
 
 

Vakantie à la carte – in de 
Outdoor-Destination Imst! 

De grenzen zijn weer open! 
 
Heeft u al een vakantiemenu uitgezocht? Sinds 15 juni is alles weer open in de tiroler 
vakantieregio Imst. Met de URLAUB(S)PASS kunnen onze gasten heerlijk vakantie genieten à 
la carte! 24 echte hoogtepunten wachten erop door natuurliefhebbers en actionhelden 
ontdekt te worden. Want met deze nieuwe gastenkaart heeft u bijvoorbeeld gratis toegang tot 
Area 47, het grootste outdoor avonturenpark van Oostenrijk! Daarnaast biedt de 
URLAUB(S)PASS veel gratis tickets en kortingen voor vele attracties in onze regio! 
 

Ontdek de wijdte! Beleef Imst in het hart van de Alpen. 

De vakantieregio Imst biedt alles voor een geweldige outdoor-vakantie! Met haar 8 vakantiedorpen 

Imsterberg, Karres, Karrösten, Mils, Nassereith, Roppen, Schönwies en Tarrenz, het heerlijke klimaat in 

een geweldige bergwereld met de Lechtaler Alpen in het noorden en de Ötztaler Alpen in het zuiden, 

biedt de regio unieke mogelijkheden om te wandelen, fietsen of te klimmen. Daarnaast vind je in onze 

regio enorm veel waterplezier: van de Imster Schlucht tot de Fernsteinsee. Voor natuurliefhebbers, 

sportievelingen en vakantiegangers die graag bij vrienden te gast zijn, is Imst in het hart van de Alpen 

en Tirol een ideale uitvalsbasis. Iedereen die naar Imst komt kan zich verheugen op een goede mix 

tiroler en internationale cultuur, een geweldig natuurjuweel en een overvol en afwisselend programma! 

À la carte kiezen met veel gratis aanbiedingen en kortingen! 

Met de URLAUB(S)PASS hebben gasten in de Outdoor-Destination Imst in totaal 24 gratis tickets tot hun 

beschikking en vele andere aanbiedingen en kortingen. Zo wordt zelfs het plannen een feest: 

ontspanningzoekers, natuurliefhebbers, sporters: geen probleem! Er is voor iedereen een ruime keuze! 

Voor veel familie-uitjes, culturele bezoeken en sportevents gelden met de URLAUB(S)PASS ruime 

kortingen. Op die manier kan een makkelijk à la carte vakantiemenu worden gekozen. Bijvoorbeeld een 

menu met gratis entree bij het grootste outdoor-attractiepark van Oostenrijk, AREA 47 (gelegen op de 

47ste breedtegraad ;-)) of misschien kies je ervoor om het eerste Speed Hiking Park in Oostenrijk ‘City to 

mountain’ te ontdekken dat sinds 19 juni voor je geopend is! 

Kies voor het milieu met de URLAUB(S)PASS 

Vakantiegangers in onze regio kunnen met de URLAUB(S)PASS ook onbeperkt gebruik maken van het 

openbaar vervoer in Imst evenals de regiobus van de Fernpass tot naar Landeck.  

 

https://area47.at/
https://www.imst.at/urlaubserlebnisse/sommer/wandern/speed-hiking


 
 
 

Bummelbär, Musea en de ‘Fasnacht’ 

Met de Bummelbär-trein gezellig door het Gurgltal naar Nassereith of naar het zwembad in Imst. Ook 

deze familie-uitjes zijn met de URLAUB(S)PASS gratis en voor niks!  

Overnacht je meer dan 3 nachten in onze vakantieregio Imst? Dan krijg je met de URLAUB(S)PASS 

bovendien elke dag een gratis berg- en dalrit met de Imster Bergbahnen. Per verblijf krijg je tevens een 

gratis entree voor de bioscoop in het FMZ Kino, het Museum im Ballhaus, in de Fasnachthäuser Imst en 

Nassereith en de Knappenwelt Gurgltal in Tarrenz. Bij veel activiteiten krijg je met de gastenkaart 

tevens korting zoals bij Pferdehof Mang in Nassereith, waterfietsen op de Fernsteinsee, Segway-touren 

in Hoch-Imst, het karten (GoKart) in Tarrenz, de Steinblock Boulderhal, Klimcentrum Imst 

(Kletterzentrum Imst), Starkenberger Biermythos bij bierbrouwerij Starkenberg in Tarrenz of in de 

Swarovski Kristallwelten in Wattens.  

Kijk voor meer informatie en alle voordelen van de URLAUB(S)PASS op: 

https://www.imst.at/reiseplanung/urlaubspass 

Onze tips 

AREA 47 –het paradijs voor actionfans. Hier meer info! 

Het eerste Speed Hiking Park van Oostenrijk ‘City to mountain’, meer infos hier.  

Bij de Imster Bergbahnen krijg je vanaf 3 overnachtingen een gratis berg- en dalrit dagelijks per 

persoon! 

Kijk voor een leuk familie-uitje met de Bummelbärtrein hier! Daar vind je ook meteen de routes en 

tijden!  

Let op de openingstijden van alle attracties in onze vakantieregio Imst! 

Vraag de URLAUB(S)PASS direct aan bij je gastenverblijf!   
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