Pobyt wakacyjny na kempingu w Tyrolu to wymarzona opcja dla wszystkich, którzy
chcieliby wymknąć się z szarej codzienności. I myli się ten, kto sądzi, że chodzi tu o zwykły
biwak pod namiotem – oferta dla miłośników kempingu jest bardzo szeroka, poczynając od
wypoczynku na łonie natury, a kończąc na pobycie w luksusowo wyposażonych domkach
na drzewie. Nawet jeśli nocowanie na dziko w sercu Alp jest zabronione, to absolutnie nie
ma się czym smucić: tyrolskie kempingi zaspokoją wszelkie gusta.
Kameralnie i z klasą
Mountain Camp Pitztal do trafny wybór dla osób, które cenią sobie ciszę i kontakt z przyrodą. Ten
niewielki, położony malowniczo blisko natury kemping w miejscowości Jerzens oferuje tylko 38
miejsc dla kamperów i przyczep oraz możliwość rozbicia namiotów na łączce wokół wodospadu.
Dodatkowo goście mają możliwość wynajęcia alpejskiego bungalowu, który pomieści od 1 do 5
osób. Główną atrakcją Mountain Camp jest staw z pomostem i łąka do leżakowania. Można tu się
kąpać i wędkować! Dla miłośników turystyki górskiej kemping stanowi doskonały punkt
wypadowy do wędrówek, zdobywania szczytów i wypraw rowerem górskim.
W samym sercu Parku Krajobrazowego Lechtal zaprasza gości rodzinny kemping Lechtal Camping
Vorderhornbach. Obiekt na 40 miejsc otacza imponująca panorama górskiego regionu parku
krajobrazowego. Oprócz miejsc karawaningowych i namiotowych do dyspozycji gości są również
przytulne domki i oryginalne barakowozy. Ponadto oferta na terenie kempingu obejmuje m.in.
(publicznie dostępne) kąpielisko na łonie natury, a także bistro, przydatne w te dni, kiedy nie ma się
ochoty gotować. To doskonały punkt na wyprawę trasą rowerową po dolinie rzeki Lech (LechtalRadweg) albo wędrówkę pieszą (Lech-Wanderweg)!
Dla miłośników luksusu
Campingplatz Zugspitz Resort w miejscowości Ehrwald zaprasza na wakacje blisko natury
z dodatkową porcją luksusu. Goście kempingu mogą korzystać z udogodnień Zugspitz Resort,
położonego po sąsiedzku czterogwiazdkowego obiektu o podwyższonym standardzie, poczynając
od przestronnej strefy zabaw i atrakcji wodnych o powierzchni 1,5 tys. m2, a kończąc na ofercie
gastronomicznej. Na polu kempingowym goście mogą przez cały rok korzystać z jednego ze 100
miejsc standardowych lub 98 miejsc komfortowych o wyjątkowej przestronności – obie opcje
zapewniają m.in. dostęp do kompleksu sanitarnego w standardzie deluxe z 35 kabinami
prysznicowymi.
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Prawdziwie wszechstronną ofertę zapewnia laureat nagrody Camping Award niemieckiego
automobilklubu ADAC –Ferienparadies Natterer See. Obiekt położony jest w odległości zaledwie 7
km od Innsbrucku, tuż nad brzegiem malowniczego jeziora Natterer See. Pięciogwiazdkowe pole
kempingowe dysponuje wystarczającą przestrzenią oraz oferuje nowoczesną infrastrukturę we
wszystkich kategoriach cenowych – od standardowego miejsca dla namiotu i minivana po
kategorię luksusową w formacie XXL (160m2). Goście, którzy preferują glamping – od słów
glamorous i camping, czyli kemping ekskluzywny – nad Natterer See również znajdą coś dla siebie:
oprócz uroczych domków-beczek dla dwojga ten „raj dla urlopowiczów” ma również w ofercie
namioty typu lodge w stylu safari, które mogą pomieścić od pięciu do ośmiu osób. W tych ostatnich
znajduje się w pełni wyposażona kuchnia, prysznic z deszczownicą oraz taras do grillowania z
panoramicznym widokiem. Kolejną opcją luksusową są domki typu Family & Panorama. Te
komfortowe domki drewniane zainstalowane na drzewie można rezerwować przez cały rok, a z ich
szerokiego, panoramicznego okna roztacza się niezapomniany widok na świat przyrody.
Dla osób, które chciałyby przenocować w plenerze, nie rezygnując jednocześnie z komfortu, jaki
daje pokój hotelowy, idealny kompromis stanowić będą namioty glampingowe w Gerhardhof
w miejscowości Wildermieming. Tu śpi się pod solidnym namiotowym dachem na łóżku z
naturalnego drewna, w wygodnej pościeli. Namiot wyposażono nawet w sofę, stół i własną
drewnianą werandę z leżakami. Tuż obok do dyspozycji są czyste, nowoczesne urządzenia
sanitarne włącznie z pralkami i suszarkami. Ponadto Gerhardhof w Wildermieming oferuje 100
miejsc dla kamperów i przyczep w trzech różnych kategoriach oraz pole namiotowe i własny staw
do kąpieli, a także niesamowitą ciszę i przepiękne widoki.
Ekologicznie i bardzo komfortowo
O tym, że luksus da się doskonale pogodzić z ekologią, świadczy wymownie oferta kempingu
Natürlich HELL położonego w miejscowości Fügen w dolinie rzeki Ziller (Zillertal). Obiekt posiada
austriacki ekologiczny znak jakości (Das Österreichische Umweltzeichen) i status eko-kempingu
(Eco-Campingplatz). Natürlich HELL stawia na energię słoneczną, zielone dachy
i niskoenergetyczne budownictwo. Położony w bliskości natury kemping oferuje blisko 200 miejsc
o powierzchni od 70 do 120 m2. Odświeżenie zapewnia kompleks z natryskami i sanitariatami
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; opcjonalnie goście mogą skorzystać z
prywatnej łazienki. Cena za miejsce obejmuje ponadto wstęp na basen kryty i odkryty; na życzenie
możliwa jest również rezerwacja sauny i spa.
