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Puur natuur, uitzicht op 

het meer & glamping: 

kamperen in Tirol  

Een kampeervakantie in Tirol is perfect voor iedereen die volledig los wil komen 

van alle dagelijkse beslommeringen. En wie daarbij alleen aan een tent denkt, slaat 

de plank volledig mis, want de accommodaties voor kampeerders variëren hier van 

een rustige plek in de natuur tot een luxueuze boomhut. Wildkamperen is in het 

hart van de Alpen overigens niet toegestaan, maar dat is niet erg: de campings in 

Tirol bieden voor werkelijk ieder wat wils.  

Klein en fijn 

Wie op zoek is naar rust en optimaal van de natuur wil genieten, is bij het Mountain Camp Pitztal 

aan het juiste adres. Deze kleine camping in de natuur in Jerzens biedt op een pittoresk terrein 

staanplaatsen voor slechts 38 campers en auto's met caravans. Tenten kunnen op de weide rond de 

waterval worden opgebouwd. Gasten kunnen hier ook de Alpen-bungalow voor een tot vijf 

personen huren. Het hoogtepunt van het Mountain Camp is de vijver met steiger en ligweide. Hier 

kan iedereen naar hartenlust zwemmen en vissen! Voor bergfans is de camping bovendien een 

ideaal vertrekpunt voor wandelingen, tochten naar bergtoppen en excursies met de mountainbike. 

Midden in het natuurpark Lechtal ligt de familiecamping Lechtal Camping Vorderhornbach. De 40 

staanplaatsen liggen te midden van het indrukwekkende bergpanorama van deze regio. Naast de 

camper- en caravanplaatsen en staplaatsen voor tenten, kunnen gasten ook gezellige hutten en 

authentieke pipowagens huren. Tot de faciliteiten ter plaatse behoren onder andere het (openbare) 

natuurzwembad bij het terrein alsook een bistro voor dagen waarop u geen zin hebt om zelf te 

koken. Vanaf hier kunt u op ontdekkingstocht via de fietsroute "Lechtal-Radweg"en de 

wandelroute "Lech-Wanderweg"! 

Voor kampeerders die van luxe houden 

Vakantie midden in de natuur met een extra portie luxe - dat vinden campinggasten in het 

Campingplatz Zugspitz Resort in Ehrwald. De gasten mogen hier alle faciliteiten van het 

aangrenzende 4-sterren superior Zugspitz Resort gebruiken, van de 1.500 m2 grote speel- en 

waterwereld tot aan het restaurantaanbod. Op de camping zelf kunnen gasten het hele jaar door 

kiezen uit 100 standaard- en 98 comfort-staanplaatsen met extra veel ruimte: beide bieden onder 

andere toegang tot het deluxe-badhuis met 35 sanitaire ruimtes.  

Een echt allroundtalent en actuele winnaar van de ADAC Camping Award is het Ferienparadies 

Natterer See. Het terrein ligt op slechts zeven kilometer van Innbsbruck en direct aan de pittoreske 

Natterer See. De 5-sterren camping biedt voldoende ruimte en een moderne infrastructuur in alle 

https://mountain-camp.at/
https://www.camping-vorderhornbach.at/
https://www.zugspitz-resort.at/en/camping/
https://www.natterersee.com/?lang=en-GB
https://www.natterersee.com/?lang=en-GB
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prijsklassen: van een standaard staanplaats voor tenten en minivans tot aan de luxe categorie in 

XXL-formaat (160 m2). Wie van de kampeervakantie liever een "glampingvakantie" maakt – dus 

voor wat meer glamour gaat – die is aan de Natterer See eveneens aan het juiste adres: naast 

charmante slaaptonnen voor twee personen, biedt het vakantieparadijs exclusieve safari-lodge-

tenten voor vijf tot acht personen aan. Deze zijn voorzien van een complete keuken, regendouche 

en panoramaterras met barbecue. Een leuk alternatief en al net zo luxueus zijn de "Family & 

Panorama Wood-Lodges": deze comfortabele houten boomhutten kunnen het hele jaar door 

worden geboekt en bieden dankzij het grote panoramaraam aan de voorkant een geweldig uitzicht 

op de natuur.  

Wie buiten wil slapen, maar niet wil afzien van het comfort van een hotelkamer, vindt in de 

glampingtenten op de Gerhardhof in Wildermieming een perfect compromis. Hier slapen gasten 

behaaglijk onder het tentdak in een houten bed inclusief knuffelzacht beddengoed. En zelfs een 

bank, tafel en een eigen houten terras met ligstoelen behoren tot de tentuitrusting. Schone, 

moderne sanitaire voorzieningen met wasmachines en wasdrogers bevinden zich direct in de 

buurt. Bovendien biedt de Gerhardhof in Wildermieming nog eens 100 staanplaatsen voor caravans 

en campers in drie verschillende categorieën en een weide voor tenten alsook een zwemvijver op 

eigen terrein, heerlijke rust en een indrukwekkend uitzicht.  

