Biketrails,
themawandelroutes &
draken: dit is nieuw in
het zomerseizoen 2021
In de zomer van 2021 kunnen zich de gasten in Tirol op talloze nieuwe avonturen in de
natuur verheugen: er werd vooral geïnvesteerd in de uitbreiding van wandelroutes en
biketrails, maar ook in attracties en belevenissen voor het hele gezin. Hier volgt een
overzicht over de belangrijkste noviteiten in Tirol.
Voor gezinnen
Van de langeafstandswandelroute met motivatie-stations voor kinderen tot aan een ontmoeting
met majestueuze steenbokken: deze attracties maken een gezinsvakantie in Tirol bijzonder.
KAT Walk Family is de eerste langeafstandswandelroute voor groot en klein
Met de KAT Walk Family werd in de Kitzbüheler Alpen een wandelroute aangelegd die is afgestemd
op gezinnen: deze route vol motivatie-stations loopt in vijf etappen over 76 kilometer door de
bergen. De speciale activiteiten voor kinderen zijn in de route geïntegreerd en variëren van een
bezoek aan een kinderboerderij tot aan klimavonturen of een duik in een grindgat. Bovendien
bestaat de mogelijkheid om aparte trajecten kindvriendelijk met de bus of bergbaan in te korten. De
bagage wordt van accommodatie naar accommodatie vervoerd.
De gezinsbelevenis Drachental: het nieuwe recreatiepark in Wildschönau
De tien meter hoge draak in het Drachental is al van veraf te zien: hij is het markante symbool van
het nieuwe recreatiepark in Wildschönau - Oberau, dat in 2021 aan zijn eerste zomerseizoen begint.
De hoofdattractie van het Drachental-park is de spectaculaire Alpine Coaster, waarin de bezoekers
net als in een achtbaan het dal in razen en hierbij drie rondjes, talloze bochten en bruggen passeren.
Daarnaast heeft het park een natuurlijk speelmeer met speelvloten, balanceerelementen en
wiebelplatforms te bieden. Rond de draak ontstaan een kogelbaan en een motoriekparcours. Op de
planning staan bovendien mountainbiketrails voor kinderen, een kartbaan en een springtoren
vanaf waar echte durfals in een reusachtige jumpbag kunnen springen.
Detectives op pad in St. Anton am Arlberg
Kleine en grote speurneuzen zijn in St. Anton am Arlberg van harte welkom: hier ontstaat voor het
zomerseizoen 2021 namelijk een nieuwe detectivetrail. Door het dorp verdeeld zijn 14 raadselstations te vinden voor een spannend avontuur voor het hele gezin.
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Het smokkelaarspad in Kaiserwinkl

Het ravijn Klobenstein in Kaiserwinkl geldt als legendarische toegangspoort tot de
Alpen en als geheimzinnig smokkelaarspad. Nu wordt de grensoverschrijdende canyon die Tirol
met Beieren deelt, voor het hele gezin toegankelijk gemaakt: een acht kilometer lange, interactieve
wandelroute loopt van Kössen via Klobenstein tot Ettenhausen. Bij de thema-stations kunnen de
kinderen via een smartphone-app spannende avonturen beleven: want wie voldoende punten heeft
verzameld, kan op een grappige en speelse wijze zijn goederen over de grens smokkelen.
Spannende excursie: het steenbokcentrum in het Pitztal
De steenbok en het Pitztal zijn nauw met elkaar verbonden: het is alweer 65 jaar geleden dat de
herintroductie van de steenbok in het Pitztal is geslaagd. Vandaag de dag is in de regio de grootste
steenbokpopulatie van de oostelijke Alpen te vinden. Het in 2020 geopende Steinbock-Zentrum in St.
Leonhard is een bezienswaardig, barrièrevrij bezoekerscentrum dat volledig aan dit thema is
gewijd. Naast de interactieve expositie in het Duits en Engels verdeeld over twee verdiepingen en
het dierenverblijf met marmotten en steenbokken, weet vooral de buitengewone architectuur te
verrassen: net als een berg met vijf kanten, gebouwd van cortenstaal en roodachtig beton,
weerspiegelt het gebouw het landschap. Voor Ernst Partl, directeur van het steenbokcentrum St.
Leonhard in het Pitztal, is dat pas de eerste stap naar een totaalconcept dat inzet op
identiteitsbehoud, duurzaamheid en zacht toerisme. "We zullen ons voor de lange termijn ook op
milieueducatie en onderzoekssamenwerkingen voor een duurzaam steenbokbeheer richten."
Te voet op pad
Deze zomer kunnen wandelaars en klimmers uitkijken naar nieuwe routes in de bergen van Tirol.
Interactieve burchtenroute in de vakantieregio TirolWest
Vijf burchten, een lengte van 50 kilometer en een digitale wegwijzer: dat zijn de trefwoorden voor
de nieuwe burchtenroute in de vakantieregio TirolWest. De nieuwe langeafstandswandelroute wordt
gecombineerd met een app en brengt bezoekers van Schloss Landeck naar de ruïnes van Kronburg
en Schrofenstein, naar Schloss Wiesberg en Schloss Biedenegg.
Wandelen door een landelijk cultuurlandschap: de 'Höfe Trail' in Oost-Tirol
In Oost-Tirol wordt in de zomer van 2021 een bijzondere wandelroute geopend: de 30 kilometer
lange Höfe Trail loopt door het prachtige landschap van het Gail- en Lesachtal. De route blijft altijd
in de buurt van het dal, kruist hooiland, zorgzaam onderhouden grasland en loopt via oude paden
van boerderij naar boerderij. De etappeplaatsen zijn Kartitsch, Obertilliach en Untertilliach.
Onderweg hebben wandelaars de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de boeren en
boerinnen en tijdens "boerderijbelevenissen" meer over de duurzame exploitatie in harmonie met
de natuur te weten te komen.
Klimmen met uitzicht in Seefeld
Vanaf medio juni 2021 wordt in Seefeld ook een nieuwe panorama-klettersteig naar de Seefelder
Spitze geopend. Met een hoogteverschil van 260 hoogtemeters, een lengte van ongeveer 500 meter
en de moeilijkheidsgraad C/D, vormt deze route een sportieve uitdaging voor klimfans.
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Een virtuele rondwandeling door de historische stad Hall
Wandelen door de doolhofachtige steegjes van het oude centrum van Hall, in het museum met de
archeologische tentoonstelling van Hall historische vondsten bewonderen, het Milsertor bekijken
en een bezoek brengen aan de Josefkapel: dat is allemaal mogelijk tijdens een virtuele
rondwandeling door Hall en dat zorgt voor vakantievoorpret. Op www.Hall360.tirol begint de
rondwandeling met elf stations.
Op de fiets
Tirol wordt steeds populairder bij bikers: dat ligt niet alleen aan de geografische omstandigheden
waardoor spectaculaire routes met geweldige vergezichten mogelijk zijn. De fietsers zijn vooral
zeer te spreken over de moderne infrastructuur die voor het zomerseizoen 2021 in veel regio's nog
eens werd uitgebreid.
Nieuwe avonturen voor bikers en fijnproevers in het PillerseeTal
Fieberbrunn en het PillerseeTal breiden het bikeaanbod met de "Bike Area Streuböden" en een
culinaire route voor e-bikers uit. Tussen het midden- en dalstation van de gondelbaan Streuböden
kunnen bikefans zich vanaf nu op de nieuwe, vier kilometer lange Schweinestberg-trail uitleven.
Eveneens geschikt voor beginners is de Easy Park Obingleiten met twee lines en de pumptrack:
hier kunnen bikers hun fietsbeheersing en evenwicht in talloze bochten perfectioneren.
Tijdens de culinaire e-bike-tocht draait het minder om actie, maar vooral om genieten: elke dinsdag
gaat een tocht naar de beste KochArt-restaurants van de regio. Er worden steeds twee stops ingelast
– tijdens de eerste worden het voorgerecht en het hoofdgerecht geserveerd, bij de tweede het
dessert.
Nieuw bikepark bij de Katzenkopf in Leutasch

