Wie met kinderen op wintervakantie gaat, profiteert van geselecteerde Tiroolse regio's die
voorzieningen aanbieden die speciaal op de behoeften van kinderen zijn afgestemd. Deze
regio's blijken zeer inventief als het om de kennismaking met de skisport gaat.
Van kinderbioscoop tot tovertapijt in het Alpbachtal
Hoe ziet het ideale skigebied voor gezinnen eruit? Het moet in elk geval aan meerdere voorwaarden
voldoen: de passende infrastructuur zoals een ski-kinderland en skiverhuur voor de kleintjes zijn
slechts twee van de vele criteria. Ouders willen immers dat hun kinderen goed worden begeleid.
Bijvoorbeeld in het Kid’s Center in Alpbach. Als de kinderen vermoeid raken en hun ouders nog
iets langer willen skiën, kunnen de kleintjes op uurbasis bij de kinderopvang van de
Wiedersberghornbahn terecht. Hier zijn een kindergarderobe, slaapvoorzieningen en zelfs een
kinderbioscoop te vinden. In het aangrenzende Reith im Alpbachtal biedt het dalstation in
het "Kinderland Juppi Do een tovertapijt (transportband), hindernissen en talloze highlights voor
kleine kinderen die willen leren skiën. "Bouw je eigen iglo" – zo luidt het motto in Wildschönau. De
sleeplift voor beginners en het Sunkid-tovertapijt, een grote piste met veel ruimte en meerdere
"Kinderländer" zijn voor kinderen en beginners gereserveerd.
Skipret met Murmli en Berta in Serfaus-Fiss-Ladis
Murmli en Berta – zo heten de twee mascottes in het grote familieskigebied Serfaus-Fiss-Ladis,
een echte trekpleister voor gezinnen. De namen van de twee mascottes werden ook gebruikt voor
de gezinsvriendelijke kinderskiparadijzen "Bertas Kinderland" in Fiss en de "Murmlipark" in
Serfaus. De regio op het zonneplateau biedt zijn gasten leeftijdsspecifieke kinderskicursussen en
kinderopvang, bijvoorbeeld in de Murmlikrippe, de Kinderschneealm, Bertas Kindervilla of in het
Indianerdorf in Fiss. Tot de bijzondere hoogtepunten behoren de kinderrestaurants Murmlirest en
Starrest in Serfaus.
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental: Skibegeleiding voor kinderen met een focus op
milieubescherming en innovatie
De plaatsen Ellmau, Scheffau en Söll gelden als schoolvoorbeelden voor hoe kinderopvang in een
skigebied kan worden geregeld. De Ellmi’s Kids Club, de Schneepiraten Kidsclub en de
kinderopvang Kinderkornkammer, kortweg "KiKo" vormen een geweldig aanbod. Als eens van
mini-carvers gehoord? Met deze ski's kunnen ook de kleinsten hun eerste pogingen in de sneeuw
wagen – en wel helemaal zonder skischoenen. Deze innovatie werd ontwikkeld door de skischool
Scheffau in een van de grootste skigebieden van Oostenrijk, de SkiWelt Wilder Kaiser -Brixental.
In het Kinderkaiserland en in het avonturenpark leren kids onder leiding van professionele
sneeuwsportleraren skiën. Korte instructiefilmpjes tijdens de rit omhoog op het tovertapijt
motiveren de kleintjes om de kunstjes na te doen. Aan het einde van de skicursus ontvangen de
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kleine skiërs een kwalificatiebewijs in het formaat van een betaalpasje. Met dit "kwalificatiebewijs"
mogen de jonge skiërs niet alleen op blauwe en rode pistes skiën, maar hiermee bevestigen zij
tevens dat zij binnen het kader van de skicursus van de mascotte Snoki hebben geleerd om zich
milieuvriendelijk te gedragen. Met de "KiKo" in Söll kunnen ook ouders met baby's en peuters hun
hart ophalen.
De uitzichtsberg Hohe Salve in de SkiWelt biedt talloze makkelijke pistes en de Kids Club
Hopfgarten met een oefenterrein, twee tovertapijten en opvang voor kinderen van 1 tot 3 jaar. Het
familiehotel Hopfgarten biedt zelfs speciale gezinsappartementen aan, een babyclub en een
kinderzwembad. Bij het dalstation in Hopfgarten ligt een familie-skidepot. Het Brixental is
eveneens populair bij groot en klein. Redenen hiervoor zijn onder andere het alpeniglodorp in
Hochbrixen met de ijstentoonstelling en de drie skimovie-trajecten.
Kitzbüheler Alpen: van de Mini-Streif tot aan het babyhotel
Het skigebied KitzSki in Kitzbühel biedt heel veel skipret voor moedige kids. Op de "Ministreif"
kan het aankomende talent op hinerdnissen zoals de Mausefalle, Gams, Tretorgel der Seidlalm en
Hausbergkante zijn vaardigheden laten zien – natuurlijk allemaal in miniatuurvorm.
Gezinsvriendelijke accommodaties zoals het babyhotel babymio in Kirchdorf maken het skigebied
Skistar St. Johann in Tirol tot een echte trekpleister. Ouders met kleine kinderen die nog nooit
eerder op de lange latten hebben gestaan, kunnen kiezen uit vier sneeuwsportscholen waar de
kleintjes op een speelse manier leren skiën.
