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NAAST DE PISTE
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in Kleinwalsertal

Oké, het is natuurlijk een uitstekend
skigebied, met pistes voor alle skiniveaus.
Maar wij onthouden toch vooral de vele
alternatieve opties voor wie eens niét op
de latten wil staan. Rodelen bijvoorbeeld:
in het Kleinwalsertal vind je rodelpistes
op verschillende niveaus en hoogtes.
Da’s dus spek naar de bek van zowel
kinderen als meer sportieve volwassenen.
Of wandelen en langlaufen: door zijn
zachte glooiingen en fraaie natuur nodigt
het Kleinwalsertal je echt wel uit om te
gaan wandelen of langlaufen.

KALENDER

26/09 Zillertal

En dan is er nog dat unieke staaltje
ijscultuur dat je beslist gezien moet hebben: ’s winters verandert de imposante
Breitachklamm (een soort van smalle,
open grot) in een sprookjesachtig winters landschap. Laveer tussen sneeuw,
ijs, verstild geweld van een fantastische
grootsheid.
Ontdek meer op
www.kleinwalsertal.com
en www.vorarlberg.travel

03/10 Ötztal
03/10 Montafon

Onze tip:
GENIETEN OP
SNEEUWSCHOENEN
Geniet met volle smaak en teugen
van een betoverende wandeling
op sneeuwschoenen in de unieke
‘GenussRegion Wild und Rind’ in het
Kleinwalsertal. Proeven van lokale
specialiteiten hoort er natuurlijk bij!
Van 20/12/2018 tot 4/4/2019
29 euro per persoon
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Dat Kleinwalsertal: een tip voor fijnproevers! Het ligt een beetje verborgen: een
stukje van de Allgäuer Alpen dat door
zijn geografische ligging alleen vanuit
Duitsland te bereiken is. Het is een zalig
rustig dal dat op 1.100 meter hoogte ligt
en omgeven wordt door heerlijke bergen
tot zo’n 2.536 meter hoogte.

Echt leuk is wandelen met sneeuwschoenen. Met raketten onder
je wandelschoenen én onder de
begeleiding van een spraakzame en
bekwame gids trek je de wijde natuur
in. Een mooi traject loopt over de zacht
hellende sneeuwvelden van het Gottesacker Plateau. Of trek op sneeuwschoenen door de ‘GenussRegion‘ en maak fijne praatjes met boeren en producenten
van heerlijke streekproducten. Je zal snel
merken waarom dit een ‘GenussRegion’
heet! En vergeet vooral niet van al dat
lekkers te proeven ondertussen!
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Het Kleinwalsertal is een –
letterlijk – goed verborgen
pareltje voor wie van een
lieflijke winter houdt. Puur
plezier voor families en voor wie
op gezonde beweging uit is.

17/10 Zell am See-Kaprun
17/10 Lech Zürs am Arlberg

24/10 Kleinwalsertal
24/10 Kitzbühel

07/11 Tiroler Zugspitz Arena
07/11 Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
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in Kitzbuhel
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OP DE PISTE

Kitzbühel mag je als het
kloppende sporthart van
Tirol bestempelen. Een
sportstad met internationale flair en fantastische skimogelijkheden: internationaal
een begrip!
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Kitzbhühel, dat is het jaar rond alpien
leven. Tijdens de winter doet de Tiroolse
stad haar reputatie van wintersportstad
alvast alle eer aan. In 2018 werd de stad
al voor de zesde keer op rij tot ‘beste
skigebied ter wereld’ bekroond. Skiën
en Kitzbühel zijn echt onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Daar hebben de 230
kilometer pistes natuurlijk alles mee
te maken. De Hahnenkamm is daarbij
sowieso de meest legendarische afdaling
van de Alpen. Maar je kan hier skiën op
alle niveaus. Zeker en vast niet alleen
voor profi’s dus. Zelfs op die Hahnenkamm bestaat een variant die voor
minder sportieve skiërs haalbaar is. Door
die afwisseling is Kitzbühel echt voor elk
niveau een topwintersportbestemming.

KALENDER

26/09 Zillertal

03/10 Ötztal
03/10 Montafon

17/10 Zell am See-Kaprun
17/10 Lech Zürs am Arlberg

Ook de makkelijke bereikbaarheid
en de absolute sneeuwzekerheid maken van Kitzbühel een
topbestemming. Weet je dat je
daardoor tot zelfs 200 dagen per jaar
wintersport kan beleven? Zowaar tot 1
mei! En als eerste niet-gletsjerskigebied
start het wintersportseizoen toch al op
13 oktober! Wie doet Kitzbühel na?
Maar zelfs de meest doorgewinterde
wintersporter wil naast en na het skiën
ook wel wat anders. Wat dacht je van
een leuk drankje en bijhorende babbel in
een van de zowat 60 skihutten die het
skigebied van Kitzbühel te bieden heeft?
Geniet ondertussen van het majestueuze panorama, van de oergezellige en
zonnige terrasjes op en naast de piste.
De magie van een avond in een berghut
vergeet je nooit meer.

Ooit je Kaiserschmarrn al op een fijnere
plek gegeten?
Ontdek meer op www.kitzbuehel.com

Arrangement
PUUR SKIPLEZIER
Kitzbühel kent ontzettend veel
aantrekkelijke aanbiedingen zoals
de Ladies Days, Mens Days of de
Resterhöhe Special. Een verdere
mooie aanrader:
• Pay 3 – Ski 4
• Van 9/12/2018 tot 1/5/2019
• Vanaf 126,50 euro per persoon
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Heb je nog een extra tip nodig? Stap
dan binnen in de Hornköpflhütte. Die
hut ligt aan de zonnige kant van Kitzbühel en biedt je een uniek 360°-panorama over de totale Kitzbüheler Alpen,
de Wilder Kaiser en de Hohe Tauern.

24/10 Kleinwalsertal
24/10 Kitzbühel

07/11 Tiroler Zugspitz Arena
07/11 Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

