Knerpende sneeuw, winterse bergen en genieten van de vrijheid op de piste – al gauw begint
voor wintersporters alweer de mooiste tijd van het jaar. Hier enkele tips over hoe de
volgende skivakantie in Tirol nog leuker wordt.
Skiën in de herfst
De “Big 5” in Tirol heten: Kaunertaler Gletscher, Pitztaler Gletscher, Gletscherskigebiet Sölden,
Stubaier Gletscher en Hintertuxer Gletscher. Vanwege de hoogte begint het seizoen op de 5 Tiroolse
gletsjers al veel vroeger dan in de overige skigebieden. Vanaf oktober kunnen wintersporters hier al
genieten van goede pistecondities, en op de Hintertuxer Gletscher zijn de skiliften zelfs het hele jaar
door in bedrijf. In veel gletsjer-skigebieden bestaat bovendien de mogelijkheid om in de herfst
kosteloos de nieuwste ski's en snowboards te testen tijdens zogenoemde “Testivals”.
Voor een last-minute-vakantie: advent in Tirol
De periode voor de Kerst telt als tussenseizoen, hoewel veel skigebieden al begin december open
gaan. Op veel plekken is het nog niet zo druk en veraf van de pistes kunnen talloze authentieke
Tiroolse tradities worden bewonderd, zoals de zogenoemde “Perchtenläufe” (demonenprocessies)
rond Sinterklaas of de vele Christkindl-markten in de adventsperiode.
Voor fans van de huttensfeer
Op een eenzame berghut aan het nieuwe jaar beginnen: zo zouden veel mensen graag oud en nieuw
vieren. Maar wie Nieuwjaar op een hut wil doorbrengen, moet deze al op tijd reserveren. Een
huttenvakantie is echter niet alleen rond de jaarwisseling een geweldige belevenis. De meeste
hutten kunnen bijna het hele jaar door worden gehuurd – zonder lange wachttijden.
Pistepret tijdens het “Jännerloch”
Na de kerstdrukte eind december en begin januari volgen in Tirol meestal een paar rustigere dagen.
De ene groep reizigers vertrekt en de andere groep moet eerst nog wachten totdat de volgende
vakantie begint. Slimme wintersporters profiteren van het zogenoemde “Jännerloch” (letterlijk
vertaald: januari-gat) en genieten van minder drukke pistes, korte wachttijden en perfecte
omstandigheden.
Specials voor gezinnen
Voor gezinnen met kinderen hebben veel skigebieden speciale aanbiedingen in petto om het
vakantiebudget te ontzien. Bepaalde oefenliften zijn gratis en in de SkiWelt Wilder KaiserBrixental, in Serfaus-Fiss-Ladis of in Hochötz in het Ötztal zijn tickets voor jonge gezinnen te koop
waarbij de liftticket op de partner kan worden overgedragen. Zo kan steeds één ouder voor de
kinderen zorgen en kan de andere genieten op de piste.

www.presse.tirol.at

LIFEHACKS VOOR DE SKIVAKANTIE

1/3

Voor vroege vogels
Sommige skigebieden bieden zogenoemde “Early Bird Packages” aan. De liften gaan zeer vroeg
open en iedereen die op dat tijdstip al op de piste aanwezig is, wordt beloond met maagdelijke,
perfect geprepareerde pistes. Als de uitslapers dan om 9 uur de berg opgaan, zijn de early birds al
klaar voor de eerste pauze en genieten van koffie en verse broodjes.
Voor nachtbrakers
Nachtactieve wintersporters kunnen in Tirol genieten van talloze skigebieden die meerder keren
per week hun pistes verlichten. En deze nachtskiërs kunnen dan ook meteen terecht in de gezellige
après-ski-bars. Wat handig dat er in de meeste skigebieden intussen direct bij het dalstation
skidepots zijn waar de uitrusting comfortabel en verwarmd kan worden opgeborgen.
Wintersporters hoeven dus nooit meer met bevroren skischoenen met hun ski's te zeulen.
Voor zonaanbidders
Tegen het eind van het skiseizoen zijn de condities doorgaans geweldig. Het is al wat warmer, de
dagen worden langer en veel sneeuw en talloze afsluitende evenementen zorgen voor een
fantastische sfeer. Veel pistes zijn desondanks leeg, want de gasten en inwoners hebben zich
mentaal al op het voorjaar ingesteld. Echte wintersporters gaan echter ook nog in april skiën. Op de
5 gletsjers van Tirol duurt het skiseizoen zelfs tot ver in het voorjaar voort.
Meer informatie over skiën in Tirol vindt u op www.visittirol.nl/ski.
Persklare foto's op presse.tirol.at/nl en www.bilder.tirol.at

Tirol hoort met 11,5 miljoen gasten uit meer dan 50 landen en meer dan 47 miljoen overnachtingen in het jaar
2017/18 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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