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Vinter for alle i Kitzbühel 
 
Kitzbühel er en vinterferiedestinasjon med tradisjon og sjarm. Den legendariske sportsbyen i 
Alpene har skrevet skihistorie i 120 år. Beliggenheten og klimaet gir ideelle forutsetninger for 
det. I tillegg kommer tallrike arrangementer, som det verdensberømte Hahnenkammrennet. 
Men også utenfor løypene har Kitzbühel mye å by på om vinteren. 
 
Perfekt infrastruktur for ubegrenset skiglede. 
Lett tilgjengelighet, lange vintre og høy snøgaranti utmerker alperegionen Kitzbühel. Skiområdet 
Kitzbühel ligger gunstig til mellom Kitzbüheler Horn og Hahnenkamm, med garantert snø fra 
desember til april, med skikjøring helt ned til dalen. På grunn av de spesielle regionale forholdene som 
gir gressbevokste fjell helt opp i 2000 meters høyde, skal det bare små snømengder til før 
skientusiastene kan glede seg i løypene.  
 

 
Foto: Freeride Kitzbühel Steinberge © Kitzbühel Tourismus, Michael Werlberger 
 

68 fremragende preparerte utforløyper i alle vanskelighetsgrader med en total lengde på 179 kilometer 
venter på skifolket. I tillegg kommer 13 markerte, ikke-preparerte skiruter på totalt 36 km. Vinteren 
2016/17 sørger optimalisering av snøproduksjonsanleggene i kjerneområdet samt støttende 
snøproduksjon på Kitzbüheler Horn for enda mer skikomfort. Med 54 topp moderne heisanlegg og 
skitrekk har man bekvem tilgang til samtlige løyper: Fra de enkle til de superraske, som for eksempel 
nordsiden av Steinbergkogel. Takket vært 3S-banen kommer man raskt og enkelt opp i de 
snøgaranterte fjellene i Pass Turm. 
 
Fra carving til langrenn. 
Mangfoldet av løssnøtraseer, kuleløyper og muligheter for fornøyelses- og hurtigkjøring gir både 
nybegynnere og sportskjørere ren vinterglede. 36 kilometer med merkede skiløyper gjennom uberørt 
natur venter på snowboard-kjørere og frikjørere. Det lett tilgjengelige omlandet, med sine 

imponerende utforkjøringer i dyp snø – som for eksempel Bichlalm-området eller Zweitausender – 
bør man utforske sammen med erfarne skiinstruktører og fjellførere. Skatere, langrennsløpere og 
vintervandrere finner sine sportslige utfordringer i hundrevis av kilometer med preparerte 
langrennsløyper og vinterturstier rundt fjellmassivet Wilder Kaiser. De snøgaranterte 
langrennsløypene i Pass Thurn, i 1200 meters høyde, byr på en imponerende utsikt. Det er gratis å 
bruke alle langrennsløypene i og rundt Kitzbühel.  
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Opplev "die Streif" på nært hold – verdenscup-følelse på sitt beste. 

Også "die Streif", den mest spektakulære utforbakken i verden, kan kjøres om vinteren. Den som vil 
kjøre i sporene til verdens beste skikjørere, bør imidlertid være en svært erfaren skikjører selv. 
Vanskelige passasjer, som "Mausefalle", "Steilhang" og "Hausbergkante", er alle merket med "ekstrem 

skirute", og kun forbeholdt erfarne skikjørere. På den røde “Familienstreif” er disse vanskelige 

passasjene innfelt. Nybegynnere kan prøve seg på “Mini-Streif”, en ferdighetsutfordring ved foten av 

Hahnenkamm. I Ganslernhang, en av de siste klassiske slalåmstrekningene, får man ekte 
verdenscup-feeling. 
 

Nytelse, avspenning og avveksling – også uten ski! 

56 koselige skihytter mellom Hahnenkamm og Resterhöhe byr på herlige sommerterrasser med 
pittoreske panoramaer og typisk regionalt kjøkken. Noen av hyttene er tilgjengelig uten skiutstyr, 
nemlig med bil. Kitzbühels legendariske Après-Ski-mil avrunder en prefekt dag i snøen.  
Folk som ikke står på ski finner velkommen avveksling i Kitzbühel med aking, trugevandring, kanefart 
eller ved å spasere i den maleriske gamlebyen. 
 

Kitzbühel “relaxed”: Shopping, wellness og gjestfrihet i Kitzbühel. 
Vintersportens Mekka viser seg som både tradisjonsbevisst og verdensvant for sine gjester: I den 700 
år gamle gamlebyen eller i Kitzbühels topp-hoteller opplever gjestene et urbant anstrøk, nyter typisk 
tyrolsk gjestfrihet i de autentiske tyrolske vertshusene, og han hengi seg til utstrakt shopping-glede i 
de mange internasjonale designer-butikkene. 
Kitzbühels wellness-tilbud er imponerende, og i de utallige spa-anleggene utvikles stadig nye metoder 

og produkter rundt temaet “velbefinnende”. Dessuten bidrar det gode fjelluften sterkt til å bygge ned 
stress og lade batteriene. 
På det kulinariske området byr Kitzbühel på alt fra lokal mat til internasjonal haute-cuisine. Prisbelønte 
toppkjøkkener, men også fremragende delikatesseforretninger, sørger for helt spesielle 
smaksopplevelser. 
Også nattsvermere får tilfredsstilt sine behov i de utallige barene, dansestedene og in-treffene. Også 
et besøk på kasinoet i sentrum lønner seg: Der kombineres underholdning, spill og lifestyle under ett 
tak.  
 
Jul, evenementer og vinterattraksjoner. 
I tillegg til det brede tilbudet innen vintersport, gir også mange arrangementer anledning til å besøke 
Kitzbühel om vinteren: Med "Kitzbüheler Advent", det tradisjonelle julemarkedet i sentrum eller 
nyttårsfyrverkeriet på Rasmusleiten viser Kitzbühel seg fra sin idyllisk-romantiske side. 
Toppevenementer som Hahnenkamm-rennene eller Snow Polo World Cup har en verdensvant og 
internasjonal atmosfære. Et toppevenement som strekker seg gjennom hele vinteren, er Mercedes 
4MATIC Experience, der man kan teste de nyeste modellene fra den tyske bilfabrikanten. 
 
Et overblikk over alle evenementer: www.kitzbuehel.com/de/events-lifestyle 
 
Vinter for alle i Kitzbühel. 

Med de mange høydepunktene har Kitzbühel blitt en feriedestinasjon for alle – for gjester fra inn- og 

utland, for prominens og for de som ikke står i rampelyset, for lidenskapelige vintersportsutøvere, for 
kulturinteresserte, for naturelskere, for forelskede par, for single og også for familier. Spesielt for 
familier og alle de små gjestene byr byen Kitzbühel og de omliggende landsbyene på et attraktivt og 
fargerikt vinterprogram: fra villmarksparken i Aurach via Aquarena til spesielle skikurs for barn, 
akeeventyr og mye mer. 

Fra frokostpensjonater via familiehoteller til femstjerners hoteller – med det brede tilbudet av hoteller i 

alle kategorier vil enhver gjest finne passende innkvartering under alpeferien i Kitzbühel. 
 
Du finner mer informasjon på www.kitzbuehel.com  
 
 

mailto:inger.diedrich@austria.info
http://www.kitzbuehel.com/de/events-lifestyle
http://www.kitzbuehel.com/

