We are Family!
Met de kinderen, het hele gezin, oma en opa op zomervakantie? Het is de trend
momenteel! Zowel kinderen, ouders als grootouders genieten van een vakantie met de
drie generaties samen. Maar waar naartoe? Naar Serfaus-Fiss-Ladis! Op de zonnige
hoogvlakte boven het Inntal in Tirol vieren jong en oud gegarandeerd samen feest.
In de voormiddag, als mama en papa met de lift een bergtop met mooi uitzicht beklimmen, kijken
de grootouders toe hoe de kleinkinderen spelen in het interactieve waterspeelpark Murmliwasser.
Of ze maken een wandeling met een mooi uitzicht op een van de vele makkelijk toegankelijke korte
wandelwegen. ’s Middags komt de hele familie dan samen om te eten in een van de vele hutten of
bergrestaurants boven de daken van Serfaus-Fiss-Ladis. ’s Avonds ontspannen mama en papa nog
bij een goed glas wijn. Oma leest een verhaaltje voor of zingt de kleinste kinderen in slaap. En opa
verliest nog maar eens bij het Uno kaartspel. Een vakantie met drie generaties doet iedereen deugd!
Goed gepland is al half gewonnen, ofwel: “Quality time” voor iedereen!
Een gezamenlijke vakantie voor ouders, kinderen en grootouders is een verrijking voor alle drie de
generaties. Iedereen krijgt immers wat hij nodig heeft: de ouders, die vaak onder stress staan in
het dagelijkse leven, kunnen eindelijk eens diep inademen. En de kinderen, die krijgen wat ze het
liefste doen: plezier, spanning – en chocolade! Voor dat laatste zijn tijdens de vakantie met de hele
familie oma en opa verantwoordelijk. Voor punt een en twee zorgt de Tiroolse vakantieregio SerfausFiss-Ladis. De drie bergdorpen boven in het Inntal in Tirol hebben immers een groot hart voor
kinderen – en bieden voor alle generaties bijzonder veel vakantiespanning en -ontspanning.
Soms nemen de ouders oma en opa enkel mee om te babysitten. Of de grootouders willen tijdens
de vakantie 24 uur bij de kleinkinderen zijn. Beide situaties leiden onvermijdelijk al eens tot
conflicten. Het is daarom belangrijk dat alle familieleden bij een gezamenlijke reis hun wensen en
verwachtingen uitspreken. Idealiter gunt iedereen elkaar een pauze – en ook de kinderen mogen
een keertje beslissen. Ook de vakantiebestemming is belangrijk. Die moet iets te bieden hebben
voor iedere generatie. Zoals Serfaus-Fiss-Ladis – een van de meest geliefde vakantiebestemmingen
van de Alpen. Hier draait alles rond het thema “We are family!”. Deze zomer biedt de vakantieregio
tot 18 oktober de perfecte sport-, speel-, genot- en ontspanningsmogelijkheden voor de hele familie.
De perfecte vakantie: spanning voor de kleinsten, ontspanning voor de grote mensen
Een vakantie met drie generaties hoeft niet lang te duren. Zelfs een gezamenlijk weekendje weg
van de dagelijkse sleur biedt kleinkinderen en grootouders al de mogelijkheid om elkaar beter te
leren kennen en de band te versterken. Dus liever een verlengd (test-) weekend met oma en opa
doorbrengen dan meteen twee weken naar de andere kant van de wereld te trekken. Trouwens: de
gezamenlijke reis hoeft niet te ver weg van huis te zijn. Dus beter samen met de grootouders de
auto inladen en naar Tirol trekken, dan ergens naartoe te vliegen. En eenmaal aangekomen op de
zonnige hoogvlakte op ongeveer 1.400 meter, mag de auto meteen in zomerslaap. In de drie dorpen
zijn de wegen naar vakantiegeluk immers heel kort. De wandelwegen vertrekken meestal vlakbij de
accommodatie. En wie naar een naburig dorp wilt die neemt de wandelbus of de gondellift – gratis
dankzij de “Super. Sommer. Card.”.
Of het nu het Piratenpad, het Heksenpad of het Onderzoekerspad is – in Serfaus-Fiss-Ladis wordt
wandelen nooit saai! En de talrijke kinderwagenvriendelijke themapaden, zoals de nieuwe
Quellenweg, zijn niet alleen perfect voor gezinnen met kleine kinderen, maar ook voor de
grootouders. Actieve vrije tijd doet de kinderen net zo veel deugd als de grootouders. En de ouders
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sowieso. Oma en opa voelen zich tijdens de gezamenlijke wandelingen meteen enkele jaren jonger
– en de kinderen zijn blij dat ze oma en opa eens even voor zich alleen hebben.
De drie ontspannen actiedorpen: perfecte infrastructuur voor alle generaties
De drie kleine dorpen Serfaus, Fiss en Ladis zijn groot als het gaat om familievriendelijke vakantieactie. Met de rodelbaan Gezinscoaster Schneisenfeger op de Alpkopf boven Serfaus vliegen groot en
klein met 40 km/u van de bergtop naar Belevenispark Hög. En op de grote reuzenschommel
Skyswing worden de zenuwen van grote en kleine helden op de proef gesteld. En de grootouders?
Psychologen weten al langer dat alleen al het toekijken lichaam en geest activeert. Dus ook als oma
en opa zelf niet meer zo goed ter been zijn, kunnen ze toch genieten van het familieplezier. Rondom
Serfaus-Fiss-Ladis zijn er tal van relaxstations met ergonomische ligstoelen en comfortabele
hangmatten waar de grootouders het zich comfortabel kunnen maken. Trouwens: met meer dan
2.000 uren zonneschijn per jaar loopt de vakantieregio voorop als het gaat om een zomerkleurtje
opdoen. En de zomerzon maakt iedereen blij!
Meer persinformatie en gratis beeldmateriaal kan je terugvinden op ons portaal voor pers op
www.serfaus-fiss-ladis.at/nl/Pers.
Over Serfaus-Fiss-Ladis
Mag het iets meer zijn? In de Tiroolse vakantieregio Serfaus-Fiss-Ladis vind je een nieuwe stijl van zomervakantie. De
drie historische bergdorpen Serfaus, Fiss en Ladis liggen op een zonnige hoogvlakte boven het Oberinntal in Tirol,
omgeven door fantastische bergtoppen van de Samnaun berggroep en de Ötztaler Alpen. De vakantieregio biedt meer
dan wie ook zijn gasten de beste voorwaarden voor een veelzijdige zomervakantie, en dit op een hoogte tussen de
1.200 en 3.000 meter boven de zeespiegel: Meer voor families, meer voor actiehelden, meer voor outdoor sporters,
meer voor genieters, meer voor fijnproevers. Meer informatie kan je vinden op www.serfaus-fiss-ladis.at/nl.
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Vind ons op:
#serfausfissladis #serfaus #fiss #ladis #weilwirsgeniessen #wearefamily
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