Voor gezinnen heeft Tirol heel wat te bieden. Waar dat aan ligt? Aan de enorme afwisseling!
In de bergen, aan het water, met goed of slecht weer: in de 17 geweldige familieregio's wordt
het nooit saai.
Overal vallen er in Tirol spannende dingen voor groot en klein te ontdekken. Van Nauders tot
Fieberbrunn, van Oost-Tirol tot in het Ötztal: overal wachten uitstapjes die speciaal op de behoeften
van gezinnen zijn afgestemd.
Bovendien worden dit jaar twee jubilea gevierd: de Tiroler Familiennester bestaan 25 jaar en de
Alpenzoo Innsbruck viert zijn 60-jarig jubileum.
25 jaar Tiroler Familiennester
De Tiroler Familiennester beginnen aan een spannend jubileumjaar. De Familiennest-partnerregio's
bieden elke zomer een gecertificeerd speelprogramma en buitengewone accommodaties. Kinderen
en jongeren worden door opgeleide speel- en ervaringspedagogen begeleid en aangezet tot
fantasierijke spelletjes in de Tiroler natuur. Te midden van bossen, weiden en beekjes beleven de
kinderen fantastische momenten.
In totaal zijn in Tirol 17 geweldige familieregio's met gecertificeerde accommodaties te vinden die
speciaal op de behoefte van gezinnen zijn afgestemd en zich tot doel hebben gesteld om gezinnen een
onvergetelijke vakantie te bieden.
Deze zomer draait alles om "Die Fichtenlisl und ihre Freunde", aldus het motto voor het jubileumjaar
waarin het bos als magische plek centraal staat.
60 jaar jong – de Alpenzoo is jarig
Het succesmodel Alpenzoo viert dit jaar zijn 60e verjaardag en trakteert zijn bezoekers in de
feestweek in september op bijzondere verrassingen. In de week van 19-09 tot 25-09-2022 kan
bijvoorbeeld met schilling worden betaald: en wel de originele entreeprijs van 1962, 4 schilling. Op
de heugelijke dag zelf, op 22-09-2022, krijgen de dieren een verjaardagstaart. Daarnaast zijn er in het
weekend verschillende evenementen en informatiestands in de dierentuin. Het kroonjaar zal echter
het hele jaar worden gevierd: zo zal het verjaardagslogo van de Alpenzoo ook de Innbrücke sieren.
Ter gelegenheid van deze speciale dag worden ook een nieuwe dierentuingids en een jubileumschrift
gepubliceerd. Omdat bij een verjaardag ook cadeaus horen, komt er een beestachtige verlanglijst die
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online en in de dierentuin te vinden is. Voor de jonge bezoekers is er tevens een nieuwe speeltuin en
ook een jubileumterrein voor de dassen en vossen.
Aan het water
Is Tirol een paradijs voor waterliefhebbers? Jazeker! Tirol biedt met water-belevenisparken,
mystieke ravijnen en pittoreske zwemmeren ideale excursiebestemmingen voor hete zomerdagen.
Op de twaalf kilometer lange themaroute in het Wipptal vertellen de waterdruppels Gschnitzy en
Gossy spannende verhalen en bieden informatie over het thema water. Wie dan nog genoeg energie
heeft, kan in twee avonturenspeeltuinen ravotten.
In het Tiroler Oberland ligt de familieregio Serfaus-Fiss-Ladis. Hier zijn op een terrein van 15.000
m2 van het Murmliwasser talloze mogelijkheden om plezier te maken.
Voor de kleinsten is het Zauberwasser op de Mutterer Alm nabij Innsbruck ideaal: hier nodigen grote
waterraden en watergleuven en meerdere vijvers de kinderen uit om lekker te spetteren in het water.
De bewoners van het Hexenwasser Söll hebben hun huis vorig jaar al volledig verbouwd: hier is zelfs
de rit naar boven al behekst! Een zingende en klinkende gondelbaan brengt gezinnen naar de top.
Ook dit jaar valt weer veel nieuws te ontdekken: bijvoorbeeld het kippeneimuseum "Eilight".
Voor gezinnen die wat sportiever aan de slag willen, biedt de Area47 aan het begin van het Ötztal
precies de juiste dosis adrenaline. Een 20.000 m2 grote Water Area met Kamikaze of Speed-glijbaan,
Wake-Area, 10-meter-toren, waterschans en nog veel meer zal vooral de harten van oudere kinderen
en tieners sneller laten kloppen.
