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Hoeveel gasten komen elke zomer naar Tirol? Hoeveel wandel- en mountainbikeroutes zijn 

in Tirol te vinden? Hoeveel bronnen ontspringen in de bergen van Tirol? Hoe groot zijn de 

natuurparken van Tirol? Interessante cijfers over het hart van de Alpen in het 

zomerseizoen.  

20600000 overnachtingen konden er afgelopen zomer (2021) in totaal in Tirol 

worden geregistreerd. 

5.000.000 gasten telden de toeristische bedrijven in Tirol in de zomer van 2021. 

574 bergen boven de drieduizend meter zijn in Tirol te vinden. De 

Großglockner (3.798 meter) en de Wildspitze (3.768 meter) zijn de 

hoogste bergen van het land. 

~24.000 kilometer door de Alpenvereniging onderhouden wandelroutes lopen 

door Tirol. Ter vergelijking: tussen Innsbruck en New York ligt 

hemelsbreed 6.500 kilometer. 

24 etappes en 320 kilometer in Noord-Tirol, 9 etappes en 93 kilometer in 

Oost-Tirol maken van de Adlerweg de bekendste 

langeafstandswandelroute van Tirol. 

~170 alpenverenigingshutten en talloze andere hutten alsook bergrestaurants 

verwelkomen wandelaars en vakantiegangers. 

2.100 geëxploiteerde almen op een oppervlak van 1.200 vierkante meter 

garanderen een duurzaam landschapsbeheer en produceren authentieke 

Tiroolse specialiteiten uit de bergen. 

 ~700 perfect opgeleide berggidsen en ongeveer 2.000 bergwandelgidsen 

zorgen voor veiligheid in de bergen. 

~6.200 kilometer bewegwijzerde en goedgekeurde mountainbikeroutes wachten 

in Tirol, met of zonder e-bike. 
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32.000 hoogtemeters en meer dan 780 kilometer overwinnen mountainbikers op 

16 etappes van de “Bikeschaukel Tirol” met ondersteuning van 22 

kabelbanen. 

130 speciaal aangelegde single tracks zorgen voor afdalingspret op de 

mountainbike in de bergwereld van Tirol – en er komen steeds weer 

nieuwe bij. 

8 bikeparks verwelkomen downhill-mountainbikers – in de vakantieregio's 

Innsbruck, Nauders, Serfaus-Fiss-Ladis, Sölden, Oberndorf, Oost-Tirol 

en Wipptal. 

~1.000 kilometer aan langeafstandsfietsroutes lopen door Tirol. Via deze routes 

kan genoeglijk door het land worden gefietst en kunnen 

bezienswaardigheden langs de route worden bekeken. 

5.000 alpiene klimroutes en 3.000 sportklimroutes wachten op bergklimmers. 

600 
multipitch routes biedt Tirol voor klimmers 

~5.700 vierkante meter klimoppervlak staan in het Kletterzentrum Innsbruck ter 

beschikking, in 2018 werd hier het WK Klimmen gehouden.  

~80 klettersteige en 130 klimtuinen voor sportklimmers, waarvan 49 

gezinsvriendelijke klimtuinen zijn in Tirol te vinden. 

~800 boulderplaatsen in 9 bouldergebieden, waarvan 5 gecertificeerde, 

gezinsvriendelijke bouldergebieden wachten erop om ontdekt te worden.  

~10.000 bronnen ontspringen in de bergen van Tirol. 

1.856 vierkante kilometer telt het grensoverschrijdende nationale park Hohe 

Tauern. Vijf andere natuurparken in Tirol nodigen uit om het kwetsbare 

Alpenlandschap te verkennen. 

~400 boerderijen en 20 gecertificeerde baby- en kinderboerderijen nodigen 

hun gasten uit om kennis te maken met de landbouw. 

17 regio's bieden als zogenoemde “Tiroler Familiennester” speciale 

vakantiearrangementen voor gezinnen aan. 
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>200 excursiebestemmingen nodigen uit om het land te verkennen. 

19 Tiroler zomerliften met vijf verschillende themazwaartepunten 

ontsluiten aantrekkelijke recreatiemogelijkheden. 

118 café-restaurants dragen het kwaliteitskeurmerk “Tiroler Wirtshaus” en 

serveren traditionele, regionale kost. 

98 restaurants in Tirol zijn in de Gault Millau-restaurantgids 2021 

onderscheiden met in totaal 170 koksmutsen. 

2.657 met echt goud overtrokken dakpannen maken het “Goldene Dachl” tot 

het symbool van Innsbruck. 

23 golfbanen, waarvan 19 Golf Tirol-partnerclubs, nodigen hun gasten uit 

om te midden van de bergen een balletje te slaan. 

15.650 leden van de rond 303 blaaskapellen verrijken met hun 19 

blaasmuziekdistricten het culturele leven van Tirol. 

1 gletsjerskigebied (Hintertuxer Gletscher) maakt wintersport op een 

hoogte van ruim 3.000 meter mogelijk, ook in de zomer. 
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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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