Duurzaamheid en maximaal comfort 

Dat luxe en duurzaamheid geen tegenstellingen zijn, bewijst de camping Natürlich HELL in 

Fügen in het Zillertal: Deze camping is onderscheiden met het Oostenrijkse milieukeurmerk en is 

een officiële eco-camping. Hier kiest men voor zonne-energie, groene daken en energiezuinige 

gebouwen. In total biedt deze camping in de natuur rond 200 staanplaatsen van 70 tot 120 m2. Het 

barrièrevrije gebouw met was- en sanitaire ruimtes is modern en royaal. Als alternatief kunnen 

gasten echter ook een eigen badkamer huren. In de prijs van de staanplaatsen inbegrepen is tevens 

de toegang tot het binnen- en buitenzwembad. Ontspanning in het sauna- en wellnessgedeelte kan 

indien gewenst worden bijgeboekt.  

Voor gezinnen 

Verveling? Die krijgt hier geen kans: De Erlebnis Comfort Camping Auenfeld (eveneens in het 

Zillertal) is een paradijs voor drukke, actieve vakantiegangers en gezinnen die altijd op zoek zijn 

naar het volgende avontuur. Hier is van tennis tot go-kart-rijden en boogschieten alles mogelijk. En 

wie kan nou zeggen dat hij tijdens een kampeervakantie in Tirol een heuse stad uit het Wilde 

Westen heeft bezocht? Het recreatiepark Auenfeld bij het campingterrein maakt het mogelijk. 

"Mount Lake City" met paardrijterrein voor ponyrijden, kantoor van de sheriff en een leerpad over 

het wilde westen zorgen hier voor veel plezier. 

Daarbij komen een 4.000 m2 groot overdekt zwembad en een klimhal. En als dan toch eens een 

rustigere dag op de planning staat, kunnen gasten terecht in het saunalandschap. Het terrein biedt 

staanplaatsen in drie categorieën – van standaard tot luxe – voor campers, tenten en caravans. 

Gasten kunnen echter ook een van de appartementen huren.  

Ideaal voor gezinnen is ook het Tirol-Camp in Fieberbrunn in het Pillerseetal. Direct naast het 

terrein ligt het dalstation van de bergbanen Fieberbrunn: zo zitten gasten niet alleen dicht in de 

buurt van het wandelgebied Fieberbrunn, maar bereiken in een handomdraai ook de 

https://gerhardhof.com/camping/
https://www.hell-tirol.at/en/
https://www.camping-zillertal.at/nl/camping-zillertal
https://tirol-camp.at/nl
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bergbelevenisparken Timoks Welt en Timoks Alpine Coaster. Speciaal voor jongeren biedt de 

camping daarnaast een eigen chill area met lounge, computerspelletjes en films alsook een 

skategedeelte en een basket. Op deze camping te midden van de Kitzbüheler Alpen kunnen zowel 

royale comfortplaatsen als deluxe-plaatsen met een eigen badkamer worden geboekt. Bij het terrein 

horen ook de uitgebreide wellnessvoorzieningen met panoramazwembad, een restaurant en een 

mini-markt.  

Camping aan het meer 

Direct aan de Reintaler See ligt Campingplatz Seeblick Toni in Kramsach: het pittoreske terrein biedt 

het hele jaar door staanplaatsen voor caravans, campers en tenten, een directe toegang tot het meer, 

een grote ligweide en twee kleine, natuurlijke stranden. De kleintjes kunnen in de speeltuin met 

trampoline, klimtuin en glijbanen hun hart ophalen, terwijl de volwassenen ontspanning vinden in 

het wellnessgedeelte. En wie na het zwemmen honger heeft, kan voor culinaire specialiteiten 

terecht in de herberg "Brantlhof".  

Een staanplaats aan een Tirools meer? Dat kan in het Alpen-Caravanpark aan de Achensee. Met een 

directe toegang tot het meer aan de noordelijke oever van de Achensee, moderne sanitaire 

voorzieningen en een restaurant met zonneterras, is deze camping de perfecte plek voor iedereen 

die 's ochtends wil ontwaken met uitzicht op het water. De kinderen beschikken in het Alpen-

Caravanpark bovendien over een eigen avonturen-waterspeelpark.  

Voor sportievelingen 

De camping Camping Sölden is perfect voor sportieve kampeerders: het terrein ligt nabij de 

Ötztaler Ache, een eldorado voor kajakkers en op slechts 200 meter van de Gaislachkogelbahn en 

het grootste Pump Track Park van de Bike Republic Sölden A propos biken - het terrein biedt ook 

een wasplaats voor bikes en een afgesloten fietsenkelder. Gasten van de camping in Sölden hebben 

ook nog eens de beschikking over een indoor-oefenwand voor sportklimmers en een fitnessruimte. 

Momenten van ontspanning biedt het wellnessgedeelte met saunalandschap. Met ongeveer 100 

staplaatsen behoort de camping tot de overzichtelijke terreinen, maar is desondanks voorzien van 

alle gemakken en comfort.  

 

Meer informatie over de campings in Tirol: https://www.tyrol.com/book-your-holiday/campsites-

campgrounds  
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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.camping-seeblick.tirol/index.php?lang=1&hID=1
https://www.camping-achensee.com/index.php?lang=1&hID=1
https://www.camping-soelden.com/en/
https://www.tyrol.com/book-your-holiday/campsites-campgrounds
https://www.tyrol.com/book-your-holiday/campsites-campgrounds


 

 

 

 

www.presse.tirol.at  NEUES AUS DEM TIROLER SOMMER 2021  4/4 
 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

  

  

 t 

 e 


