
 

 

 

 

www.presse.tirol.at  

NIEUWE ACCOMMODATIES VOOR HET 

WINTERSEIZOEN 2018/19  1/3 
 

 

340.000 gastenbedden telt Tirol, met name in hotels en vakantieappartementen. Gerichte 

impulsen, frisse ideeën en nieuwe accommodaties zorgen er in hoge mate voor dat het 

gebied aantrekkelijk blijft en het toerisme in Tirol ook op de lange termijn bloeit. Hier volgt 

een overzicht over de belangrijkste noviteiten voor het komende winterseizoen.  

Urban & chique: de Faktorei in Innsbruck 

De Faktorei (Duits) werd in het voorjaar van 2018 in de Mariahilfstraße in Innsbruck geopend en is 

een klein, maar fijn boutiquehotel met 12 kamers. Alle ruimten zijn in een strakke stijl gehouden 

die rekening houdt met de oorspronkelijke elementen van het gebouw. Een televisie is in de 

tweepersoonskamers niet te vinden, omdat de eigenaresse Anja Janus haar gasten wil stimuleren 

om samen in het “Mahü” op de begane grond met elkaar in gesprek te gaan. De café-bar is ook 

toegankelijk voor niet-hotelgasten en richt zich op een lokaal, jong publiek. Bij de selectie van 

drank en spijs wordt gekozen voor regionaliteit en biologische producten. De uitchecktijden zijn 

flexibel en het ontbijt wordt tot 13 uur geserveerd.  

Eveneens nieuw in het oude centrum: Kaiser Max 

Het Kaiser Max (Engels) is gericht op selfcatering en beschikt over 9 moderne appartementen die 

op een steenworp afstand van het Goldene Dachl liggen. In de aangesloten café-bar kan tot in de 

middag worden ontbeten. Overdag worden specialiteiten uit Tirol geserveerd en 's avonds kan 

worden gekozen uit een veelzijdige wijnkaart.  

Leutasch Rookrituelen en vegetarisch halfpension 

De familie Pfeiffer breidt zijn toevluchtsoord voor gasten Aufatmen (Duits) in Leutasch uit. Pas in 

2016 werd het kleine pension vanuit ecologisch oogpunt en met inzet van veel hout gerenoveerd. 

Het familiebedrijf zet volledig in op het thema “ontspanning” en biedt yoga, meditaties, sauna en 

natuurwandelingen onder begeleiding van een gids aan. Nu wordt “Aufatmen” uitgebreid met een 

gedeelte voor rookrituelen en een zwemvijver alsook twee zeechalets. Uniek in Tirol: vanaf het 

winterseizoen 2018/19 wordt ook een vegetarisch halfpension aangeboden.  

Albergo: de eerste skihut ZONDER frites en schnitzel 

Het hotel-restaurant Albergo (Duits) kiest vanaf december 2018 in het skigebied Hochzillertal-

Kaltenbach voor hoogwaardige gastronomie en een moderne architectuur. De jonge exploitanten 

combineren het Tiroolse bergpanorama met de Italiaanse keuken: op de menukaart staan pasta, 

deegkussentjes en visgerechten. Vier royale suites en een spa-gedeelte garanderen een exclusief 

http://faktorei-innsbruck.at/
https://www.kaiser-max.at/en.html
http://www.pension-leutasch.com/
http://www.albergo.at/
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verblijf op een hoogte van 2.400 boven de zeespiegel. Het “Albergo” is direct naast het bergstation 

van de kabelbaan “Wimbachexpress” gevestigd. 

5-sterren superior: Schlosshotel in Ischgl 

Het Schlosshotel (Engels) heeft een verbouwing achter de rug en biedt zijn gasten met negen extra 

kamers, suites en een kasteellounge nog meer luxe en comfort. Het spa-gedeelte met 

binnenzwembad, sauna- en beautyfaciliteiten werd gerenoveerd. Het lobby- en bargedeelte werd 

uitgebreid met een ruimte met open haard. Ook de buitengevel, de oprit en het verwarmde 

zonneterras met open stookplaats kregen een facelift.  

In een nieuw jasje gestoken: het Seehotel Einwaller aan de Achensee 

Het traditionele hotel Seehotel Einwaller (Duits) in Pertisau werd afgelopen jaar door Carina en 

Christian Angerer overgenomen en volledig verbouwd. Die twee kiezen voor een ontspannen 

gastvrijheid en een moderne en gezellige ambiance direct bij de Achensee.  

