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Van appartement tot rooftop-suite: dit zijn 

de nieuwe accommodaties voor het 

winterseizoen 2020/21 

In heel Tirol werden in het zomermaanden weer nieuwe accommodaties gebouwd. Naast 

stijlvolle, nieuwe hotels en uitgebreide verbouwingen, groeit vooral het aanbod aan ruime 

selfcatering-appartementen en chalets: zij bieden een prettige verblijfsplaats voor de 

vakantie met familie of vrienden. Hier volgt een selectie van de belangrijkste nieuwe hotels 

voor het komende winterseizoen. 

Het "Ullrhaus" in St. Anton am Arlberg combineert design, culinaire geneugten en sport 

Op een perfecte locatie in het centrum van het dorp, tussen Rendl- en Galzigbahn, ontstaat in St. 

Anton am Arlberg het designhotel Ullrhaus met 40 kamers en appartement-suites met eigen sauna. 

Het hotel biedt bovendien: een spa-gedeelte met binnenzwembad, een à la carte restaurant en de 

Ullrbar. De naam is overigens geïnspireerd op de Noordse skigod Ullr en het hotel moet dan ook 

een elegante accommodatie voor sport- en designfans worden. Het interieur werd ontworpen door 

de binnenhuisarchitecte Stephanie Thatenhorst uit München. Voor haar gevoel voor stijl werd zij 

in 2019 onderscheiden met de German Design Award.  

www.ullrhaus.at 

"Omaela": buitengewone appartementen met eigen sauna  

Eveneens in St. Anton am Arlberg, op slechts enkele meters van het dalstation van de 

Nassereinbahn, wordt in december 2020 een tweede designjuweeltje geopend: Omaela. Vier 

stijlvolle, moderne en tegelijkertijd gezellige appartementen bieden in de familiare accommodatie 

veel ruimte voor een vakantie met familie en vrienden. Het hoogtepunt van "Omaela"? Dat is het 

private wellness-gedeelte met eigen sauna in elk appartement.  

www.omaela.com 

Alpine elegantie: het ****Superior Hotel Seiblishof in Ischgl 

In Ischgl wordt het ****Superior Hotel Seiblishof heropend: hier ontmoet moderne luxe alpine flair 

en een snufje extravagantie. Royale en prachtig gerenoveerde kamers bieden een perfecte plek om 

te ontspannen. Kleine gasten zijn welkom in de Unique Kinderclub, terwijl de volwassenen in het 

exclusieve wellness-gedeelte kunnen ontspannen, gebruik kunnen maken van de fitness- en 

massagestudio of aan de hotelbar kunnen klinken.  

www.seiblishof.com 

 

http://www.ullrhaus.at/
http://www.omaela.com/
http://www.seiblishof.com/
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Privé-accommodatie in de natuur: vakantiehuis Alpsteig 

Een exclusieve privé-accommodatie van 120m2: dat is het ruime vakantiehuis Alpsteig in 

Schattwald in het Tannheimer Tal: de gerenoveerde blokhut biedt een vrij uitzicht over de bergen, 

een moderne inrichting en heel veel Tiroolse gezelligheid in het volledig houten interieur.  

www.ferienhaus-alpsteig.at 

 

Upgrade in...liebes Rot-Flüh en Hotel Tyrol bij de Haldensee 

In het Tannheimer Tal stonden talloze verbouwingen van gerenommeerde hotels op het 

programma: zo weet het wellnesshotel...liebes Rot-Flüh am Haldensee in het komende seizoen met 

40 gerenoveerde kamers te overtuigen. Ook de gasten van het Hotel Tyrol, eveneens gelegen aan de 

Haldensee, kunnen zich verheugen op nieuw ingerichte, elegante kamers, suites en studio's: het 

hotel is bovendien een aanrader voor loipefans en is dan ook een erkende langlauf-accommodatie.  

www.rotflueh.com 

www.tyrol-haldensee.com 

 

Het hotel Vier in het Ötztal staat in het teken van de vier elementen 

Geïnspireerd op de vier elementen: het hotel Vier in Längenfeld laat zich inspireren door de 

energie en kracht van vuur, aarde, water en lucht. In december 2020 worden hier studio's en een à 

la carte restaurant met chef's table geopend. Naast de comfortabele studio's weet vooral het 

wellness-gedeelte met sauna, buitenzwembad, wellness-tuin en rustruimte te overtuigen. 

