. Mens de yngste i 
selskab med maskotten Widi lærer at køre de første meter, kan familiens større børn udfordre hinanden i 
funparken eller på den stejle tidtagningspist. Her måles farten i bunden, og der går hurtigt konkurrence i at 
opnå dagens hurtigste resultat. 
 
Læs meget mere om Tirols mange muligheder på www.visittirol.dk og find flere presseinformationer på 
http://presse.tirol.at/en/ 
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