Ścieżki rowerowe, szlaki
tematyczne i smoki.
Nowości i ciekawostki na
lato 2021.
W sezonie letnim 2021 na przyjeżdżających do Tyrolu gości czeka wiele przygód do
przeżycia. Najlepiej na łonie natury. W sercu Alp zainwestowano przede wszystkim w
rozbudowę szlaków wędrówkowych, ścieżek i tras rowerowych oraz atrakcji pomyślanych
dla rodzin z dziećmi. Przygotowaliśmy przegląd najważniejszych nowości prosto z Tyrolu.
KAT Walk Family - pierwszy dalekobieżny szlak wędrówkowy dla dużych i małych
KAT Walk Family w Alpach Kitzbühelskich to trasa przygotowana z myślą o rodzinach.
Prowadzący przez góry 76-kilometrowy szlak został podzielony na 5 etapów, a każdy pełen jest
ekscytujących punktów wartych odwiedzenia. Na trasie dzieci mogą się cieszyć takimi atrakcjami
jak wizyta w mini zoo, w parku linowym czy kąpielą w jeziorze Baggersee. Niektóre fragmenty
trasy można skrócić podjeżdżając autobusem lub kolejką linową. Podczas wędrówki nie musimy
martwić się o bagaż, jest on transportowany z jednego miejsca noclegowego na drugie.
Rodzinna oferta doliny Drachental: Nowy park rozrywki w Wildschönau
Już z daleka gości wita wysoki na dziesięć metrów smok z Drachental (z niem. „Dolina Smoków”).
Jest on symbolem startującego latem 2021 nowego parku rozrywki w Wildschönau - Oberau.
Największą atrakcją „smoczego parku” jest alpejski roller coaster, w którym goście - niczym w 8
osobowej gondoli, ale trochę szybciej i z większą dawką adrenaliny - pędzą w stronę doliny,
wywijając po drodze 3 kółka i mijając liczne ostre zakręty oraz mosty. Dobrze bawić można się tu
również w specjalnym stawie - wyzwania czekające na dzieciaki wymagają dobrego zmysłu
równowagi. Dzieci ucieszą się także m.in. z kina 5D czy z ogromnego placu zabaw i do parkouru.
Niebawem otwarte zostaną dziecięce trasy MTB, tor do kartingu oraz wieża do ekstremalnych
skoków - odważni będą spadać na ogromną miękką poduchę.
Ekscytujące miejsce na wycieczkę: Steinbockzentrum w Pitztal
65 lat mija od czasu, kiedy udało się ponownie zadomowić koziorożcom w dolinie Pitztal. Region
zamieszkuje w tej chwili największa populacja tego gatunku w całych Wschodnich Alpach i to
właśnie jemu poświęcone jest otwarte w St. Leonhard w 2020 roku Steinbock-Zentrum (z niem.
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Muzeum Koziorożca). Zbudowana ze stali o podwyższonej odporności na warunki naturalne i z
czerwonego betonu instytucja doskonale wpisuje się w lokalny krajobraz. Wnętrze kusi,
rozciągniętą na dwóch kondygnacjach, interaktywną wystawą. Na zewnątrz znajdziemy
również niezwykły „wybieg” dla dzikich zwierząt - świstaków i koziorożców. Ernst Partl, prezes
Steinbockzentrum, rozwija idee zrównoważonego rozwoju i turystyki. Prowadzone są tu badania
nad rozwojem gatunku.
Nowości dla miłośników rowerów i rowerowych wypraw w PillerseeTal
Fieberbrunn oraz dolina PillerseeTal poszerzają swoją ofertę rowerową. Wszyscy miłośnicy
jednośladów napędzanych siłą własnych nóg powinni odwiedzić „Bike Area Streuböden”. Region
przygotował również ofertę dla tych, którzy lubią podróżować E-bike’ami. W niedalekiej
przyszłości pomiędzy środkową i dolną stacją kolejki linowej Streuböden będzie można śmignąć 4kilometrową trasą Schweinestberg-Trail. Dla początkujących doskonale nada się Easy Park
Obingleiten, z dwoma ekscytującymi zjazdami oraz torem do doskonalenia techniki jazdy.
Ciekawą propozycją jest wyprawa szlakiem kulinarnym. W każdy wtorek grupa wyrusza na
elektrycznych rowerach do dwóch topowych lokalnych restauracji. W pierwszej rozkoszujemy
się przystawką i daniem głównym, w drugiej deserem.
Przemytniczym szlakiem w Kaiserwinkl
Wąwóz Klobenstein w Kaiserwinkl uważany był zawsze za bramę wjazdową do Alp, tym samym
służył jako szlak wszystkich przemytników. Od niedawna w łatwy sposób mogą po nim wędrować
również turyści. Rozciągający się pomiędzy granicami 8-kilometrowy jar dzielą między siebie
Bawaria i Tyrol. Interaktywna trasa prowadzi z Kössen przez Klobenstein aż do Ettenhausen.
Dzięki aplikacji mobilnej możemy przeżyć pasjonująca przygodę, wcielamy się w rolę
przemytników, a docierając do ukrytych miejsc zbieramy punkty, które ułatwiają nam szmugiel
towarów przez granicę. Dobra zabawa gwarantowana!
Nowy bikepark Katzenkopf Leutasch
Na szczycie Katzenkopf w Leutasch z początkiem sezonu letniego 2021 otwiera się nowy bikepark
przygotowany z myślą o początkujących i o rodzinach z dziećmi. Do dyspozycji rowerzystów
oddane zostaną 3 single tracki, uphill trail oraz tor do ćwiczeń. Na miejscu dostępna będzie
również szkółka rowerowa, sklep z wypożyczalnią i warsztatem oraz rowerowa myjnia.