 www.vier-studios.at 

 

De Urbanhof in Sölden opent zijn deuren 

Nieuw is ook het Hotel Garni Urbanhof in Sölden. In de exclusieve kamers domineren geurend 

alpenpijnenhout en zachte stoffen in combinatie met een geweldig bergpanorama. Het moderne 

hotel op een rustige locatie biedt tevens een wellness-gedeelte met sauna, infraroodcabines, 

rustruimte en relaxgedeelte buiten. 

www.urbanhof.at 

 

Volledig gerenoveerd: de Dortmunder Hütte in het skigebied Kühtai 

De Dortmunder Hütte in het skigebied Kühtai begint met een nieuwe look aan het winterseizoen: 

op een hoogte van 1.950 meter genieten gasten niet alleen van een nieuw, groot zonneterras en een 

nieuwe conferentieruimte voor tot wel 40 personen, maar ook van kamers met een eigen 

douche/wc. 

www.dortmunderhuette.at 

 

http://www.ferienhaus-alpsteig.at/
http://www.rotflueh.com/
http://www.tyrol-haldensee.com/
http://www.vier-studios.at/
http://www.urbanhof.at/
http://www.dortmunderhuette.at/
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Seppel Suite in Schmirn: heerlijke rust tijdens de vakantie 

De vakantiesuite Seppel in het gezellige bergbeklimmersdorp Schmirn is de perfecte plek voor 

iedereen die tijdens zijn vakantie op zoek is naar ultieme rust. Het comfortabele appartement met 

twee slaapkamers met houten lambrisering biedt een eenvoudig comfort en is het ideale 

vertrekpunt voor toerskiërs en ijswatervalklimmers.  

www.huettenland.com/huette.php?objektID=1208 

 

Het chaletdorp Bergeralm in Steinach opent al zijn 21 vakantiehuizen 

Reeds afgelopen winter konden de eerste chalets in Steinach worden geboekt. In het seizoen 

2020/21 zijn nu alle van de in totaal 21 volledig uit hout opgetrokken chalets beschikbaar. Elk 

chalet biedt ruimte aan tot wel 10 gasten en overtuigt door luxueuze voorzieningen zoals een eigen 

Finse sauna en een open haard. 

www.alps-residence.com/resort/bergeralm-chalets.html 

 

Gezinsvakantie in het Farm Resort Geislerhof 

In het centrum van het "Farm Resort Geislerhof" staat de 380 jaar oude boerderij met de 

bijbehorende dieren. Rond de boerderij is een gezellig chaletdorp ontstaan: hier kan de romantiek 

van het boerenleven met een vakantie van hoogstaande niveau worden gecombineerd. In totaal 

acht vakantiehuizen van twee verdiepingen en een elegante inrichting bieden ruimte aan tot wel 

acht personen. Zij beschikken elk over drie slaapkamers en een eigen spa met een badkuip van 

natuursteen en een sauna. Daarnaast zijn er ook vijf boerderij-appartementen beschikbaar. Het 

chaletdorp biedt tevens het gezinsvriendelijke restaurant "Erbhofa" met authentieke gerechten uit 

het Zillertal. 

www.farmresort.at 

 

Van oud naar nieuw: "Der Siegeler" 

Het hotel "Der Siegeler" behoort tot de oudste hotels in Mayrhofen. Alleen al de 100 jaar oude 

woonkamer van de boerderij zou talloze verhalen over muzikale en gezellige avonden kunnen 

vertellen. In december wordt de accommodatie als modern lifestylehotel heropend. 