Dla rodzin
Nuda? Tutaj nie ma na nią miejsca. Erlebnis Comfort Camping Aufenfeld (również w Zillertal) to
prawdziwy raj dla ruchliwych miłośników aktywnego wypoczynku i rodzin nieustających
w poszukiwaniu wciąż nowych przygód. Tu wszystko jest możliwe – od tenisa, poprzez jazdę na
gokartach, po strzelanie z łuku. Kto by przypuszczał, że podczas wakacji na kempingu w Tyrolu
można zwiedzić miasteczko z Dzikiego Zachodu? Taką okazję daje park rozrywki Aufenfeld
(Freizeitpark Aufenfeld) dostępny na terenie kempingu. W „Mount Lake City” można znaleźć teren
do jazdy na kucyku, biuro szeryfa oraz westernową ścieżkę edukacyjną.
Kolejne atrakcje to kryta pływalnia o powierzchni 4 tys. m2 i hala wspinaczkowa. Na gości
odczuwających nadal niedosyt relaksu czeka jeszcze sauna. Kemping oferuje stanowiska w trzech
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kategoriach – od standardowej do luksusowej – dla kamperów, namiotów i przyczep. Ponadto
goście mają możliwość zarezerwowania apartamentu.
Idealnym wyborem dla rodzin jest również Tirol-Camp w miejscowości Fieberbrunn, leżącej
w dolinie jeziora Pillersee (Pillerseetal). Tuż obok kempingu znajduje się dolna stacja kolejki
linowej „Fieberbrunn”. Dzięki temu goście mają nie tylko dobry dostęp do tras pieszych regionu,
ale także mogą w szybkim czasie dotrzeć do górskich parków rozrywki Timoks Welt i Timoks
Alpine Coaster. Z myślą o najmłodszych gościach kemping oferuje również specjalną strefę
rozrywki ze świetlicą, grami wideo i filmami, a także skatepark i kosz do koszykówki. Obiekt
położony w sercu Alp Kitzbühelskich oferuje zarówno przestronne miejsca kategorii comfort, jak i
miejsca kategorii deluxe z własną łazienką. Do dyspozycji gości jest również bogato wyposażone spa
oraz basen z panoramicznym widokiem, restauracja i mini market.
Kemping nad jeziorem
Tuż nad jeziorem Reintaler See w miejscowości Kramsach położony jest Campingplatz Seeblick Toni.
Malowniczo usytuowany obiekt oferuje przez cały rok miejsca dla karawanów, kamperów i
namiotów z bezpośrednim dostępem do jeziora, rozległą łączką do opalania i dwiema małymi
dziewiczymi plażami. Najmłodsi mogą wyszaleć się na placu zabaw wyposażonym w trampolinę,
małpi gaj i zjeżdżalnie, podczas gdy starsi mogą zrelaksować się w spa. Kiedy po pływaniu chwyta
wilczy głód, warto poszukać doznań kulinarnych w gospodzie „Brantlhof”.
Urlop nad „Morzem Tyrolskim”? Nad jezioro Achensee zaprasza Alpen-Caravanpark. Bezpośredni
dostęp do jeziora od północnej strony, nowoczesne sanitariaty i restauracja z tarasem – ten
kemping to doskonały wybór dla wszystkich, którzy marzą o przebudzeniu z widokiem na jezioro.
W Alpen-Caravanpark na dzieci czeka również wodny park rozrywki.
Dla miłośników sportu
Camping Sölden to wymarzone miejsce dla gości z żyłką sportowca – w pobliżu przepływa rzeka
Ötztaler Ache, eldorado kajakarzy, a zaledwie 200 metrów od kempingu przebiega kolejka linowa
na szczyt Gaislachkogel i mieści się Bike Republic Sölden – największy w Tyrolu park rowerowy z
pumptrackami. Skoro mowa o rowerach – na terenie obiektu znajduje się również punkt do mycia
jednośladów i bezpieczna piwnica do ich przechowywania. Goście kempingu Sölden mogą również
skorzystać z krytej ścianki do wspinaczki sportowej oraz sali do fitnessu. Na chwilę relaksu warto
wpaść do strefy wellness z sauną. Choć niecałe 100 miejsc plasuje kemping w kategorii obiektów
średniej wielkości, goście mogą tu liczyć na wszelkie udogodnienia i komfort.
Więcej na temat kempingów w Tyrolu: https://www.tirol.at/urlaub-buchen/camping
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Tyrol , w którym działają 34 regionalne stowarzyszenia turystyczne, należy do najczęściej odwiedzanych
destynacji urlopowych w Alpach. Historia turystyki w Tyrolu liczy niemal 200 lat i była kształtowana przez wiele
pionierskich osiągnięć. Alpejski krajobraz, walory przyrodnicze, jakość usług i infrastruktury oraz gościnność
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regionu przyciągają gości zarówno latem, jak i zimą. Spółka Tirol Werbung GmbH z siedzibą w Innsbrucku, będąca
jednostką zależną spółki Lebensraum Tirol Holding GmbH, odpowiada za marketing turystyczny kraju
związkowego. Jej najważniejszym zadaniem jest pozycjonowanie Tyrolu jako najpopularniejszego „miejsca mocy”
w krainie Alp.
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