Van eeuwenoude boerderijen die zorgvuldig en met veel liefde voor detail werden
gerenoveerd en uitgebreid, tot volledig nieuwe accommodaties die overtuigen door hun
prachtige afgelegen locatie en het gebruik van hoogwaardige natuurlijke materialen: in de
zomer van 2022 kunnen zich gasten in Tirol op talloze nieuwe en tegelijkertijd gezellige en
door families gerunde accommodaties verheugen.
Modern & gezellig: Natur Resort Rissbacher
De voormalige Rissbacherhof in Stumm in het Zillertal is onlangs omgetoverd tot het 4* Natur
Resort Rissbacher. Voor de nieuwe inrichting van de kamers en suites met balkon en uitzicht op de
bergen werd gekozen voor meubels van alpendennenhout en duurzame natuurlijke materialen. De
energie is afkomstig van hernieuwbare bronnen. De highlight van het hotel van de familie
Rissbacher is de SKY SPA boven de daken van het Zillertal met verwarmd buitenzwembad, lounge
en diverse sauna's.
www.rissbacherhof.at
Oorspronkelijk & authentiek: Almhof Zillertal
De Almhof Zillertal is bijna 400 jaar oud en al net zo authentiek is een verblijf in deze hoeve op een
hoogte van 1.200 meter. De twee zwembaden werden onlangs volgens de nieuwste standaarden
gerestaureerd en er werd een sauna geïntegreerd. Het gebouw zelf bleef echter grotendeels in
originele staat. Het gebouw wordt traditioneel via een tegelkachel in de "goeie kamer" verwarmd en
gekookt wordt op de authentieke Tiroler houtkachel. Met zijn drie kamers biedt de Almhof
Zillertal ruimte voor tot wel 11 personen.
www.almhof-zillertal.at
Pittoresk & dicht bij de natuur: Boggnhof
De Boggnhof am Stummerberg ligt midden in het groen en gasten genieten hier van de natuur en
heerlijke vergezichten over het voorste deel van het Zillertal. De familie Braunegger verwelkomt
haar gasten in de twee gerenoveerde vakantieappartementen "Wiesnblick" en "Weitblick" die, zoals

