Tirol is DE wintersportbestemming in de Alpen. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, zijn
regelmatige investeringen in de infrastructuur vereist. De kabelbanen in Tirol proberen een
evenwichtige combinatie van natuur en toeristische ontsluiting te waarborgen. Hier volgt
een overzicht van de belangrijkste noviteiten en evenementen.
1. Ischgl investeert 25 miljoen euro in het skigebied
De in 1988 gebouwde Gampenbahn wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe 6-persoons
stoeltjeslift met een dalstation op een hoogte van 1.924 m en een bergstation op 2.848 meter boven de
zeespiegel. De nieuwe lift zal straks 2.800 personen per uur vervoeren. Het hoogteverschil van meer
dan 900 meter geldt als wereldrecord voor een baan van dit type. Daarnaast zullen in het gebied twee
nieuwe restaurants worden gebouwd.
2. Twee nieuwe liften in Kitzbühel
In Kitzbühel worden op 08-12-2018 twee nieuwe liftinstallaties in bedrijf genomen die zich compleet
binnen de bestaande grenzen van het skigebied bevinden. Het investeringsvolume inclusief de
uitbreiding van de sneeuwkanonnen bedraagt ongeveer 17 miljoen euro. De vervoerscapaciteit van de
nieuwe installaties wordt aan de groeiende belangstelling voor het Kitzbüheler Horn aangepast. Het
gebied mag echter niet worden overbelast, zodat het ook in de toekomst een rustig skigebied voor
gezinnen blijft.
De baan genaamd “6SB Brunelle” beschikt over speciale windstabilisatoren die de windgevoeligheid tot
een minimum beperken. De nieuwe lift zal zijn voorzien van stoelverwarming, weerbescherming, echt
lederen bekleding en een mechanische vergrendeling.
Het dalstation van de “Comfortline S 10EUB Raintal” zal op een hoogte van 1.460 m worden gebouwd.
De cabine voor 10 personen biedt een nieuwe dimensie op het gebied van passagierscomfort en de
reistijd wordt drastisch verkort van 11,7 tot 3,6 minuten.
De dal- en bergstations zullen architectonisch met behulp van dakplankjes, beton- en glasgevels
zorgvuldig in het landschap worden ingebed.
3. Mayrhofen investeert 18 miljoen euro
Een nieuwe 10-persoons zweefbaan met één kabel zal in december 2018 in het skigebied Mayrhofen op
de Actionberg Penken worden geopend. De lift sluit het gat tussen het stadsdeel Mösl en de
Horbergbahn. Nog eens 2,7 miljoen euro worden in nieuwe pisteoppervlakken geïnvesteerd. Op zes
hectare kunnen wintersporters genieten van nog eens 2 pistekilometer.
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Ook nieuw is een “Ski-Movie-traject” in Mayrhofen. De wintersporters kunnen zich tijdens de afdaling
laten filmen en de video later via internet downloaden.

4. Meer investeringen in de infrastructuur
In de Zillertal Arena zal in december 2018 de nieuwe 6-persoons stoeltjeslift Larmach worden
geopend, die is voorzien van weerbescherming en stoelverwarming en 2.800 personen per uur kan
vervoeren.
De Bergbahnen Hochgurgl bouwen momenteel het tweede gedeelte van de Kirchenkarbahn, die in het
winterseizoen 2018/19 in bedrijf zal worden genomen. De installatie heeft een vervoerscapaciteit van
2.400 personen per uur en een snelheid van ongeveer 5 meter per seconde.
De oude Glungezerbahn in Tulfes is 50 jaar oud en zal door een nieuwe 10-persoons kabelbaan
worden vervangen die 1.000 personen per uur kan vervoeren. De bouwwerkzaamheden gaan medio juli
van start en de kabelbaan zal voor het begin van het seizoen op 15 december gereed zijn.
Seefeld: De Jochbahn bij de Rosshütte wordt omgebouwd en wordt qua capaciteit en frequentie
volledig gemoderniseerd. De heropening staat gepland voor 23-12-2018.
5. Nieuwe combinatiekaart in het Pitztal
Vanaf komend winterseizoen geldt in het Pitztal één kaart voor 76 pistes, 121,5 pistekilometers en 6
skigebieden. Pitztaler Gletscher, Rifflsee, Hochzeiger Bergbahnen, Imster Bergbahnen, Fendels en
Kaunertaler Gletscher.

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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