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Hoeveel toeristen komen er elke zomer naar Tirol? Hoeveel wandelroutes en 

mountainbikeroutes zijn er? Hoeveel bronnen ontspringen er in de bergen van Tirol? Hoe 

groot zijn de natuurparken in Tirol? Interessante cijfers over het hart van de Alpen in de 

zomer. 
 

21.200.000 
overnachtingen werden er in de afgelopen zomer (2017) in de bergen van 

Tirol geteld. 

5.900.000 
aankomsten werden er door de toeristische accommodaties in Tirol in de 

zomer van 2017 genoteerd. 

340.000 
bedden heeft Tirol voor toeristen. Hotels zijn goed voor de helft van de 

slaapplaatsen, een derde bevindt zich in vakantieappartementen en 10 

procent bij particulieren. 

573 
drieduizenders zijn er in Tirol. De Großglockner (3.798 meter) en de 

Wildspitze (3.768 meter) zijn de hoogste bergen in Oostenrijk. 

~24.000 

kilometer wandelroutes lopen door Tirol en worden door de 

Alpenverein, de Oostenrijkse alpinistenvereniging, onderhouden. Ter 

vergelijking: de afstand van Innsbruck naar New York bedraagt 

hemelsbreed 6.500 kilometer. 

24 
etappes en 320 kilometer in Noord-Tirol, 9 etappes en 93 kilometer in 

Oost-Tirol maken de Adlerweg tot het beroemdste 

langeafstandswandelpad van Tirol. 

~170 
berghutten van de Alpenverein en een enorm aantal andere berghutten en 

bergrestaurants verwelkomen de vakantiegangers. 

1.244 
almen, bergweiden waar men iets kan eten en drinken op een oppervlak 

van 12.000 vierkante kilometer zorgen voor een duurzaam 

landschapsbeheer en produceren de heerlijke Tiroler bergspecialiteiten. 

 ~700 
fantastisch opgeleide berggidsen en bijna 2.000 bergwandelgidsen waken 

over de veiligheid in de bergen. 

~5.600 
kilometer bewegwijzerde en goedgekeurde mountainbikeroutes zijn er in 

Tirol aangelegd, of u nu met of zonder e-bike op pad gaat. 

32.000 
hoogtemeters en meer dan 780 kilometer leggen mountainbikers af in de 

16 etappes van de Bikeschaukel, een netwerk van fietsroutes waar men 

van 22 kabelbanen gebruik kan maken. 
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>80 
speciaal aangelegde singletracks in de bergen van Tirol met een totale 

lengte van circa 230 kilometer zorgen voor veel plezier bij de afdalingen 

op de mountainbike – en het worden er steeds meer. 

3 
bikeparks verwelkomen downhill mountainbikers – in de 

vakantiegebieden Innsbruck, Serfaus-Fiss-Ladis en Wipptal. 

~920 
kilometer fietsroutes lopen door Tirol. Je kunt er je geweldige 

fietstochten maken en de bezienswaardigheden langs de route bekijken. 

5.000 
alpine klimroutes, 3.000 sportklimroutes en 1.500 boulders voor 

sportieve klimmers. 

~100 klettersteigen en even veel klimtuinen zijn er in Tirol. 

~5.500 
vierkante meter klimoppervlak beslaat het nieuwe klimcentrum in 

Innsbruck sinds de zomer van 2017. In 2018 wordt het WK Klimmen 

hier gehouden. 

120 
kilometer raft- en kajakroutes maken Tirol tot een geliefd trefpunt voor 

liefhebbers van de wildwatersport. 

~10.000 bronnen ontspringen er in de bergen van Tirol. 

1.856 
vierkante kilometer beslaat het grensoverschrijdende nationaal park 

Hohe Tauern. Vijf andere natuurparken nodigen u uit om het 

alpenlandschap te verkennen. 

~400 
boerderijen en 20 voor baby's en kinderen gecertificeerde boerderijen 

waar vakantiegangers kennis kunnen maken met het “boerenleven”. 

16 
regio's bieden als “Tiroler Familiennester” een speciaal vakantieaanbod 

voor gezinnen. 

>200 bestemmingen voor een dagtocht waar veel te ontdekken valt 

20 
zomerkabelbanen met vijf verschillende hoofdthema's bieden een 

aantrekkelijk recreatief aanbod. 

~130 
eenvoudige restaurants hebben het keurmerk “Tiroler Wirtshaus” en 

serveren traditionele streekgerechten. 

81 
Tiroler restaurants staan in de restaurantgids Gault Millau van 2017 

vermeld. Zij werden met in totaal met 116 'koksmutsen' werden beloond. 

2.657 
met echt goud vergulde shingles maken het Goldene Dachl tot hèt 

symbool van Innsbruck. 

20 
golfbanen waarvan 17 Alpin partnerclubs van Golf Alpin nodigen uit 

voor een afslag in de bergen. 

7.000 
leden van ongeveer 303 blaaskapellen verrijken het culturele leven in 

Tirol. 

1 
gletsjerskigebied (Hintertuxer Gletscher) maakt wintersport op meer dan 

3.000 meter boven de zeespiegel ook 's zomers mogelijk. 
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Tirol behoort met een kleine 11,5 miljoen aankomsten uit meer dan 50 landen en ongeveer 47 miljoen 

overnachtingen in het toeristische jaar 2015/16 en 34 regionale toeristische organisaties tot de belangrijkste 

vakantiebestemmingen in de Alpen. Bijna 200 jaar geschiedenis en pionieren hebben het toerisme in Tirol gemaakt 

tot wat het nu is. Zowel 's zomers als 's winters worden de unieke natuurbeleving, de hoge kwaliteit van de service 

en de infrastructuur en de internationaal bekende gastvrijheid gewaardeerd. Tirol Werbung GmbH, dat in 

Innsbruck is gevestigd, verzorgt de marketing van het toerisme in deze deelstaat. De belangrijkste taak van deze 

organisatie is het positioneren van Tirol als de meest geliefde plek in de Alpen met magische krachten. 
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