Wie met zijn gezin naar het Pillerseetal in den Kitzbüheler Alpen afreist, zit ook helemaal goed. Het
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Buchensteinwand – Bergbahn Pillersee
biedt speciaal voor tieners speel- en funelementen vol actie. In Fieberbrunn staat de "Timoks
Coaster" te wachten, een spectaculaire Alpine Coaster, die ook in de winter is geopend. St. Ulrich
heeft een eigen "Kinderalm" waar de kinderen ongestoord kunnen zitten, eten en spelen en ook in
het skigebied Steinplatte in Waidring worden de kleintjes in de bergen in een aansprekend indoor en outdoor-gedeelte opgevangen.
Oost-Tirol scoort bij jong en oud met gezinsvriendelijke skigebieden
Nee, de "Bobo Kinderclub" in het kleine, maar fijne skicentrum Sillian Hochpustertal in Oost -Tirol
heeft niets met de Zwitserse DJ BoBo te maken. Dat is ook niet nodig, want het oefenterrein nabij
het bergstation van de Thurntaler-Gondelbahn enthousiasmeert kinderen ook zo voor de skisport.
En van de zeer voordelige kindertarieven worden ook kostenbewuste ouders blij.
De pistes in het naburige zonovergoten skigebied Zettersfeld bij Lienz zijn bijna allemaal geschikt
voor gezinnen. Op een speciaal aangelegde funslope kunnen de kids wedstrijden organiseren,
terwijl in het Sunsite-Park de jonge snowboarders en freestylers bijeenkomen. Het oude centrum
van Lienz biedt bovendien veraf van de pistes een bijzondere flair voor gezellige avonden.
Het Ötztal en Paznauntal bieden veel afwisseling
Wie meteen aan het begin van het Ötztal links afslaat, vindt in Hochoetz een waar sneeuwparadijs.
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Hier heet de mascotte Widi alle kinderen welkom en leert hen de basisvaardigheden van de
skisport. Hiervoor gaan de kids naar een van de drie Kids Parks die door de plaatselijke skischolen
worden geëxploiteerd. Voor de wat oudere kinderen is er een funpark onder aan de
Balbachsessellift. Wie tot de meer ervaren skiërs behoort, kan terecht op de ietwat lastigere pistes,
zoals de lange afdaling naar Ochsengarten, het permanente parcours met tijdregistratie en de
skiroutes door verse diepe sneeuw.
Een speurtocht op ski's maakt de wintervakantie in het skigebied Kühtai voor kinderen tot een
groot avontuur. Bij 12 stations verdeeld over 15 kilometer moeten diverse taken en raadsels
worden opgelost. De begeleiders van de Kids Club Kühtai staan klaar om twee- tot vierjarige gasten
op te vangen. Het KidsPark is geschikt voor alle kinderen en Funpark-beginners. De ietwat
geoefendere kinderen kunnen terecht in het KPark met FreeStyle-Area, SnowCross & SuperPipe.
De Silvapark Galtür in het Paznauntal beschikt over drie zones die speciaal bedoeld zijn voor
kinderen en jongeren. In de Zwergerlwelt doen de kleinsten op speelse wijzen h un eerste skiervaring op, in het Abenteuerland kunnen gevorderden door tunnels en over golvende banen skiën
en in het Actionpark laten tieners en jong gebleven wintersporters zien hoe leuk rails, boxen en
wedstrijdparcours zijn.
Kosteloze skicursussen in het Pitztal
Optimaal voor families is de infrastructuur bij de Hochzeiger in het Pitztal, want de afstanden
tussen skischool, skiverhuur en pistes zijn kort. Hun eerste sporen trekken de kinderen tijdens een
skicursus in het dal door de sneeuw, voordelig en zonder liftticket. Ervaren kids kunnen hun hart
in het Snowpark ophalen. Pitzi's Kinderparadies garandeert een optimale begeleiding. In het
"Hochzeiger Restaurant" is bovendien een kinderspeel- en verblijfsruimte met de mascottes Gratsch
en Pitzi te vinden.
Kinderopvang voor een zorgeloze dag op de lange latten
Wie met zijn kinderen naar het Stubaital afreist, zou ook eens een kijkje moeten nemen in het
skigebied Schlick 2000. Want bij het middenstation wacht Big Ron's Kinderland met
opvangmogelijkheden, tovertapijten, sneeuwcarrousels en slalomparcours waar mama en papa snel
langs kunnen komen. Het "Big Family Kinder Restaurant Gamsgarten" op de Stubaier Gletscher
geldt als schoolvoorbeeld met aantrekkelijke kindermenu's, kinderopvang, een op kinderen
afgestemde inrichting en voldoende zitgelegenheid.
Gezinnen vinden ook in het skigebied Nauders alles wat hun hart begeert. Het mooiste voor de
kleintjes is daar zeker het 6.500 vierkante meter grote Nauderix Kinderland met speeltuin,
tubingbaan en indianenpad alsook het Nauderix Kids Park dat met een uitgebreid funsportaanbod
veeleer op tieners is gericht. Ook de skischool Interski beschikt over een groot kinderland en
daarnaast is er een aantrekkelijk kinderrestaurant met een uitstekende kinderopvang.
Extra veel plezier voor het hele gezin biedt ook de Ehrwalder Almbahn met kinderopvang en het
bijzonder kindvriendelijke restaurant Tirolerhaus. In het skigebied Ehrwalder Wettersteinbahnen
is het kinderland "Confetti Alm" met name voor gezinnen geschikt.
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Aanvullende informatie over alle skiregio's voor gezinnen in Tirol en een wintervakantie met het
hele gezin vindt u op https://www.visittirol.nl/gezinsvakantie-winter.
Veilige gastvrijheid: een overzicht over de actuele covid-19-gerelateerde veiligheidsrichtlijnen en
aanbevelingen in Tirol vindt u op https://www.welcome.tirol.

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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