Wspinaczka z widokiem w Seefeld
W połowie czerwca 2021 w Seefeld zostanie otwarta nowa via ferrata. 260 metrów różnicy
poziomów i prawie pół kilometra wspinaczki o poziomie trudności C/D - wszystkich zapalonych
alpinistów będzie czekało nie lada wyzwanie.
Pierwszy sezon letni dla nowej kolejki linowej Salvistabahn w Itter
Już niebawem miłośnicy pieszych wędrówek, by dostać się na szczyt Kleine Salve, będą mogli
korzystać z nowoczesnej kolei gondolowej Salvistabahn. Ma ona zastąpić obecną 4-osobową.
Nową gondolą pojedziemy posiadając kartę Bergbahn-Erlebnis-Card Sommer 2021. Na jednym
bilecie goście regionu mogą podróżować wszystkimi 15 wyciągami pracującymi w okolicy,
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lokalnym autobusem „KaiserJet” oraz cieszyć się zniżkami w 30 miejscach takich jak lokalne
baseny, muzea, mini zoo czy ściany wspinaczkowe.
Wirtualna wycieczka przez Stare Miasto w Hall
Spacer krętymi uliczkami Starego Miasta w Hall, oglądanie eksponatów zebranych w Muzeum
Archeologicznym, czy podziwianie mostu zwodzonego, bram miasta oraz kaplicy św. Józefa.
Wszystko to możliwe jest bez wychodzenia z domu. Wystarczy tylko odwiedzić portal
www.Hall360.tirol
Śladami mistrzyni świata Laury Stigger. Nowa trasa rowerowa Olm Volle Line
Pochodząca z Ötztal wielokrotna mistrzyni świata w cross country i kolarstwie szosowym Laura
Stigger potrzebowała szczególnie wymagającej trasy do swoich treningów. Bike Republic Sölden
przyszło jej z pomocą przygotowując trasę OLM VOLLE LINE - 1,5-kilometrowy odcinek
prowadzi przez wymagające stromizny. Za jego przygotowanie odpowiedzialny był legendarny
Glen Jacobs - znany na całym świecie ekspert w tej dziedzinie.
Letni urlop w Ötztal tylko z jednym biletem
Dzięki Ötztal Inside Summer Card po regionie możemy nie tylko podróżować 12 kolejkami
linowymi, ale skorzystamy również ze znakomitej części oferty kulturalno-lifestyle’owej. Bilet
uprawnia do wejścia na baseny, kąpieliska, do muzeów, a nawet do termy Aqua Dome i do
sportowego parku rozrywki Area 47.
Bilet dla miłośników przygód na świeżym powietrzu w Imst
Również Imst przygotowuje dla swoich gości ofertę biletu, który daje dostęp do wielu atrakcji.
Outdoor Community Card pozwala na wzięcie udziału w wielu przygodach na łonie natury, takich
jak: skok na bungee, lot paralotnią, wyprawa wspinaczkowa na via ferraty czy wycieczka w góry
przed wschodem słońca.
Detektywi na szlaku w St. Anton am Arlberg
Starsi i młodsi miłośnicy rozwiązywania zagadek poszukiwani! W sezonie letnim 2021 w St. Anton
am Arlberg uruchomiony zostanie nowy „Szlak Detektywów”. W miejscowości zostanie ukrytych
14 stacji z zagadkami, a ich rozwiązywanie ma być frajdą dla całej rodziny.
Interaktywny szlak śladami zamków w regionie TirolWest
50-kilometrowa trasa, a na niej aż 5 zamków - do dyspozycji gości odwiedzających region
TirolWest oddana zostanie specjalna aplikacja, która ułatwi wycieczkę śladami lokalnych grodów.
Szlak wiedzie od zamku Landeck, przez Kronburg, Schrofenstein, Wiesberg i Biedenegg.
Wędrówka przez rolniczy krajobraz. Szlakiem dworskim w Tyrolu Wschodnim.
Latem 2021 we Wschodnim Tyrolu uruchomiona zostanie wyjątkowa ścieżka. 30-kilometrowa
trasa szlakiem dworskim prowadzi przez niesamowicie urokliwe tereny dolin Gailtal i Lesachtal.
Trzymamy się dolin, przekraczamy pola uprawne i wędrujemy od dworu do dworu. Po drodze
odwiedzamy miejscowości Kartitsch, Obertilliach i Untertilliach. Możemy zajrzeć do każdego
mijanego gospodarstwa rolnego, by z bliska obserwować jak działa tu zrównoważone rolnictwo uprawa roli i hodowla zwierząt w zgodzie z naturą.
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Bezpieczna gościnność - aktualne informacje, zasady, obostrzenia i zalecenia znajdą Państwo pod
adresem www.willkommen.tirol
rb
Tyrol należy do czołówki najchętniej odwiedzanych regionów w Alpach. Tyrolska turystyka szczyci się wieloma
pionierskimi rozwiązaniami i prawie dwustuletnią tradycją. Nieważne zimą czy latem, goście szczególnie cenią tu
sobie niezapomniane spotkania z przyrodą, nowoczesną infrastrukturę i wysoką jakość obsługi oraz legendarną na
całym świecie gościnność. Wchodzące w skład Tirol Holding GmbH Tirol Werbung z siedzibą w Innsbrucku jest
organizacją zajmującą się promocją Tyrolu, a jej najważniejszym zadaniem jest popularyzacja regionu jako
najlepszego miejsca pośród całego alpejskiego świata, w którym warto zregenerować swoje siły.

KATARZYNA GACZOREK, BA
Market Manager Poland
Tirol Werbung
Maria-Theresien-Straße 55
6020 Innsbruck
Austria
+43.512.5320-361
+43.512.532092-361
+43.664.80532-361
katarzyna.gaczorek@tirolwerbung.at
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