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Wie voor het langlaufen naar Tirol komt, komt op WK-terrein terecht, want in 2019 zal 

hier de Wereldkampioenschappen Noordse Combinatie worden georganiseerd. Van het 

perfect uitgebouwde loipenetwerk in Tirol profiteren echter ook de hobbylanglaufers.  

 
Na het WK is voor het WK – dat is tenminste het motto van Tirol. In 2017 kwam het Biathlon WK naar 

Hochfilzen, in 2019 volgen de Wereldkampioenschappen Noordse Combinatie in Seefeld. Seefeld en 

Hochfilzen zijn exemplarisch voor de infrastructuur die ook vakantiegangers aan de langlaufregio's van 

Tirol weten te waarderen: een goede bereikbaarheid, perfecte loipes, gekeurde accommodaties, een 

hoogwaardige service voor noordse combinatie skiërs en interessante langlaufevenementen. In St. 

Johann in Tirol vindt bijvoorbeeld elk jaar één van de bekendste langlaufevenementen van Oostenrijk 

plaats, de “Internationale Koasalauf”. Seefeld organiseert jaarlijks de Nordic Combined Triple, in 

Pertisau bij de Achensee vindt elk jaar de bekende “3-Täler-Lauf” plaats en in Lienz gaat jaarlijks de 

“Internationale Dolomitenlauf” van start. (Meer informatie hierover op www.visittirol.nl/langlaufen en 

www.tirol.at/langlaufen Duits)  

Tips uit de vijf beste langlaufregio's van Tirol 

Alleen al in de Olympiaregion Seefeld zijn 246,5 loipekilometers te vinden, zeven trajecten met een 

lengte van ongeveer 44 kilometer zijn speciaal bedoeld voor zitskiërs. Seefeld biedt zelfs een eigen 

hondenloipe. De “Cross Country Academy” biedt langlauftrainingen ter plaatse aan. Eén van de 

landschappelijk mooiste loipes op het plateau van Seefeld loopt naar Wildmoos. Het vijf kilometer lange 

rondje met drie pittige hellingen is vooral bij ambitieuze langlaufers populair en mag ondanks de in 

totaal "slechts” 145 hoogtemeters niet worden onderschat. Als pauzeplaats leent zich het gezellige café-

restaurant Wildmoosalm. 

Wie voor het langlaufen naar Tirol afreist, zou ook eens een uitstapje naar Oost-Tirol moeten maken. 

Dat is met zijn in totaal ruim 400 kilometer lange loipenetwerk een paradijs voor langlaufers. In het 

“Langlauf- und Biathlonzentrum Obertilliach” lopen internationale profs de deur plat, terwijl beginners 

hier het langlaufen kunnen leren. Hier ligt de grensstreekloipe van in totaal 51 kilometer en 800 

hoogtemeters via de Kartitscher Sattel door het pittoreske Lesachtal. Deze loipe verbindt de Oost-

Tiroolse dorpen Kartitsch, Obertilliach en Untertilliach en loopt ook een stukje door het buurland 

Karinthië. Grote kans dat de langlaufers onderweg Ole Einar Björndalen tegenkomen die in Obertilliach 

woont. 

Met een rond 75 kilometer lang loipenetwerk in Ischgl en Galtür is de regio Paznaun-Ischgl zowel 

voor beginners alsook ambitieuze langlaufers perfect geschikt. Door de hoogte zijn de loipes van begin 
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december tot ver in het voorjaar sneeuwzeker en bieden optimale voorwaarden voor langlaufers – het 

loipenetwerk strekt zich in Galtür uit tot op een hoogte van meer dan 2.000 meter. In de Weiler Wirl in 

Galtür begint bijvoorbeeld de hoogteloipe Silvretta – Bielerhöhe, die naar het indrukwekkende 

Silvretta-stuwmeer op een hoogte van 2.040 meter leidt. Het kosteloze loipegebruik en de gratis skibus 

in het gehele dal completeren het langlaufaanbod in Paznaun. 

Het op de grens met de Allgäu (Duitsland) gelegen Tannheimer Tal biedt noordse combinatie skiërs 

bijzonder langlaufplezier. Vooral beginners vinden hier optimale voorwaarden: 98 van de in totaal 140 

loipekilometers hebben een makkelijke moeilijkheidsgraad. Bovendien bieden de loipes een 

hoogteverschil van niet meer dan 50 meter. Ook gevorderde langlaufers kommen in het Tannheimer 

Tal aan hun trekken: de ski-trail loopt als 31 lang rondje zelfs tot over de grens naar Duitsland. De 

geweldige infrastructuur en het kosteloze gebruik van alle loipes weten te overtuigen en dit gebied is 

voor langlaufers dan ook een geweldige vakantiebestemming. 

750 loipekilometers in alle moeilijkheidsgraden verbinden de talloze dalen en plaatsen van de 

uitgestrekte vakantieregio Kitzbüheler Alpen. Een zeer mooie loipe is te vinden in de buurt van 

Hochfilzen, de plaats waar in 2017 het Biathlon WK werd georganiseerd. Op de 12 kilometer lange 

panoramaloipe van gemiddelde moeilijkheidsgraad bij St.Ulrich am Pillersee genieten langlaufers van 

het uitzicht op Weiler, uitgestrekte besneeuwde weiden en de Pillersee. De loipe is zowel geschikt voor 

de skatingtechniek als voor de klassieke stijl. 

Wereldkampioenschappen Noordse Combinatie Seefeld 2019 

Drie keer was Seefeld al een schouwplaats voor olympische medaillewedstrijden op het gebied van de 

Noordse discipline (1964, 1976 en 2012 met de Olympische Winterspelen voor de jeugd) en in 1985 

werden hier de Wereldkampioenschappen Noordse Combinatie georganiseerd. In 2019 zet de 

Olympiaregion deze traditie voort en organiseert al voor de tweede keer het “FIS wereldkampioenschap 

noords skiën”. De organisatoren willen aan de voet van de Toni-Seelos-olympiaschans Seefeld twee 

stadiums met tijdelijke toeschouwertribunes bouwen, de wedstrijden op de grote schans vinden op de 

Bergiselschanze in Innsbruck plaats.  

Topregio's voor langlaufen in één oogopslag 

Seefeld, Oost-Tirol, Paznaun-Ischgl, het Tannheimer Tal en de Kitzbüheler Alpen zijn slechts enkele 

voorbeelden voor de talloze geweldige langlaufregio's in heel Tirol. Meer informatie over de meest 

spannende langlaufevenementen voor profs en hobbysporters alsook accommodaties vindt u online op: 

www.visittirol.nl/langlaufgebieden und www.tirol.at/top-regionen-zum-langlaufen (Duits).  

Tirol hoort met 11,5 miljoen gasten uit meer dan 50 landen en ongeveer 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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