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Veeleisende vakantiegangers vinden ook in 2018 precies wat ze zoeken: in de nieuwe luxe 
5-sterrenaccommodaties en tijdens uitstapjes in de bergen van Tirol. Hoogtepunten zijn de 
opening van de bioscoopinstallatie “007 Elements” in Sölden en een nieuwe tentoonstelling 
in de openlucht over berglegendes in St. Johann in Tirol. 
 
Luxe en natuur: nieuwe overnachtingsaccommodaties van Seefeld tot Fieberbrunn 
In Olympiaregion Seefeld opent in de zomer van 2018 het nieuwe 5-sterren-Superior Hotel 

“Astoria” zijn deuren. De gasten kunnen hier luxe met een landelijke charme verwachten. Daarbij 
horen een uitstekende keuken en eersteklas service. Hoogtepunten zijn naast het unieke uitzicht op 
het berglandschap ook de nieuwe Private Spa en de panoramasauna met biotoop in de buitenlucht.  
 

Daarnaast worden er in Seefeld enkele nieuwe luxe chalets geopend waar men kan overnachten:“A-

Vita Living”, “Panorama Chalet Seefeld”en “Löwen Chalets Seefeld”. In het aangrenzende Leutasch bij 

Seefeld beleeft het kleine maar fijne “Alpennest Hotel Leutasch” 2018 zijn eerste zomerseizoen.  
 
Wie Fieberbrunn vooral als wintersportplaats kent, moet hier ook eens voor een luxe 

zomervakantie komen. In 2018 wordt namelijk het nieuwe “Vaya fine living Resort” geopend met 83 
appartementen en 17 chalets. Het complex omvat uitgebreide wellnessfaciliteiten en een à-la-carte-
restaurant. 
 

In het Lechtal wordt in het voorjaar van 2018 het nieuwe hotel “Lechzeit” geopend. het ligt aan de 
Lechweg midden in natuurpark Lechtal. Modern, eenvoudig, rustig – zo typeren de exploitanten 
hun hotel met café en restaurant. Zij richten zich daarmee vooral op sportieve natuurliefhebbers.  
 
Dicht bij de natuur in plaats van luxe: in de kleinste gemeente van Oostenrijk, Gramais in het 

Lechtal, opent in de zomer van 2018 het nieuwe “Basecamp” van de bergschool Hinterstein. Het 
hostel is opgezet voor en afgestemd op behoeften van bergbeklimmers en liefhebbers van 
bergsporten. Het is een betaalbare, moderne overnachtingsmogelijkheid voor mensen die het 
avontuur in de bergen zoeken. 
 

In Mittelberg in het Pitztal opent eind juni 2018 het nieuwe vakantieresort “WNDRLX” 
(uitgesproken als “Wanderlux”). Vooral liefhebbers van een actieve vakantie die ook van luxe 
houden zal het hier goed bevallen. Je vindt hier exclusieve chalets en appartementen met 
wellnessfaciliteiten, een restaurant met terras en een vijver. Daarnaast biedt WNDRLX persoonlijk 
advies voor outdooractiviteiten, al dan niet onder begeleiding. 
 
 

 

http://www.astoria-seefeld.com/
http://www.viktoria.at/
http://www.viktoria.at/
http://www.marcati.at/
http://www.loewen-chalets.at/
http://www.alpennest.at/
https://www.facebook.com/pg/vayafieberbrunn
http://www.lechzeit.com/
http://hinterstein.at/bergschule/basecamp-gramais/
https://www.wndrlx.com/de


 

 

www.presse.tirol.at  
NIEUWE ACCOMODATIES EN UITSTAPJES IN TIROL IN DE 

ZOMER VAN 2018  

 

Bond- en bergsportlegendes: nieuwe bestemmingen voor uitstapjes van Sölden tot St. 
Johann 
In juli 2018 wordt “007 Elements” hoog boven Sölden eindelijk geopend. Het is een zogenaamde 
“bioscoopinstallatie” op de Gaislachkogl op een hoogte van meer dan 3.000 meter en een hommage 
aan de Bond-film “Spectre”. Het restaurant “ice Q” dat zich op de top van de berg bevindt werd in 
de film over de Hoffler-kliniek het vertrekpunt van een snelle achtervolging op 3.000 meter 
hoogte. 
 
 
Wie liever zelf actief is, kan zich vanaf de zomer van 2018 op het nieuwe multifunctionele 

recreatiecomplex “Atoll” aan de Achensee verheugen. In Buchau aan de zuidoostelijke oever van het 
meer is een nieuwe waterarena verrezen met een sportbad van 25 meter, funpool, buitenbad, een 
adventure-glijbaan en meerdere saunafaciliteiten, inclusief een infinity pool op het dak. Verder 
biedt “Atoll” een fitnesscentrum met uitzicht op het meer, een gymnastiekzaal en een boulderhal. In 
het Strandbad (natuurbad) Buchau is er voor de kinderen een echt schip, de 31 meter lange “St. 
Benedikt”, waarin ze kunnen spelen.    
 

In Rifflsee in het Pitztal kunnen gasten de hoogste tocht op een vlot in Europa maken - vanaf de zomer 
van 2018 kun je dagelijks een tocht op een houten vlot (140 vierkante meter groot) maken op een 
hoogte van 2.232 meter boven de zeespiegel met uitzicht op de gletsjers boven het meer. 
 
Vanaf de zomer van 2018 kunnen bezoekers in het Kaiserbachtal bij St. Johann in Tirol 's zomers 

de “Alpine Outdoor Gallery” bewonderen. Langs de weg bevinden zich posten met foto's, teksten en 
andere exponaten over zeven bekende bergsportlegendes zoals Peter Habeler, Barbara Zangerl of 
Stefan Glowacz. Zij hebben één ding gemeen: een intensieve band met de Wilde Kaiser. Daarop 
aansluitend komen gezinnen met kinderen op de nieuwe “Schnacklers Erlebnisweg”, een 
avonturenpad, op speelse wijze veel te weten over de streek en haar tradities. 
 

Met de nieuwe alpine coaster “Alpbachtaler Lauser-Sauser” op de Wiedersbergerhorn ga je 
razendsnel bergafwaarts. Op 19 mei 2018 begint deze alpine coaster aan haar eerste zomerseizoen.  
 
 

Meer informatie over accommodaties en bestemmingen: www.visittirol.nl/vakantie-boeken en 

www.visittirol.nl/excursie-ideeen 
Voor print geschikte persfoto's: www.presse.tirol.at en www.bilder.tirol.at  
 
 

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. 

 

http://www.presse.tirol.at/
http://www.soelden.com/james-bond-kinoinstallation
https://www.atoll-achensee.com/
https://www.pitztal.com/de/sommer/aktivitaeten/flossfahrt-rifflsee
https://presse.tirol.at/de/alpin-geschichte-im-voruebergehen/pr946313
https://www.skijuwel.com/de/sommer/alpbachtaler-lauser-sauser
https://www.visittirol.nl/vakantie-boeken
https://www.visittirol.nl/activiteiten/excursie-ideeen
https://presse.tirol.at/nl/
http://www.bilder.tirol.at/

