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Zomer 2021: nieuwe 

accommodaties in Tirol 

Reikhalzend wachten accommodaties erop dat zij hun deuren eindelijk weer mogen openen. 

Zij zien de zomer met goede hoop tegemoet en hebben veel nieuws voor hun gasten in petto: 

op veel plaatsen zijn bijzondere accommodaties ontstaan of werden met veel liefde voor 

detail gerenoveerd. Centraal staat ook in dit seizoen weer de veiligheid van de gasten en 

medewerkers. Dat blijkt uit flexibele annuleringsvoorwaarden en strikte 

veiligheidsconcepten. 

Gerenoveerde kamers en een indoor-speeltuin van 400 m2 in het JUFA Hotel  

Het JUFA Hotel in het Wipptal hoort sinds ongeveer 15 jaar tot de meest succesvolle bedrijven in 

de regio. Nu werden alle 80 kamers volledig gerenoveerd en het wellness- en fitnessgedeelte werd 

uitgebreid. Vanaf het zomerseizoen 2021 scoort het hotel bovendien met een indoor-speeltuin 

verdeeld over meerdere niveaus. Qua thema haakt de speeltuin in op de populaire tentoonstelling 

"Tunnelwelten" over de bouw van de Brenner Basis Tunnel (BBT): zo kan hier een 

tunnelboormachine worden beklommen en is er een tunnelglijbaan en een eigen gedeelte voor 

kleine kinderen te vinden. De speeltuin is overigens niet alleen voorbehouden aan gasten van het 

JUFA Hotel, maar bedoeld voor alle kinderen in de regio.  

https://www.jufahotels.com/  

Ullrhaus: designhotel op een perfecte locatie midden in St. Anton am Arlberg 

Het Ullrhaus, ingebed tussen de Rendl- en Galzigbahn en gelegen in het centrum van St. Anton am 

Arlberg, wilde eigenlijk in het winterseizoen 2020/21 zijn eerste gasten verwelkomen. Door corona 

moest de start naar de zomer worden verplaatst. Wat kunnen de gasten in het Ullrhaus 

verwachten? Scandinavisch design, 40 moderne kamers en suites met deels een eigen spa, een 

hotel-restaurant waar de chef-kok persoonlijk authentieke recepten en geraffineerde ideeën 

combineert, en ontspanning dankzij een 17 meter lang binnenzwembad en saunagedeelte.  

https://www.ullrhaus.at/  

Een excursiebestemming viert zijn comeback: de Gasthof Waldrast in Tarrenz  

In de vakantieregio Imst wordt in het zomerseizoen 2021 de Gasthof Waldrast na meer dan tien 

jaar heropend. Naast drie gezellige vakantieappartementen moet vooral het café weer een populaire 

trekpleister voor wandelaars op de Starkenberger Panoramaweg worden. 
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Moderne appartementen in het Pillerseetal: het all-suites resort  

"Vakantie zoals ik dat wil", volgens dit motto werd de nieuwste all-suite residentie in Fieberbrunn 

gebouwd. Deze moderne 4-sterren appartementen-accommodatie wordt in de zomer van 2021 

(volgens de planning op 1 juli 2021) geopend en biedt 36 hoogwaardig ingerichte 

vakantieappartementen voor elk drie tot tien personen.  

https://www.appartments-fieberbrunn.com/  

Stijlvolle chalets met uitzicht over de vakantieregio Hohe Salve 

De nieuwe chalets met uitzicht in Mariastein bieden niet alleen fantastische vergezichten, maar ook 

rust en een gezellige sfeer. Precies de juiste bestemming voor een gezinsvakantie, een minitrip met 

vrienden of een romantisch verblijf met z'n tweetjes. Elk van de moderne chalets biedt drie 

slaapkamers, twee badkamers, een eigen sauna en ruimte voor tot wel zes personen. Omdat het 

chaletdorp bij het populaire Hotel Mariasteinerhof hoort, profiteren ook de chaletgasten van het 4-

sterren comfort en kunnen onder andere genieten van een diner in het hotel.  

https://www.mariasteinerhof.at/chalet-mariastein-tirol.html 

Nieuwe culinaire ontmoetingsplaats in Alpbach  

In Inneralpbach wordt met "Connys Original Tiroler Wirtshaus" een nieuw café-restaurant 

geopend waar de beste regionale gerechten worden geserveerd. Naast een open showkeuken met 

een ‘Chefs Table’ voor twaalf personen en gezellige houten vertrekken, is er ook een exclusieve 

'Wine Table' voor tien personen. Direct ernaast is bovendien het 4-sterren Galtenberg Resort te 

vinden dat eveneens werd verbouwd en uitgebreid: er zijn 38 volledig nieuwe kamers en suites 

ontstaan en het restaurant- en buffetgedeelte werd uitgebreid. In de nieuwe alPACHA cocktail-

lounge-bar, in de lobby of op de bowlingbaan kunnen gasten gezellige avonden doorbrengen.  

https://www.connys.com/   

Hotel Böglerhof: gerenoveerd en onderscheiden 

Het gerenommeerde Hotel Böglerhof in Alpbach heeft 24 kamers gemoderniseerd en klassiek-

elegant ingericht. Het gourmetrestaurant Fuggerstube van het hotel werd bovendien door Gault 

Millau onderscheiden met twee koksmutsen. 

https://www.boeglerhof.at/ 

Overnachten in de bergen: de KRAFTalm 

Na de uitgebreide verbouwing vorig jaar wacht de KRAFTalm op een hoogte van 1.355 meter 

boven de zeespiegel nu vol verwachting op de grote opening: het buitengewone almhotel nabij het 

middenstation van de Salvistabahn in de Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental biedt 29 individueel 

ingerichte kamers met een indrukwekkend uitzicht over het dal of over de imposante toppen van 

de Wilder Kaiser of de Hohe Salve. Pure ontspanning belooft het wellnessgedeelte met zwembad, 

sauna, almtuin en rustruimte. 

https://www.kraftalm.at/  

 

 

https://www.appartments-fieberbrunn.com/
https://www.mariasteinerhof.at/chalet-mariastein-tirol.html
https://www.connys.com/
https://www.boeglerhof.at/
https://www.kraftalm.at/
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De nieuwe Treichlhof: trekpleister voor zonaanbidders in Ellmau 

Sinds 1974 verwent de familie Treichl bij de Ellmauer huisberg haar gasten. Naast de degelijke 

gerechten die hier worden geserveerd, is het vooral het geweldige uitzicht vanaf de Treichlhof dat 

gasten bijzonder weten te waarderen. In 2020 stond de grote verbouwing tot een modern 

bergrestaurant op de planning – natuurlijk weer met een groot zonneterras. Op deze manier 

kunnen beproefd genot en traditie op een slimme manier met moderniteit worden verbonden. 

https://treichlhof-ellmau.at/ 

Nieuwe glans voor een prachtig Jugendstil-gebouw: het boutiquehotel Erika in Kitzbühel 

Als een van de meest traditierijke en gerenommeerde hotels van Kitzbühel wordt gerenoveerd, is 

dat extra spannend: het hotel "Erika" werd reeds in 1897 als tuinhotel in Jugendstil gebouwd en 

werd afgelopen jaar omgebouwd tot boutiquehotel. Nu verenigd het charmante hotel de 

architectonische flair van de tijd van grote economische opbloei in Duitsland met moderne 

geneugten. Gasten slapen in behaaglijke kamers die met fluwelen stoffen en warme tinten voor een 

gevoel van onthaasting zorgen. Culinair verwend worden de gasten en bezoekers in het restaurant 

Riks van het hotel: hier ligt de focus op seizoensgebonden, verse gerechten uit de Tiroolse keuken 

waar ook vegetarische en vegan varianten van worden aangeboden.  

https://www.erika-kitz.at/ 

Vakantie met uitzicht op het meer in de Lakeside Lodges 

Direct aan de pittoreske Schwarzsee in Kitzbühel nodigen de 4-sterren Lakeside Lodges gasten uit 

voor een ontspannen vakantie: de vier suites voor tot wel vier personen met eigen terras of tuin tot 

aan de oever combineren een heerlijke rust en een geweldig uitzicht met een luxueus comfort. Elke 

suite, met een afmeting van 35 m2 tot 83 m2, is voorzien van kingsize-bedden en een eigen sauna. 

