Na het zware afgelopen jaar staan de wintersportgebieden in Tirol nu al vol voorpret in de
startblokken: ondanks alle uitdagingen werd door het hele land opnieuw in de
infrastructuur geïnvesteerd. Vooral op het gebied van de "zachte" wintersporten – zoals
winterwandelen of langlaufen – kunnen gasten zich op veel veranderingen verheugen.
Meer comfort in Nauders: de nieuwe Goldseebahn begint aan zijn eerste seizoen
In het skigebied Nauders wordt in het seizoen 2021/22 de nieuwe zespersoons stoeltjeslift in
bedrijf genomen. De kinder- en gezinsbaan scoort met kinderbeveiliging, stoelverwarming,
weerbescherming en een verhoogde windstabiliteit. De Goldseebahn zal tot aan het seizoen
2022/23 drie sleepliften in het skigebied Nauders vervangen. Voor de gasten betekent dit: meer
modern comfort! Bovendien worden rond de nieuwe baan pistes aangepast en steilere stukken
vlakker gemaakt.
https://www.nauders.com/de/Ihr-Nauders/Im-Winter/Skigebiet-Nauders/Aktuelle-Bilder
Grensoverschrijdend langlaufen met Venosta Nordic
Daarnaast is de regio onderdeel van het nieuwe langlaufsamenwerkingsverband Venosta Nordic:
hieronder vallen zes langlaufgebieden met negen loipes in Nauders en het Zuid-Tiroolse
Vinschgau. Zo kunnen rond 90 loipekilometers met slechts één ticket (7-daagse ticket voor € 18)
worden gebruikt: daartoe behoren ook pittoreske bosrondjes, uitdagende loipes op hoogte en
prachtig gelegen panoramaloipes.
www.nauders.com en www.venosta-nordic.net
Nieuwe Rosskarbahn in Obergurgl
In Obergurgl in het Ötztal wordt de Rosskarbahn vernieuwd: binnen het kader van de
werkzaamheden komt het bergstation dichter bij het bergstation Festkogl te liggen en biedt
voetgangers in de toekomst een betere verbinding met de Festkogl Alm. Ook de vervoerscapaciteit
is indrukwekkend: per uur kunnen 2.400 personen met de nieuwste Doppelmayr-installatie
worden vervoerd.
www.obergurgl.com/de/sommer/neue-projekte.html
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"Lumagica" verlicht deze winter de kersttijd
Het magische lichtpark "Lumagica" in de Innsbrucker Hofgarten wordt ook deze winter voortgezet
en zal de bezoekers vanaf 5 november 2021 tot 9 januari 2022 met meer dan 300 stralende fabel- en
natuurwezens, interactieve lichtinstallaties en magische lichtbeelden betoveren.
www.innsbruck.info/brauchtum-und-events/highlights/lumagica-innsbruck.html
Trainingsplek voor rodelfans: natuurbaan-rodelcentrum in Navis
Navis in het Wipptal heeft geweldig nieuws voor rodelfans: het natuurbaan-rodelcentrum werd
hier geopend. Hier vinden niet alleen trainingsgroepen ideale omstandigheden, maar in het
centrum zullen ook nationale en internationale wedstrijden worden georganiseerd.
www.rodelsportzentrum-navis.tirol
Veraf van de drukte: "zachte" wintersport in de bergbeklimmersdorpen in het Wipptal
Wie op zoek is naar een winterse idylle in de ongerepte natuur veraf van de drukte, is in het
bergbeklimmersdorp Gschnitztal met de delen Trins en Gschnitz aan het juiste adres: het zijdal van
het Wipptal heeft zijn oorspronkelijke karakter behouden en zet volledig in op het motto: "minder
is meer". Binnen het kader van de package deal "Bergsteigerdorf hautnah" biedt het Gschnitztal een
vakantiebeleving op de "zachte" manier: hier komen gasten tijdens het sneeuwschoenwandelen en
toerskiën dichter bij de natuur of kunnen een langlaufcursus boeken.
Een bijzondere service wordt ook in het tweede bergbeklimmersdorp St. Jodok/Schmirn/Vals
geboden: hier is een dagelijkse wintertransferdienst te vinden die toerskiërs, winterwandelaars en
sneeuwschoenwandelaars naar de beginpunten van hun tochten brengt en weer ophaalt.
www.wipptal.at
Eindeloos skiën in de SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental & KitzSki
Voor iedereen die maar geen genoeg krijgt van het skiën, bieden de SkiWelt Wilder KaiserBrixental & KitzSki vanaf dit winterseizoen een nieuwe uitdaging: de langste skironde ter wereld!
Deze verbindt de SkiWelt met het skigebied KitzSki. Dat wil zeggen dat je van Going bij de Wilder
Kaiser dwars door de Kitzbüheler Alpen tot naar Hollersbach in de Hohen Tauern kunt skiën – en
je komt geen enkele piste twee keer tegen. De 80 kilometer lange ronde kan vanaf elke etappeplaats
worden gestart en hiervoor is slechts één ticket – het KitzSkiWelt-ticket – nodig.
www.skiwelt.at/kitzskiwelttour
Winterwandeldagen in Kartitsch: heerlijk stil
Rustig bewegen in de ongerepte natuur staat van 10 tot 13 maart 2022 in het winterwandeldorp
Kartitsch in Oost-Tirol op het programma. Hier vinden de Europese winterwandeldagen plaats.
Alle aangeboden wandelingen, bijvoorbeeld naar de uitzichtsberg Dorfberg, worden door officiële
wandelgidsen begeleid. De wandelingen worden in het Duits, Engels of Italiaans aangeboden.
Daarnaast worden de deelnemers getrakteerd op een traditioneel en regionaal gekleurde
omkadering.
https://www.osttirol.com/entdecken-und-erleben/veranstaltungen/europaeische-winterwandertage/
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Duurzaamheid: onderscheidingen voor klimaatvriendelijke skigebieden
Twee skigebieden in Tirol werden voor hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid en
klimaatbescherming onderscheiden: de Silvretta Arena in Paznaun zet zich er al sinds 2019 voor in
om klimaatneutraal te worden. Hiervoor worden de broeikasgassen in het skigebied berekend,
waar mogelijk verlaagd en alle onvermijdelijke emissies worden via erkende
klimaatbeschermingsprojecten gecompenseerd. Sinds begin 2021 gebruikt de Silvrettaseilbahn AG
voor alle installaties, de bergrestaurants en de sneeuwinstallaties 100 procent groene stroom uit
Oostenrijk en kreeg hiervoor ook het groene-stroomcertificaat.
Ook in de SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental worden diverse maatregelen op het gebied van
milieubescherming getroffen om alle activiteiten zo duurzaam mogelijk te maken: zo wordt onder
andere de zonnelift in Brixen voor 100 procent met zonne-energie aangedreven. De energie voor
alle installaties is voor 100 procent afkomstig uit waterkrachtcentrales. Bouwwerkzaamheden
worden begeleid door experts op het gebied van natuurbescherming en zelfs bij de keuze van de
verf voor gebouwen wordt rekening gehouden met de natuur. Voor deze inspanningen werd de
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental al meerdere keren onderscheiden en onlangs door het platform
skiresort.de uitgeroepen tot een van de "milieuvriendelijkste skigebieden van Oostenrijk".
www.ischgl.com/de/More/Seilbahnunternehmen/Klimaneutrales-Seilbahnunternehmen
www.skiwelt.at/de/oekologie-nachhaltigkeit-natur-umweltschutz-skiwelt-wilder-kaiser-brixentaltirol.html
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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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