Bij de Katzenkopf in Leutasch wordt op tijd voor het zomerseizoen 2021 een nieuw,
gezins- en beginnersvriendelijk bikepark met drie verschillende single tracks, een uphill trail,
een pumptrack en een groot oefenterrein geopend. Daarnaast worden rond het bikepark een eigen
bikeschool, een bikeshop met verhuurvoorzieningen en werkplaats alsook een bikewash-station
gebouwd.
In de voetsporen van wereldkampioene Laura Stigger: de Olm Volle Line
Laura Stigger uit het Ötztal, meervoudig wereldkampioene in de cross-country en op de weg, wilde
voor haar training graag een extra uitdagend parcours. Dat werd in de Bike Republic Sölden voor
haar aangelegd. Met de OLM VOLLE LINE wordt in 2021 een technisch zeer lastig, 1,5 kilometer
lang traject door steil terrein geopend. Dit parcours, dat door de trailbouw-legende Glen Jacobs
werd aangelegd, stelt zelfs echte profs zwaar op de proef.
Alles met één kaart
Wat handig! Met regionale gastenkaarten hebben bezoekers in Tirol alle attracties en
bezienswaardigheden in hun zak.
Een ticket voor de zomervakantie in het Ötztal
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Met de Ötztal Inside Summer Card biedt de regio bovendien een ticket voor nog meer
zomerpret: naast gratis vervoer met de 12 bergbanen van Ötztal, biedt de kaart ook een kosteloze
entree voor zwembaden, zwemmeren, musea en verschillende recreatievoorzieningen. Zelfs een
bezoek aan het Aqua Dome en de Area 47 horen hier bij.
De kaart voor outdoorfans in de vakantieregio Imst
Ook in de vakantieregio Imst krijgen bezoekers vanaf nu met één ticket toegang tot verschillende
attracties: met de Outdoor Community Card kunnen diverse avonturen in de natuur – van bungy
jumping, tandem-paragliding tot aan klettersteig en een wandeltocht met zonsopgang - met korting
worden beleefd.
Het eerste zomerseizoen voor de nieuwe Salvistabahn in Itter
Vanaf nu kunnen wandelaars ook in de zomer met de moderne panoramagondels van de
Salvistabahn naar de top van de Kleine Salve zweven. Die vervangt sinds kort de oude 4-persoons
kabelbaan. Overigens: de Salvistabahn maakt tevens deel uit van de Bergbahn-Erlebnis-Card
Sommer 2021. Met dit ticket kunnen gasten gebruik maken van alle 15 liften en zeven
BergErlebnisWelten van de regio. Bovendien zijn ritten met de wandelbus KaiserJet en kortingen
bij 30 bonuspartners in de regio inclusief.

Veilige gastvrijheid: een overzicht van de huidige Covid-19-gerelateerde
veiligheidsvoorschriften voor aanbevelingen in Tirol vindt u op www.welcome.tirol
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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.
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