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Beierse cultuur
Bovenstaand tafereel klinkt misschien ontzet-
tend cliché, maar het is tegelijkertijd een van 
de grootste charmes van Ruhpolding. Hier 
wordt de Beierse cultuur niet alleen gekoes-
terd; ze maakt ook deel uit van het dagelijkse 
leven. Toch komen toeristen niet alleen om 
zich onder te dompelen in de Zuid-Duitse 
gewoontes. Want als Koning Winter is inge-
treden, verandert Ruhpolding in een speeltuin 
voor jong en oud.

‘Griaß di’. Een man in lederhosen groet in 
Beiers dialect zijn buurvrouw. Hij gaat net de 
deur uit om een rondje door het dorp te ma-
ken. Onderweg passeert hij vele oude huizen 
met prachtige muurschilderingen. Op een 
bankje houdt de man even pauze; in de verte 
slaat de kerkklok twaalf uur. Zijn ogen glij-
den over het witte winterlandschap, dat 
scherp afsteekt tegen de hemelsblauwe lucht. 
Met een tevreden glimlach geniet de man van 
zijn dagelijkse uitzicht. Ruhpolding ligt er 
piekfijn bij.

Op zoek naar een gevarieerde wintersportbestemming? Dan zit je in het gemoedelijke 
en sfeervolle Ruhpolding meer dan goed. Verscholen in het uiterste zuidoosten van 
Duitsland, vlakbij de Oostenrijkse grens, ben je weg van de massa en heb je keuze uit 
een uitgebreid wintersportmenu.

Ruhpolding
WINTERSPORTEN IN DE BEIERSE ALPEN
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Oostenrijkse kant van de Steinplatte vind je 
pittige pistes en kunnen freeriders losgaan in 
het funpark. Wil je als freerider nog meer sen-
satie? Ga dan met de kabelbaan naar de 1671 
meter hoge top van de Rauschberg en stort je 
van de steile Rossgasse. Ook het toerskiën in 
de maagdelijke en diepe sneeuw is een ge-
weldige ervaring voor de echte pro.

Sprookjeslandschap
Minstens zo bijzonder: een (gegidste) 
sneeuwschoen- of winterwandeling. Met 
ruim 50 km aan wandelpaden heb je alle 
kans om de zachte kant van Ruhpolding te 
ontdekken. Luister naar het kraken van de 
sneeuw, voel de zonnestralen op je gezicht en 
geniet van de winterse bergpanorama’s. Voor 
het mooiste uitzicht ga je naar de huisberg 
van Ruhpolding. Want bovenaan de 
Rauschberg kijk je uit over de fonkelende 
Chiemsee en liefst 600 Alpentoppen. Winter-
wonderland bestaat.
Ook buiten de piste valt er veel te genieten. 
Duik bijvoorbeeld in een van de gezellige 
skihutten of herbergen en proef van de typi-
sche Beierse keuken. Bestel bijvoorbeeld 
‘Butternudeln mit Sauerkraut’ of probeer de 
‘Obatzda’, een kruidige kaasspecialiteit 
geserveerd met een knapperige pretzel. 
Uiteraard drink je bij deze streekgerechten 
een Beiers (wit)biertje. Liever een flinke 
scheut Oberbeierse cultuur? De parochiekerk 
van St. George behoort tot de belangrijkste 
bezienswaardigheden van de regio net als de 
typische versierde huizen in het verkeersvrije 

Langlaufmekka
Bijvoorbeeld voor langlaufers. Sterker: Ruh-
polding is een waar langlaufmekka. Met meer 
dan 150 km aan loipen in alle categorieën, de 
beste sneeuw en de mooiste bergdecors trekt 
het sneeuwzekere gebied langlaufers van 
over de hele wereld aan. Ook voor beginners 
zijn er tal van mogelijkheden. Wil je het gelijk 
goed doen? Volg dan de ