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Nieuwe accommodaties 
en infrastructuur in de 
zomer van 2019 

Uit de actuele ontwikkelingen in Tirol blijkt dat de jonge generatie binnen de 
toerismebranche met succes innovatie met alpiene traditie weet te combineren. De trend 
gaat in de richting van hoogwaardige voorzieningen en royale wellness-faciliteiten. Hier 
volgt een overzicht van nieuwe accommodaties, verbouwingen en verbeteringen van de 
infrastructuur in de zomer 2019.  

Wellness direct aan het meer: Hotel Haldensee im Tannheimer Tal 

Na een bouwperiode van 15 maanden opent het exclusieve 4 sterren-hotel Wellnesshotel 
Haldensee op een hoogte van 1.124 meter in mei 2019 zijn poorten. Het hotel met 120 bedden 
biedt een rechtstreekse privétoegang tot de Haldensee en ook het wellness-gedeelte met 
binnenzwembad en infinity pool kijkt uit over het water. Alle kamers en suites zijn voorzien van 
een loggia of een terras en boxspringbedden. Het nieuwe project van de familie Barbist is met name 
gericht op volwassen gasten die op zoek zijn naar ontspanning in de natuur. www.haldensee-
hotel.com   

Jong en duurzaam: Hotel Macun in Vent 

De term “Macun” is afkomstig uit het Reto-Romaans en betekent “steenbok”. De voormalige 
Alpenrose in het plaatsje Vent in het gebied Sölden werd door de junior-chef-koks Mallorie Rey en 
Pirmin Lechner omgetoverd en richt zich op een jonge, milieubewuste generatie. Het op 1.907 
meter hoogte gelegen hotel scoort op het gebied van duurzaamheid, kwaliteitsproducten, een 
internationale keuken en gezellige kamers. http://www.macun-vent.at/en  

Alpine wellness-keuken: Hotel Burgstein in Längenfeld 

In het Ötztal werd na een uitgebreide verbouwing ook het 4 sterren-hotel Burgstein heropend. De 
familie Gufler die het hotel bestiert, kiest voor de verbondenheid met de natuur en traditie. Op 
culinair gebied wordt een “alpiene wellness-keuken” met regionale ingrediënten, ook uit eigen teelt, 
geboden. Een deel van het concept wordt gevormd door de schapensoort “Tiroler Steinschaf” 
waarvan de wol bijvoorbeeld voor de wellness-faciliteiten wordt gebruikt. https://www.hotel-
burgstein.at/en/  

Hoogwaardig: pension in het Alpbachtal wordt een penthouse-chalet 

Veel hoogwaardig hout van alpenpijnen werd in het splinternieuwe 130 vierkante meter grote 
appartement Sonnblick Penthouse Chalet in Reith in het Alpbachtal gebruikt dat ruimte aan 2 tot 
8 personen biedt. De jonge gastvrouw en -heer Christina Hauser en Matthias Sedlak bieden 
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bovendien talloze extra's: een gevulde wijnkast, een biertap en zelfs een privé-kok kan op verzoek 
worden geregeld. http://penthouse-chalet.at/en/  

Nieuw PURE Resort in Ehrwald 

De PURE Resorts van de Nederlandse investeringsmaatschappij Mountain Residences zijn 
binnenkort op vijf locaties in Tirol te vinden. Het PURE Resort in het Pitztal werd in november 
2018 geopend, een ander project binnen de 4 sterren-categorie zal in juli 2019 in Ehrwald zijn 
deuren openen. Het nieuwe resort zal over een tuin met vijver, zwembad, fitness-studio, 
buitensauna en een restaurant beschikken dat ook toegankelijk is voor bezoekers die niet in het 
resort verblijven. www.pure-resorts.com  

Zwembad op het dak: de nieuwe Tuxerhof 

Na een uitgebreide verbouwing presenteert het traditionele hotel Tuxerhof in het Zillertal zich in 
een moderner, luxueuzer en comfortabeler jasje. Het volledig vernieuwde hotel biedt nu o.a. een 
zwembad op het dak, een lounge met open haard en royale suites op een zonnige locatie op een 
hoogte van 1.300 meter. Ook het splinternieuwe wellness-gedeelte met diverse sauna's, 
vuurmeditatieruimte en zoutmeer is de moeite waard. https://www.tuxerhof.at/en/  

Gezinsvriendelijk: Bergfried-Isabella in Tux 

Ook het hotel Bergfried Isabella in Tux-Lanersbach gaat na een verbouwing van acht maanden 
weer open. De liefdevol ingerichte lifestylesuites, almchalets en gezinsappartementen bieden een 
feel good-ambiance. Daarnaast beschikt het hotel over een 2.100 m² groot wellness-gedeelte. Het 
aanbod van de familie Stock is met name ook op gezinnen met kinderen gericht. 
https://www.bergfried.at/en/   

Het alledaagse leven ontvluchten: Mohr escape  

In het MOHR Life Resort in Lermoos staat de gasten een volledig vernieuwd, 2.500 m² groot 
wellness-gedeelte namens MOHR escape te wachten. Het infinity-buitenzwembad werd vergroot 
en met licht- en geluidselementen uitgebreid. De grote panoramaruiten bieden een geweldig 
uitzicht op het Zugspitzmassief. www.mohr-life-resort.at  

Adults only: wellness in de Alpbacher Hof 

Ook de Alpbacher Hof heeft veel geïnvesteerd: een nieuwe panoramasauna, een royale whirlpool 
en een rustruimte in de tuin staan klaar voor gasten die willen onthaasten. In het wellness-gedeelte 
luidt het motto “adults only”. Ook de fitnessruimte, het restaurant, de bar en de kamers werden 
vernieuwd. Een hoogtepunt is het panoramaterras met uitzicht op de bergwereld van Alpbach. 
https://www.alpbacherhof.at/en/4la/natuur-and-spa-resort-met-klasse.html  

Verdere verbeteringen van de toeristische infrastructuur 

In de winter van 2018/19 werd in Tulfes de nieuwe Glungezer-Bahngeopend. In de zomer vormt 
zij het ideale uitgangspunt voor een wandeltocht over de Zirbenweg tot aan de Patscherkofel bij 
Innsbruck.  

Op de Zillertaler Höhenstraße rijdt de lijndienst vanaf 2019 elk uur. De lijnbus rijdt vanaf 
Aschau, Stumm, Kaltenbach en Ried in het Zillertal naar de Zillertaler Höhenstraße tot aan de 
Kaltenbach skihut, Zirmstadl en de Platzlalm.  
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In april 2019 zal de nieuwe hellende lift in de “Burgenwelt Ehrenberg” in Reutte worden 
geopend. De lift ontsluit barrièrevrij de Ehrenberger Klause, het gereconstrueerde hoornwerk en 
de highline179. Door de bouw van de hellende lift kan het hoogteverschil van 110 meter tussen het 
bezoekerscentrum en de bushalte bij het hoornwerk in slechts 2,5 minuten worden overwonnen.  

In Oost-Tirol beginnen in het voorjaar van 2019 uitgebreide bouwwerkzaamheden: tot 2020 zal 
een familiepark op het Lienzer Zettersfeld en het belevenispark Wassermythos Ochsenlacke op 
de Brunnalm in St. Jakob in het Defreggental ontstaan. In het nationale park Hohe Tauern zal in het 
gebied Oberhauser Zirbenwald in St. Jakob in het Defereggental een uitzichttorenworden 
gebouwd die geschikt zal zijn om wilde dieren te observeren. 

 

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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