Het hotel beschikt over tweepersoons- en driepersoonskamers. Het omvat tevens de in 2019 

geopende Mike’s Sportsbar waar grote sportevenementen op zes tv's worden uitgezonden.  

 www.hotel-siegelerhof.at 

 

Grote verbouwing in het hotel Gasthof Post 

Sinds 1840 is het hotel Gasthof Post een vaste waarde in Strass in het Zillertal en intussen staat het 

hotel onder leiding van de vijfde generatie van de familie Rainer. In de zomer van 2020 stonden 

uitgebreide verbouwingswerkzaamheden op de planning: een modern bijgebouw biedt niet alleen 

https://www.huettenland.com/huette.php?objektID=1208
https://www.alps-residence.com/resort/bergeralm-chalets.html
http://www.farmresort.at/
http://www.hotel-siegelerhof.at/
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ruimte voor elegante deluxe-kamers en een kindervertrek, maar ook voor de buitengewone 

rooftop SPA met skypool, panoramasauna en een stijlvolle rustruimte. "Het was de logische stap 

voor de verdere ontwikkeling van ons hotel", aldus de verheugde hotelier Alois Rainer.  

www.gopost.at 

 

De KRAFTalm: ski in, ski out in de bergen 

Ontwaken in de bergen: dat is mogelijk in de KRAFTalm op 1.355 meter boven zeeniveau, midden 

in de Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental. Als 100 jaar kunnen gasten hier overnachten. Tegenwoordig 

staat de vijfde generatie van de familie Hölzl aan het roer. In het winterseizoen 2020/21 zal de 

KRAFTalm na een grote verbouwing als gezellig almhotel worden heropend. De accommodatie 

biedt 29 kamers, elk met een eigen karakter en met liefde ingericht. Hierbij komt het 

indrukwekkende uitzicht over het dal, naar de Wilde Kaiser of de Hohe Salve. En als het uitzicht 

niet voldoende ontspanning biedt, kunnen gasten altijd nog terecht in het wellness-gedeelte met 

zwembad, sauna, almtuin en rustruimte. 

www.kraftalm.at 

 

Het hotel Thaler verandert zijn naam in "Das Thiers" 

Ook het hotel Thaler in Hinterthiersee kan terugblikken op een lange traditie. In zijn ruim 100-

jarige geschiedenis werd het steeds weer uitgebreid en verbouwd. In 2020 volgt uiteindelijk een 

grote stap: de twee Thaler-accommodaties worden tot het adults-only-hotel "Das Thiers" 

verbonden. Naast de nieuwe suites zal vooral het wellness-gedeelte alle blikken naar zich toe 

trekken. Buiten wordt een biodesignpool met Caraïbische flair gebouwd. Daarnaast komt er een 

uitgebreide spa in Aziatische stijl en een moderne fitnessruimte. Dit wordt allemaal gecombineerd 

met "Cooper’s", een Amerikaanse diner in de stijl van de jaren 50. 

www.thaler-hotels.at 

 

Obertilliach: vakantiegevoel in "Tillga Glück"  

In het rustige Obertilliach in Oost-Tirol worden in een oude boerderij de "Tillga Glück" suites & 

appartementen geopend. Met behulp van een gerenommeerd architectenbureau werd een 

comfortconcept voor de 24 exclusieve suites uitgewerkt: alle ruimten zijn met veel hout, steen en 

loden ingericht en bieden van terras tot balkon een vrij uitzicht op de bergen. Als 

ontmoetingsruimten fungeren de lichte lounge en de bar. Vanaf kerst 2020 worden naast het 

saunalandschap ook een binnenzwembad en een moderne fitnessruimte geopend.  

www.tillgaglueck.at 

 

  

http://www.gopost.at/
http://www.kraftalm.at/
http://www.thaler-hotels.at/
http://www.tillgaglueck.at/
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Veilige gastvrijheid: een overzicht over de actuele covid-19-gerelateerde veiligheidsrichtlijnen en 

aanbevelingen in Tirol vindt u op www.tyrol.com/information-coronavirus 

 

Tirol hoort met zijn 34 regionale afdelingen tot de toonaangevende vakantiebestemmingen van de Alpen. Het 

Tiroler toerisme baseert op een geschiedenis van bijna 200 jaar en talloze baanbrekende mijlpalen. Gasten 

waarderen zowel in de zomer alsook in de winter het alpine berglandschap en de natuur, de hoge kwaliteit van de 

service en infrastructuur alsook de gastvrijheid. Die Tirol Werbung GmbH is gevestigd in Innsbruck, maakt deel 

uit van de Lebensraum Tirol Holding GmbH en fungeert als toerismemarketingorganisatie van het land. Haar taak 

is het om Tirol als de populairste bestemming van de alpine wereld te positioneren. 

 

http://www.tyrol.com/information-coronavirus

