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Een safari in winters Tirol? Dat klinkt misschien wat vreemd, maar het is echt iets voor 

mensen die van afwisseling houden. Hier vind je in plaats van steppe en brandende hitte heel 

veel sneeuw en koude winterlucht. En natuurlijk ga je niet in een jeep op pad, maar op ski's. 

En waar ben je naar op zoek? Natuurlijk naar de Tiroolse “Big Five” voor wintersporters: 

hoogtemeters, pistekilometers, bergtoppen, panorama en plezier.  

 

Voor de doe-het-zelvers: ontdekkingstocht der superlatieven in de Kitzbüheler Alpen  

2750 kilometer piste wachten in de Kitzbüheler Alpen op de skisafari-fans: met der Super Ski Card 

kunt u naar maar liefst zes met elkaar verbonden skigebieden. Om het skiërs en snowboarders 

gemakkelijker te maken, hebben ze de keus uit verschillende safaritochten: van de 

kilometervreterronde voor echte profs tot een gezinsvriendelijke tocht of de safari voor genieters, 

voor elk niveau zit er wel een perfecte tocht bij. Natuurlijk kunt u voor skisafaritochten ook een gids 

boeken die u begeleidt. Een auto heb je voor deze tochten niet nodig. Met de gastenkaart komt u 

gratis met bus of trein van het ene skigebied naar het volgende. www.ski-safari.at  

Grenzeloze skisafari in de Tiroler Zugspitzarena 

De Tiroler Zugspitz Arena is een gebied waar men veel ervaring met skisafari's heeft: hier bestaat de 

Top Snow Card al een hele tijd. Dat is een skipas voor dit gebied én alle aangrenzende skigebieden. 

Met de Zugspitz Arena als startpunt kunt u het veelzijdige aanbod van al deze pistes elke dag beleven 

– ieder op zijn eigen manier en tot over de grens naar de Zugspitze, naar Garmisch-Partenkirchen 

of Mittenwald. https://www.zugspitzarena.com/nl/vakantiethema/ski-board/top-snow-card 

Eén skipas voor het hele Ötztal 

Ook in het Ötztal volstaat één kaart voor zes skigebieden: met de Ötztal Superskipass hebben 

wintersporters alle pistes van het Ötztal met in totaal 356 kilometer piste en 90 kabelbanen tot hun 

beschikking. Behalve de grote skigebieden zoals Sölden of Obergurgl-Hochgurgl, kunt u ook de 

pistes van de gezinsvriendelijke regio's in Hochoetz-Kühtai, Niederthai, Gries en Vent op. Om dit 

hele gebied te verkennen, moet u meerdere dagen inplannen. www.oetztal.com/superskipass 

Geplande skisafari-tochten: op pad in het Zillertal 

Ook hier vind je indrukwekkende skitochten met uitzicht op het Zillertal: tijdens de Höhenmeter-

Fresser-Runde (hoogtevreterstocht) voor ambitieuze skiërs in het skigebied Mayrhofen leg je, 

bergop- en bergafwaarts, 14.000 meter af, de Genussrunde (tocht voor genieters) is perfect voor 

fijnproevers. De Gletscherrunde (gletsjertocht) in Hintertux brengt u naar het eeuwige ijs en in de 

Zillertal Arena ga je op jacht naar de meest fotogenieke plekken. Met de Zillertaler Superskipass zijn 

tochten in al deze skigebieden mogelijk. www.zillertal.at/tipps/winter/skigebiete/skisafari.html  
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Gevarieerde skisafari met de snowcat in Galtür  

Niet alleen de schilderachtige schoonheid van het Silvretta-gebied maakt deze skisafari speciaal, ook 

de transportmiddelen zijn heel bijzonder: behalve ski's, minibussen en de kabelbaan, wordt er zelfs 

een ‘Pistenbully’(snowcat) ingezet. Deze georganiseerde eendaagse tocht leidt van Galtür via de 

Zeinisjoch naar Montafon in Vorarlberg, dan naar de Bielerhöhe en via de rustige Vermunt weer 

terug naar het startpunt. Daarvoor heb je wel een reservering en een extra ticket bij de skipass nodig. 

www.galtuer.com/de/Active/Active-Winter/Abseits-der-Piste/Skisafari 

De “Run of Fame” op de Arlberg 

Bij de “Run of Fame” ben je de grote legendes rond de Arlberg op het spoor. De tocht leidt van het 

Rendl in St. Anton am Arlberg via St. Christoph en verder naar Zürs en Lech naar Warth. Met de Ski 

Arlberg Pass kun je van alle liften en kabelbanen gebruik maken. In totaal leg je 85 kilometer en 18.000 

hoogtemeters af – het is dus een behoorlijk sportieve tocht! Hij is in één dag te doen, maar kan ook 

in meerdere dagen worden afgelegd, aangezien je overal in het skigebied van start kunt. 

http://www.skiarlberg.at/en/regions/activities/run-of-fame-1 

Perfect basiskamp: vanuit Landeck op skisafari 

De stad Landeck en de omliggende dorpen in de Region Tirol West zijn het ideale startpunt voor een 

skisafari: van hieruit zijn de mooiste pistes in de omgeving snel bereikbaar – op de Arlberg, in de 

Paznaun of op de zonnige hoogvlakte Serfaus-Fiss-Ladis. Er rijdt voor de gasten van deze regio 

dagelijks een pendelbus naar regio's in de omgeving. Sommige hotels bieden ook arrangementen 

voor skisafari's aan: dan zijn de kaartjes voor de liften, de rit met de bus en de overnachting 

inbegrepen. Er kan natuurlijk ook een gids voor de skisafari's worden geboekt.  

https://tirolwest.at/en/ski-safari 

Een goed buur: vakantieregio Imst 

Met zijn centrale ligging in het Tiroler Oberland gooit ook de regio Imst hoge ogen voor een 

skisafari. Veel hotels bieden ook hier arrangementen met een skisafari inclusief de verschillende 

skipassen aan. Daarnaast kunt u in vakantieregio Imst gebruik maken van de Gletscherpark Card. 

Die biedt toegang tot zes geliefde skigebieden in de directe omgeving, waaronder de Pitztaler en 

Kaunertaler Gletscher. https://www.imst.at/en/skisafari 

 

Tirol behoort met een kleine 12,3 miljoen aankomsten uit meer dan 50 landen, ongeveer 49,4 miljoen 

overnachtingen in het toeristische jaar 2017/18 en 34 regionale toeristische organisaties tot de belangrijkste 

vakantiebestemmingen in de Alpen. Bijna 200 jaar geschiedenis en pionieren hebben het toerisme in Tirol gemaakt 

tot wat het nu is. Zowel 's zomers als 's winters waarderen de gasten het Alpenlandschap en de natuur, de hoge 

kwaliteit van de service en de infrastructuur en de internationaal bekende gastvrijheid. Tirol Werbung GmbH 

maakt deel uit van de Lebensraum Tirol Holding GmbH en is gevestigd in Innsbruck. De organisatie verzorgt de 

marketing voor het toerisme in deze deelstaat. De belangrijkste taak van deze organisatie is het positioneren van 

Tirol als de meest geliefde plek in de Alpen met magische krachten. 

http://www.galtuer.com/de/Active/Active-Winter/Abseits-der-Piste/Skisafari
http://www.skiarlberg.at/en/regions/activities/run-of-fame-1
https://www.imst.at/en/skisafari
https://www.tirolwerbung.at/
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