Ook het bijbehorende Alpenhotel Kitzbühel 4* wordt momenteel verbouwd.  

https://www.alpenhotel-kitzbuehel.at/ 

Nieuws uit het Zillertal: "Der Siegeler" verandert in een lifestyle-hotel 

Een van de oudste hotels in Mayrhofen werd afgelopen jaar omgetoverd tot een modern lifestyle-

hotel: het hotel "Der Siegeler" biedt na de uitgebreide verbouwing comfortabele tweepersoons- en 

driepersoonskamers. Bovendien hoort de populaire "Mike’s Sportbar" bij het hotel: hier kunnen 

sportfans grote evenementen op zes schermen volgen.  

https://www.hotel-siegelerhof.at/  

Nieuwe camping met 46 staanplaatsen in Scheffau 

Ingebed in een pittoresk landschap aan de voet van de majestueuze Wilder Kaiser ligt de nieuwe 

camping Kaiser.Camp in Scheffau: Het terrein beschikt over 46 staanplaatsen voor campers en 

caravans.  

http://www.kaiser.camp  

Genieten van luxe en rust in het chaletdorp Hochfilzer in Söll 

Spa, sauna en zonneterras: deze combinatie maakt het chaletdorp Hochfilzer in Söll tot een 

bijzonder vakantieadres. De elk 110 m2 grote chalets overtuigen met een weelderige luxe. Naast 

https://www.erika-kitz.at/
https://www.alpenhotel-kitzbuehel.at/
https://www.hotel-siegelerhof.at/
http://www.kaiser.camp/
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twee slaapkamers, twee badkamers, de grote woonkamer en de keuken, biedt elk chalet een groot 

zonneterras met uitzicht over de omliggende bergtoppen. Bovendien beschikt elk chalet over een 

eigen spa-gedeelte met sauna, vrijstaand bad en knuffelhoek. Het bij het chaletdorp horende hotel 

ligt op een steenworp afstand: hier kunnen de gasten bovendien genieten van een verwarmd, 

thermaal buitenzwembad. 

https://www.hochfilzer.info/  

Veilige gastvrijheid 

Alle regio's in Tirol hebben uitgebreide veiligheidspakketten en flexibele annuleringsvoorwaarden 

uitgewerkt om gasten een zo groot mogelijke zekerheid te bieden: kosteloze 

annuleringsmogelijkheden tot 48 uur voor aankomst gelden bijvoorbeeld in de regio Kufsteinerland, 

in de regio Wilder Kaiser of in de vakantieregio Hohe Salve. Ook in de gehele regio Kitzbüheler Alpen 

kan zorgeloos een vakantie worden geboekt. Hier kan afhankelijk van de accommodatie tot 2, 8 of 

15 dagen voor aankomst kosteloos worden geannuleerd. In heel Tirol zijn bovendien snelle, 

ongecompliceerde testmogelijkheden voor gasten beschikbaar, ook de medewerkers in alle bedrijven 

worden regelmatig getest.  

Sommige regio's, zoals Kitzbühel, stellen bovendien een eigen zogenoemde 'Safe House' als 

uitwijkmogelijkheid voor positief geteste gasten ter beschikking, op andere plaatsen – bijvoorbeeld 

in St. Anton am Arlberg – wordt ingezet op een consequente monitoring van het afvalwater. Ook de 

training van medewerkers vormt een belangrijke bouwsteen: zo wordt bijvoorbeeld in de 

Silberregion Karwendel de Safe Service trainings-app gebruikt om medewerkers bewust te maken 

van thema's zoals veiligheidsmaatregelen, hygiëne of contactloze voorzieningen.  

Een overzicht over de actuele infectiecijfers in Tirol, over de toepasselijke reisbepalingen en de 

geldende veiligheidsmaatregelen in de regio's alsook alle informatie over de terugreis naar de 

betreffende thuislanden vinden gasten op het informatieportaal www.willkommen.tirol.  

 

 

8.655 tekens 
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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. 

 

   

   

   

   

https://www.hochfilzer.info/
https://www.kufstein.com/de/unterkuenfte/hotels-zimmer/stornogarantie.html
https://www.wilderkaiser.info/de/service/vermieter-mit-stornogarantie.html
https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/hosa/storno.html
https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/kam/buchungssicherheit.html
https://www.tirol.gv.at/gesundheit-vorsorge/infekt/coronavirus-covid-19-informationen/tirol-testet/
https://gb.kitzbuehel.com/safe-house/
https://www.stantonamarlberg.com/de/archiv/highlights-news/covid19-sicherheitsmassnahmen
https://silberregion-karwendel.com/de/safe-sevice
http://www.willkommen.tirol/
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