In het ravijn en aan het meer
Wandeltochten en een verfrissende duik kunnen in Tirol perfect worden gecombineerd. Hiermee
bedoelen we niet alleen de talloze pittoreske bergmeren, maar ook de ravijnen ofwel "Klammen" in
het hele land. Ideaal voor een uitstapje met kinderen is onder andere de Kundler Klamm met een
route die geschikt is voor kinderwagens. De Zammer Lochputz in de Lötzenklamm bij Zams is
daarentegen een uiterst mystieke plek. Hier loopt de route door tunnels en steige tot aan de waterval.
De Wolfsklamm bij Stans lokt met ladders, bruggen en heerlijke stopplaatsen aan het water.
Voor een dag aan het meer zijn in Tirol talloze bestemmingen te vinden. Naast de klassieker, de
Achensee, behoren vooral de prachtig gelegen Schwarzsee bij Kitzbühel en de romantische Piburger
See in het Ötztal tot de mooiste natuurlijke zwemplekken. De Walchsee in de Kaiserwinkl en de
Tristacher See in Oost-Tirol overtuigen met aangenaam warme watertemperaturen.
In de bergen
Met gecertificeerde beleveniswerelden in de bergen scoren onder andere de 16 Family-bergen van
de Tiroler Sommer-Bergbahnen. Hier zweven gezinnen comfortabel naar de top en kunnen daar
voor een spannende ontdekkingsreis vertrekken. De keuze is enorm: van het Hexenwasser in Söll,
waar deze zomer in het museum "Eilight" alles rond het kippenei en de vraag draait: wat was er eerst
– de kip of het ei?. Of het Triassic Park in Waidring of het ZirbenPark im Pitztal: de jonge avonturiers
kunnen hun fantasie de vrije loop laten.
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Rodelplezier in de zomer
Razensnel omlaag in plaats van omhoog: dat kan bij de Tiroler zomerrodelbanen: van de 3,5
kilometer lange Alpine Coaster in Imst tot aan de spectaculaire Osttirodler, waar je met een snelheid
van tot wel 40 km/uur het dal in suist.
Een echte favoriet onder de zomerrodelbanen is te vinden bij de Wildseeloder, de huisberg van
Fieberbrunn in het PillerseeTal. Op deze allroundberg is Timoks Wilde Welt en de populaire Timoks
Alpine Coaster te vinden: hier beleven grote en kleine bezoekers een bliksemsnelle rit het dal in.
De Lauser Sauser in het Alpbachtal is perfect voor kleine kwajongens en -meisjes: via jumps, steile
bochten en een draaitol op een hoogte van 18 meter gaat de rit het dal in.
In Mieders roept het avontuur: de steilste zomerrodelbaan van de Alpen loopt over een traject van
2,8 kilometer en 640 hoogtemeters omlaag het dal in. Tijdens de rit worden snelheden van tot wel 42
km/uur bereikt en er zitten 40 steile bochten in het parcours. Ook het panorama is uniek: op de
achtergrond troont majestueus de Serles.
Op regenachtige dagen
Zelfs grijze, natte dagen kunnen in Tirol leuk zijn: zeker als er op regendagen nieuwe
excursiebestemmingen worden ontdekt. Buitengewone musea, historische mijnen en bijzondere
burchten en kastelen bijvoorbeeld.
Het Audioversum in Innsbruck is zo'n geweldige bestemming. In deze interactieve tentoonstelling
leren kinderen via geavanceerde technologie en spannende installaties alles over het thema "horen".
Buitengewoon en aanbevelenswaardig is een bezoek aan de klokkengieterij Grassmayr: hier beleven
bezoekers een spannende combinatie van gieterij, museum en klankruimte. Een keer per week
kunnen bezoekers zelfs meekijken hoe de klokken worden gegoten.
Kleine freules en ridders zijn blij over een bezoek in de Burgenwelt Ehrenberg bij Reutte. Hier vinden
zij onder andere een raadselrally, een burchtspeeltuin en het toverbos.
Een kasteelspook genaamd Tratzi en zijn kleine muizenvriendin leiden de bezoekers op kasteel
Tratzberg door de historische vertrekken. Afwisselende kinderrondleidingen en -workshops
worden ook in het kasteel Ambras boven Innsbruck aangeboden.
https://www.visittirol.nl/activiteiten/gezinsvakantie/uitstapjes-voor-gezinnen
7.093 tekens,
DK
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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