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Ski-Challenge Tirol 
10 avonturen en 

uitdagingen voor de echte 

skiër 

Zin in de langste skipiste van Tirol, een ritje met de hoogste vrij zwevende kabelbaan van 

Europa - of toch liever 's nachts op de ski’s over de verlichte piste naar beneden? Iedereen die 

zich een echte Tiroolse skiër wil noemen, kan de komende winter tien uitdagingen ofte wel 

challenges, verspreid in heel Tirol, aangaan.  

10 uitdagingen waarmee je een echte skiër wordt 

Daarvoor moet je in de winter van 2019/2020 een bijzondere opdracht volbrengen. Wie tenminste 

vijf van de tien geselecteerde “ski-challenges” doorstaat, wordt tot “echte Tiroler skiër” gekroond en 

maakt kans op geweldige prijzen. Zo divers als het wintersportaanbod in Tirol is, zo gevarieerd zijn 

de opdrachten: 

Skiën op een hoogte van meer dan 3.000 meter 

Een challenge hoog in de Alpen die elke “echte” skiër een keer moet hebben meegemaakt: skiën op 

één van de 5 Tiroler gletsjers. In de skigebieden op de gletsjers kunnen wintersporters er zeker van 

zijn dat er sneeuw ligt. Het skiseizoen begint hier al in de herfst en je vindt er perfecte pistes tot ver 

in het voorjaar.  

'Kaffee und Kuchen' (koffie met gebak) in het hoogste café van Tirol 

À propos hoog gelegen: het café 3.440 op de Pitztaler Gletscher is het hoogst gelegen koffiehuis van 

Oostenrijk en biedt de bezoekers een uniek uitzicht. Om hier tijdens het skiën van een kop koffie te 

genieten, is misschien geen uitdaging te noemen, maar het is in ieder geval een unieke belevenis.  

Vroeg in de bergen bij het Early Bird Skiing  

Vroeg uit de veren en dan de piste op. Ware skiërs skiën al als de zon net opkomt, de pistes vers zijn 

en de drukte van de dag nog ver weg is. In het Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn  

kunnen wintersporters uitgebreid van die bijzondere sfeer genieten. 

's Nachts skiën in plaats van vroeg naar bed 

Pyjama en tv aan is niet meer van deze tijd. In de SkiWelt Wilder Kaiser Brixental in Söll, het grootste 

nachtskigebied van Oostenrijk, kunnen nachtbakers tussen 18.30 en 22.30 uur op tien kilometer piste 

bergaf. 
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Wedstrijd in de parallelle slalom 

Er zijn tientallen afdalingen op de 214 kilometer piste in de wintersportregio Serfaus-Fiss-Ladis. Dit 

skigebied is vooral bij gezinnen erg populair. Een bijzondere challenge is een familierace op de Ski-

Movie-piste. Daar kun je een wedstrijd in de parallelle slalom houden en je daarbij laten filmen.  

Rit met de hoogste kabelbaan: Kitz3S 

In het skigebied Kitzbühel-Kirchberg wacht de hoogste vrij zwevende kabelbaan van Europa op 

"echte" wintersporters. De cabines hangen over een lengte van 2,5 kilometer aan drie kabels zonder 

pijlers. Het is adembenemend als de gondel 400 meter boven de grond zweeft en je als passagier door 

een glazen vloer naar beneden kunt kijken.  

In de skihut genieten van een typisch Tirools gerecht  

Kaiserschmarrn, pittige Kaspress-knoedels, hartige Tiroolse Gröstl of misschien Käsespätzle? Hartig 

of zoet, het maakt niet uit: de Tiroolse keuken moet je geproefd hebben als je en echte wintersporter 

bent. Deze “uitdaging” is waarschijnlijk vrij goed te doen voor de deelnemers van de ski-challenge. 

Voor een onvergetelijke tussenstop is de Adlerlounge in het Großglockner Resort in Osttirol zeer 

aan te bevelen. 

De langste afdaling van Oostenrijk bedwingen 

In Sölden in het Ötztal staat duursporters een uitdaging te wachten: een afdaling van meer dan 15 

kilometer en 1.970 hoogtemeters op de beruchte "Schwarze Schneid" van de Rettenbach Gletscher 

naar de Gaislachkogelbahn. Zelfs ervaren atleten voelen het in hun spieren wanneer ze de langste 

afdaling van Oostenrijk bedwingen. Dit skigebied onderscheidt zich bovendien door zijn perfect 

geprepareerde pistes en grote sneeuwzekerheid.  

De winter vieren met après-ski 

Na de vele belevenissen van een dag skiën heerlijk ontspannen, met vrienden een toast uitbrengen 

en elkaar vertellen wat je allemaal hebt meegemaakt: dat gaat het beste in één van de vele après-ski 

bars. Dat kan met een cocktail of met een vers getapt biertje met live muziek. De sfeer van St. Anton 

am Arlberg is uniek. Gasten van over de hele wereld waarderen daar de exclusiviteit en de gezellige 

sfeer. 

Grensganger worden 

Waar ooit koffie en tabak werden gesmokkeld, kunnen echte Tiroler wintersporters nu 

grensoverschrijdend skiën en een uitstapje naar het Zwitserse Samnaun maken. In de Silvretta Arena 

Ischgl/Samnaun biedt slechts één skipas toegang tot maar liefst 238 km pistes. 

 

Hoe werkt de ski-challenge?  

De deelnemers melden zich via het platform skiline.cc voor de challenges aan. De uitdagingen die 

kunnen worden afgestreept, worden vervolgens in het persoonlijke account vastgelegd. Als je 

tenminste vijf opdrachten met succes hebt uitgevoerd, doe je automatisch mee aan de competitie. 

Behalve de roem en de eer, kunnen de deelnemers 5 overnachtingen in Osttirol winnen met 

halfpension voor 2 personen plus skipassen. Er zijn ook 2 VIP-tickets voor de TirolBerg op het FIS 

https://www.skiline.cc/competition/tirol_ski_challenge_2019
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Wereldkampioenschap alpine skiën in Cortina d'Ampezzo te winnen. De prijs moet tussen 9 en 21 

februari 2021 worden verzilverd. Bovendien kun je ook nog de nieuwe Salomon S/Force 11 ski – als 

beste getest in 2019 – winnen.  

 

Met het openbaar vervoer naar de challenges reizen 

Met het openbaar vervoer kom je snel en eenvoudig naar de verschillende challenges. De VVT 

SmartRide-app geeft een goed overzicht van alle verbindingen van het openbaar vervoer.  

 

Meer informatie over de Ski-Challenge Tirol vind je op: www.visittirol.nl/ski-challenge 

Voor print geschikte persfoto's: presse.tirol.at/nl en www.bilder.tirol.at 

 

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. 
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