www.presse.tirol.at

AUTHENTIEK & FAMILIAIR: NIEUWE
ACCOMMODATIES IN TIROL IN DE ZOMER VAN
2022

de naam al zegt, een prachtig uitzicht over de velden, weiden en bergen bieden. Het interieur van de
twee appartementen bestaat uit hoogwaardige houten meubels en ze zijn ideaal voor gezinnen en
kleine groepen.
www.boggnhof.at
Gezellig & actief: Leite Häusl
In het bergbeklimmersdorp St. Jodok in het Wipptal ligt het kleine, volledig gerenoveerde Leite
Häusl. Het vrijstaande vakantiehuis staat op een rustige plek en ligt toch maar op vijf minuten
lopen van het station. Het is geschikt voor tot wel vijf personen en wordt gezamenlijk door de
bergbeklimmersdorpen uitgebaat. Gasten genieten hier niet alleen van een modern ingericht
vakantiehuis met twee slaapkamers, keuken en badkamer en geavanceerde techniek, maar
profiteren ook van de centrale ligging in de buurt van talloze startpunten voor activiteiten zoals
wandelen, mountainbiken, bergbeklimmen of rotsklimmen.
www.das-ferienhaus.tirol
Knus & verbonden met de natuur: Bergler Hoamat
Het nieuwe Bergler Hoamat staat midden in het bos van het Tiroler Wipptal. Het is een ideaal
verblijf voor gasten die houden van de natuur. Dit vakantiehuis met twee verdiepingen biedt met
zijn drie slaapkamers, een badkamer, een gastentoilet en een volledig uitgeruste keuken ruimte
voor twee gezinnen met kinderen of een groep van acht personen. Het Bergler Hoamat is een ideaal
startpunt voor tochten in de Naviser bergen en in de royale tuin met barbecue kunnen gasten
heerlijk ontspannen en van het uitzicht genieten.
www.bergler-hoamat.at
Gezellig & hartelijk: AlpenParks Hotel & Apartment Montana
Het nieuw gebouwde AlpenParks Hotel & Apartment Montana Matrei in Oost-Tirol beschouwt
zichzelf als toevluchtsoord tussen alpine natuurlijkheid en urban openheid. De gezellige
hotelkamers overtuigen door veel hout en warme kleuren. De appartementen daarentegen bieden
niet alleen veel ruimte, maar zijn deels ook voorzien van een privésauna. In het aangrenzende
restaurant "Alte Mühle" kunnen gasten genieten van de alpien-mediterrane keuken. Voor de deur
wachten de bergen van het Nationaal Park Hohe Tauern met talloze mogelijkheden voor wandel-,
fiets- en bergtochten.
www.alpenparks.at/de/hotel-apartment-montana-matrei
Natuurlijk & duurzaam: H ALM
Natuurlijke materialen en een duurzame bouwwijze zorgen in de nieuwe H ALM op de Alpe Stalle
op een hoogte van 1.720 meter in het Defereggental van Oost-Tirol voor een unieke
vakantiebelevenis. De private almhut met een natuurlijk design, een grote glazen gevel en
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hergebruikt hout kan vanaf de zomer van 2022 worden geboekt en beschikt over een gezellig
woon-eetgedeelte met uitzicht over de bergen van het Defereggental, twee slaapkamers en een
ruime badkamer.
www.urlaubsresort-hafele.com/die-h-alm

Historisch & nieuw: Heissangerer Apartments
De Heissangerer Hof van de familie Kössler is meer dan 500 jaar oud. Gedurende bijna twee jaar
werd de de boerderij in Tulfes die onder monumentenzorg staat, volledig gesaneerd. Nu worden de
gasten in drie nieuw bijgebouwde vakantieappartementen verwelkomd. De appartementen
overtuigen naast de moderne inrichting met een volledig uitgerust keukenblok en een kosteloos
multimedia-aanbod vooral door een tegelkachel die voor gezellige warme uurtjes na een dag in de
bergen in de regio Hall-Wattens zorgt.
www.heissangerer.at
Nonchalant & cool: coolnest
Met het nieuwe boutiquehotel coolnest in het Zillertal houdt de lifestyle van de populaire
Kristallhütte nu ook zijn intrek in het dal. Moderne kamers, een adembenemend panorama,
culinaire geneugten en een rooftop pool zorgen voor een nonchalant-coole mix op de locatie in
Ramsau. De kamers, die eigenlijk nest worden genoemd, beschikken allemaal over een terras of
tuin met uitzicht op Mayrhofen en de Zillertaler bergen. In het restaurant Tweets van het hotel
wordt van vroeg tot laat een mix van regionale en internationale gerechten en drankjes met
panoramisch uitzicht geserveerd.
www.coolnest.at
Andere heropeningen in Tirol:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lebe’Oetz: www.lebe-oetz.at
MyAlps Ötztal: www.myalpsoetztal.at
Sima Apartements Längenfeld: www.sima-apartments.at
All Suite Resorts Zwieselstein-Sölden: www.appartments-soelden.com
Erzherzog’s Apartements Zillertal: www.erzherzog.at
Van’s Place Apartement Kaltenbach: www.vans-place.at
Chalet-E Stumm: www.chalet-e.at
Baderer Apartments Stumm: www.baderer-apart.at
Sieghard Suites Mayrhofen: www.sieghardsuites.at
Mo’s Appartements Mayrhofen: www.mos-apartments.com
Chalets Santner Defereggental: www.chalets-santner-stjakob.at
Black Forest Lodges Tulfes: www.blackforestlodges.at
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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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