Tirol is in de Alpen
fietsland nummer één
Met duizenden kilometers aan wielren-, mountainbike- en fietsroutes en ongeveer 115
singletrails heeft Tirol zich in de Alpen als fietsregio nummer één gepositioneerd.
De hoogst gelegen weg over een pas in Oostenrijk, het hoogste per racefiets bereikbare punt of het
steilste fietspad van de Alpenrepubliek: voor de wielersport is Tirol een gebied van superlatieven.
Met 3.800 kilometer aan uitstekende wielrenroutes, circa 6.000 kilometer officieel goedgekeurde
MTB-routes, ongeveer 115 singletrails en meer dan 1.000 kilometer aan fietspaden mag Tirol zich
met recht de “nummer 1 fietsregio in de Alpen” noemen. Het langste ononderbroken
mountainbikecircuit in de Alpen, de Bike Trail Tirol, is maar liefst 1.000 kilometer lang.
WK Wielrennen als drijvende kracht achter de wielersport
Het absolute hoogtepunt in 2018 was het UCI wereldkampioenschap Wielrennen Innsbruck-Tirol
dat het hele land in zijn ban hield. Er stonden 600.000 fans langs de weg en nog eens 200 miljoen
volgden dit perfect georganiseerd evenement waar topsporters uit 77 landen om de wereldtitel
streden live op tv. Na een adembenemende race op de moeilijkste WK-route aller tijden werd de
Spaanse veteraan Alejandro Valverde wereldkampioen. Door dit succesvolle WK ontving Tirol het
exclusieve label “Bike Region Label van de UCI“. Het deelt deze titel met steden en regio's zoals
Kopenhagen, Yorkshire en Limburg.
Tien wielertochten van wereldklasse
Tirol biedt ook geweldige routes voor wielrenners die het niet om topsport is te doen. In de dalen
hebben beginners de keus uit vele tochten en kunnen daar aan hun conditie werken. Voor ambitieuze
wielrenners bieden de bergwegen voldoende uitdaging. Hier worden ze met een prachtig uitzicht op
de bergen beloond. Eén van die routes in Tirol is bijvoorbeeld de “Great Rides”. Dat zijn tien heel
bijzondere wielertochten. Ze hebben drie dingen gemeen: veel hoogtemeters, fantastische uitzichten
en snelle afdalingen.
Crankworx: een hoogtepunt voor fans van slopestyle, downhill & co.
Van 30 september tot 4 oktober 2020 vindt voor de vierde keer op een rij het grootste gravity
mountainbikefestival “Crankworkx“ plaats in Bikepark Innsbruck op de Muttereralm. Dit keer is
Tirol de enige standplaats van deze tour in Europa. Er wordt een gevarieerd spektakel geboden met
wedstrijden in de disciplines downhill, slopestyle, speed-and-style plus een whip-off- en een
pumptrack-toernooi.
De 5 beste singletrails in Tirol
Downhill is een MTB-discipline die vooral in de Alpen enorm in opkomst is. Elk jaar worden er in
Tirol weer meer officieel goedgekeurde singletrails aangelegd. De Arzler Alm Trail, de Blindsee Trail,
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de Fleckalm Trail, de Leiterberg Trail en de Plamort Trail kregen zelfs de titel “Great Trail”. Dit zijn
nog maar enkele voorbeelden van de ongeveer 115 singletrails in Tirol die alle dromen van
mountainbikers over het grote avontuur op smalle paden waarmaken.
E-mountainbikes
E-mountainbikes zijn een interessant alternatief voor de conventionele mountainbikes. Hiermee heb
je een 'extra portie energie' zodat ook zeer lange tochten mogelijk zijn. De e-biketrend blijft
doorzetten. Daarom wordt ook de infrastructuur in Tirol uitgebreid. Je kunt tegenwoordig op veel
plaatsen een e-mountainbike huren en er zijn steeds meer berghutten waar de accu's opgeladen
kunnen worden. E-mountainbikes bieden ook onverwachte mogelijkheden voor wandelaars en
bergbeklimmers. Als de weg naar de top of de klim naar de rotswand te lang is, dan komt de emobility aan zet: eerst stap je op de e-bike en dan ga je te voet verder naar de top.
Fietstochten in de herfst in Tirol
Gezinnen en recreatieve fietsers hoeven in Tirol maar een paar hoogtemeters af te leggen. Vooral
langs de rivieren en door de dalen lopen een paar van de mooiste langeafstandsfietspaden van de
Alpen door Tirol. Voorbeelden daarvan zijn de Drau- de Inn-fietsroute. Een geheime tip voor fietsers
die ook graag culinair genieten, is de Via Claudia Augusta. Langs deze route liggen tal van Tiroler
eetgelegenheden. Tirol heeft in totaal ongeveer 1.000 kilometer aan fietspaden voor genieters.
Fietsvriendelijke accommodaties, verhuur van e-bikes, fietsshuttles en fietsenmakers maken het
fietsaanbod compleet.
Meer informatie:
•
•
•
•

Informatie voor wielrenners: www.visittirol.nl/wielrennen
Informatie voor mountainbikers: www.visittirol.nl/mountainbike
Informatie voor recreatieve fietsers: www.visittirol.nl/fiets
Informatie voor e-bikers: www.visittirol.nl/ebike

Tirol behoort met zijn 34 regionale toeristische organisaties tot de toonaangevende 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 is. Het 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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