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Excursies en 
evenementen in de zomer 
van 2019 

Ook in de zomer van 2019 kunnen in Tirol talloze vrijetijdsactiviteiten worden ontplooid. 
Gezinnen kunnen genieten van de nieuwe themawandelingen en sportfans kunnen hun 
hart ophalen tijdens geweldige evenementen zoals 's werelds grootste Gravity-
Mountainbike-Festival of de langste trailrun van Oostenrijk.   

Nieuwe excursiebestemmingen: Hubertus-Wildtierpfad in het Hochzillertal  

In de gemeentegebied van Kaltenbach werd een thema-beleveniswandelroute aangelegd. Zodra 
de sneeuw is gesmolten, kunnen vakantiegangers via de Zillertaler Höhenstraße van de 
Hubertuskapelle tot aan de Platzlalm wandelen. De voor kinderwagens geschikte en barrierevrije 
route biedt interactieve belevenisstations over het thema wilde dieren.  

Belevenis Spieljochbahn 

Ook op de Zillertaler Spieljoch valt in 2019 voor gezinnen nog meer te beleven: de klimtuin 
werd bijvoorbeeld uitgebreid met een spectaculaire Flying Fox, de Nepalbrücke en een kristalmijn 
voor kinderen. www.spieljochbahn.at/de/sommer/spieljochbahn-im-sommer  

WK-route in Hochfilzen 

Hochfilzen is internationaal bekend om de wereldbeker biatlon en de organisatie van drie biatlon-
wereldkampioenschappen. Het thema zal vanaf de zomer van 2019 het hele jaar door beleefbaar 
worden gemaakt. Op de 15 stopplaatsen van het WM-Pfad leren bezoekers meer over de 
biatlonsport en vier speelstations zorgen ervoor dat ook de kinderen zich kunnen vermaken.  

Klokkenhistorie in Waidring 

Het klokkengieten kent in Waidring een lange traditie. Met het project “Glockendorf” wordt de 
identiteit van het dorp benadrukt. Op de planning staan onder andere een klokkenwereld met een 
tentoonstelling, een klokkenbelevenisroute in Waidring en bezichtigingen onder leiding van een 
gids in de klokkengieterijen. De opening van het klokkenbelevenisdorp staat gepland voor het 
voorjaar van 2019. 

WIDI's Movieshuttle in het Ötztal 

In de kinder-avonturen-wereld WIDIVERSUM in Hochoetz zijn vanaf komende zomer 14 nieuwe 
stopplaatsen aanwezig. Een bijzonder hoogtepunt is de “WIDIs Movieshuttle”, een futuristische 
5D-multimediasimulator, waarin de bezoeker een hoofdrolspeler in een snelle achtervolging wordt. 
www.oetz.com/de/sommer/widiversum-hochoetz 

http://www.spieljochbahn.at/de/sommer/spieljochbahn-im-sommer
http://www.oetz.com/de/sommer/widiversum-hochoetz
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Evenementenkalender 2019: Crankworx doet als enige stop in Europa Innsbruck aan 

Het Bikepark Innsbruck op de Muttereralm zal in 2019 opnieuw gastheer zijn van een absoluut 
topevenement binnen de freestyle-bikescene: Crankworx. Deze keer wordt Innsbruck als enige 
Europese stopplaats aangedaan. Duizenden bezoekers zullen de deelnemers tijdens de downhill-
wedstrijd, de slopestyle-wedstrijd, tijdens het speed-and-style-programma, de whipp-off en een 
pumptrack-contest van 12 juni tot 16 juni 2019 aanmoedigen. 
www.crankworx.com/festival/innsbruck  

Bike Transalp met talloze vernieuwingen 

Tijdens de etappewedstrijd “Bike Transalp” van 14 tot 20 juli 2019 overwinnen 1.000 
mountainbikers uit 40 landen in zeven dagen ongeveer 500 kilometer en meer dan 18.000 
hoogtemeters. Deze wedstrijd wordt gezien als één van de belangrijkste en zwaarste mountainbike-
etappewedstrijden ter wereld. De nieuwe geopende single track van het Tuxer Joch naar Schmirn 
krijgt tijdens deze ronde zijn vuurdoop. https://bike-transalp.de/en/    

De langste trailrun van Oostenrijk komt naar het Pillerseetal 

De tailrun “AT100” met een lengte van 100 mijl ofwel 166 kilometer en 9.600 hoogtemeters zal 
van 8 tot 10 augustus 2019 in Fieberbrunn zijn première vieren. Hiermee wordt de “Kitz Alps Trail” 
het langste en meest gevarieerde trailrunning-evenement van Oostenrijk. Voor de première 
worden ongeveer 400 deelnemers verwacht. https://kat100.at/en/  

Stubai Ultratrail – nieuw parcours en een extra afstand  

Ook het Stubaital heeft trailrunners iets nieuws te bieden. Op 29 juni 2019 gaat hier de Stubai 
Ultratrail in Innsbruck van start om in Neustift te eindigen. Na een update is de trail langer, 
zwaarder en mooier geworden. Het aanbod werd bovendien met een vierde afstand, de STUBAI 
19K, van 18,6 kilometer en 1.989 hoogtemeters bergopwaarts, uitgebreid.  www.stubai.at/ultratrail  

20 jaar Achenseelauf 

Op 7 en 8 september 2019 wordt voor de 20e keer de mooiste panoramarun van Oostenrijk 
georganiseerd. 1.500 hardloopfans zullen tijdens de Achenseelauf 23,2 Kilometer rond het 
grootste meer van Tirol afleggen. De vlammende massastart trekt elk jaar talloze kijklustigen en 
laat de harten van sporters sneller kloppen. https://www.achenseelauf.at/en/  

10 jaar meidenvoetbal: Cordial Girls Cup 

Van 7 juni tot 10 juni 2019 vindt in Hopfgarten en Westendorf voor de tiende keer één van de 
grootste jeugdvoetbaltoernooien van Europa plaats. Tijdens de Cordial Girls Cup heet Tirol 
talloze jeugdige wereldklasseploegen welkom en de geweldige prestaties van de meiden moeten 
hier voor het voetlicht worden gebracht. http://www.cordialcup.com/en/  

Opening van de bergzomer in de Kitzbüheler Alpen 

In mei 2019 wordt in de Kitzbüheler Alpen ter gelegenheid van opening van de bergzomer een 
hele reeks nieuwe evenementen georganiseerd. Op de planning staan bijvoorbeeld snuffeldagen op 
de etappes van de langeafstandswandelroute KAT-Walk, talloze feesten zoals het “Seeleuchten” aan 
de Pillersee of een gourmet-e-bike-tocht. Met een gastenkaart krijgen bezoekers bovendien 50% 

http://www.crankworx.com/festival/innsbruck
https://bike-transalp.de/en/
https://kat100.at/en/
http://www.stubai.at/ultratrail
https://www.achenseelauf.at/en/
http://www.cordialcup.com/en/
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korting op tickets voor de bergbanen. https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/sommer/kitzbueheler-
alpen-bergsommer-opening-in-tirol.html  

 

Tirol hoort met 12,3 miljoen gasten uit meer dan 50 landen en 49,4 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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