Think big: Tirol Lodge in Ellmau 

In december 2018 opent de splinternieuwe Tirol Lodge (Duits) zijn deuren. Het hotel beschikt over 

171 kamers met 342 bedden, een panoramasauna, een rustruimte met uitzicht op de Wilder Kaiser, 

een het hele jaar door verwarmd zwembad, en de skipiste ligt direct voor de deur.  

Hilton verandert in Marriott  

In de “Hilton-toren” in het centrum van Innsbruck neemt het AC Hotel (Engels) van de hotelketen 

Marriott International zijn intrek. Het is het eerste hotel in zijn soort in Oostenrijk. Het TC Hotel 

beschikt over een casino, een fitnesscentrum en een terras in het centrum van Innsbruck. De 

kamers zijn allemaal geluidsdicht. 

Meer nieuws over de hotellerie 

In het Ötztal worden twee nieuwe hotels geopend: Het All-Suite Resort (Duits) Ötztal in Oetz en de 

Hochstatt Appartements (Engels) in Sölden.  

Het Hotel Sendlhof (Engels) in Waidring begint aan zijn tweede winterseizoen. Een mix van traditie, 

moderniteit en de liefde voor de natuur is het handelsmerk van het nieuwe hotel.  

Het VAYA fine living resort is een splinternieuw 4-sterren resort in Fieberbrunn. De chalets en 

appartementen beschikken over royale terrassen resp. balkons en zijn ingericht met elementen van 

verweerd hout.  

In Kühtai is er een nieuwe accommodatie die zich met name op jong publiek richt: het 

Dreiseenhaus ligt op slechts 50 m van de kabelbaan en biedt een directe toegang tot de skipistes en 

gratis wifi in het hele gebouw.  

Hall in Tirol: Waarschijnlijk zal in november 2018 in het oude centrum van Hall op de Unterer 

Stadtplatz het nieuwe boutiquehotel Hotel Kontor (Engels) zijn deuren openen. Het hotel zal over 8 

kamers en suites beschikken en in het weekend kan hier worden gebrunchd. 

“Sleep. Drink. Love.” Zo luidt het motto van Stage 12 (Engels) in de Maria-Theresien-Straße in 

Innsbruck. De voorkant van het hotel bestaat uit een op de monumentenlijst geplaatst huis uit de 

https://www.schlosshotel-ischgl.com/?lang=en
https://www.einwaller.at/de
https://www.tirollodge.tirol/
https://www.marriott.com/hotels/travel/innac-ac-hotel-innsbruck/
https://all-suite.com/ferienwohnungen-oetz-mountain-lake-resort-oetztal/
https://www.hochstatt.at/english/
https://www.hotel-sendlhof.at/en
https://www.vayaprojects.com/nl
http://hotel-kontor.at/en/index.html
https://www.stage12.at/en.html


 

 

 

 

www.presse.tirol.at  

NIEUWE ACCOMMODATIES VOOR HET 

WINTERSEIZOEN 2018/19  3/3 
 

16e eeuw, binnen werd het gebouw compleet gerenoveerd. Op zes etages komen oppervlakken van 

messing als stijlelement in het hele hotel terug.  

Het Hotel Tuxerhof (Engels) in Vorderlanersbach breidt momenteel uit en het Hotel Bergfried 

(Engels) in Tux-Lanersbach wordt eveneens omgebouwd en gerenoveerd. 

 

 

Tirol hoort met 11,5 miljoen gasten uit meer dan 50 landen en meer dan 47 miljoen overnachtingen in het jaar 

2016/17 en 34 regionale afdelingen tot de toonaangevende vakantiebestemmingen in de Alpen. Het Tiroler 

toerisme baseert op een geschiedenis van bijna 200 jaar en talloze baanbrekende mijlpalen. Gasten waarderen 

zowel in de zomer alsook in de winter de unieke natuur, de hoge kwaliteit van de service en infrastructuur en de 

internationaal befaamde gastvrijheid. De Tirol Werbung GmbH uit Innsbruck is de toerismemarketingorganisatie 

van het land. Haar taak is het om Tirol als de populairste bestemming van de alpine wereld te positioneren. 
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https://www.tuxerhof.at/en/
https://www.bergfried.at/en/

