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22,9 
miljoen 

overnachtingen konden er afgelopen winter (2019/2020) in totaal in 

Tirol worden geregistreerd. 

4,9 miljoen 
gasten telden de toeristische bedrijven in Tirol in de winter van 

2019/2020. 

339.000 
gastenbedden zijn er in Tirol te vinden. Hiervan een op de twee in 

hotels, een derde in vakantiewoningen en 7 procent bij privé-

accommodaties. 

4,6 
dagen is de gemiddelde verblijfsduur van de gasten in Tirol. 

(winterseizoen 2019/2020) 

51,9% 
van alle winterovernachtingen in Tirol kunnen worden toegeschreven 

aan de Duitse bronmarkt. (winterseizoen 2019/2020) 

>80 
skigebieden (inclusief kleine liftinstallaties) heten wintersporters 

welkom. 

574 
bergen boven de drieduizend meter zijn in Tirol te vinden. De 

Großglockner (3.798 meter) en de Wildspitze (3.768 meter) zijn de 

hoogste bergen. 

~3.400 pistekilometers heeft Tirol te bieden. 

1.100 
liften en berg- & kabelbanen brengen de wintersporters naar de 

bergen van Tirol. 

>20 skigebieden hebben verlichte pistes voor nachtelijk skiën. 

227 
dagen skiën in ruim 90 gebieden: dat is mogelijk dankzij de Snow 

Card Tirol. 

>360 skischolen staan voor alle wintersporters klaar. 

>7.000 
wintersportdocenten laten beginnende wintersporters de juiste 

techniek zien. 

>700 perfect opgeleide berggidsen zorgen voor veiligheid in de bergen. 

5 
gletsjerskigebieden zorgen voor wintersportplezier op een hoogte 

boven 3.000 meter, één gebied zelfs het hele jaar door. 

~70 
geweldig onderhouden snowparks nodigen snowboarders en 

freeskiërs uit om nieuwe trucjes uit te proberen. 

114 
café-restaurants dragen het kwaliteitskeurmerk “Tiroler Wirtshaus” 

en serveren traditionele, regionale kost. 

99 
restaurants in Tirol zijn in de Gault Millau 2021 onderscheiden met 

170 koksmutsen.  

15 
regio's bieden een uitgebreid en kwalitatief hoogwaardig 

wandelroutenetwerk aan. 
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1.856 
vierkante kilometer telt het grensoverschrijdende nationale park 

Hohe Tauern. Vijf andere natuurparken in Tirol nodigen uit om het 

kwetsbare Alpenlandschap te verkennen. 

2.657 
met echt goud overtrokken dakpannen maken het “Goldene Dachl” 

tot het symbool van Innsbruck. 

>100 

evenementen zoals het Hahnenkammrennen in Kitzbühel, de 

wereldbeker alpineskiën in Sölden, de Weiße Rausch in St.Anton of de 

Freeride World Tour in het Pillerseetal maken Tirol tot het 

wintersportland nr. 1 in de Alpen. 

15.650 
leden in rond 300 blaaskapellen verrijken met hun optredens het 

culturele leven van Tirol. 

12 
regio's in Tirol zijn partner van de vereniging “Tiroler 

Langlaufspezialisten” en bieden zodoende perfecte 

langlaufvoorwaarden en regelmatige kwaliteitscontroles. 

>4.000 
kilometers langlaufloipes lopen door Tirol. Bovendien zijn er meer 

dan 100 gecontroleerde langlaufaccommodaties. 

3 
regio's in Tirol richten zich binnen het kader van hun uitgebreide 

langlaufaanbod specifiek op loipes voor zitskiërs. 

220 
goed onderhouden rodelbanen bieden in totaal rond 750 kilometer 

rodelplezier. 

16 
regio's zijn specifiek gespecialiseerd in een uitgebreid aanbod aan 

familieskiën 
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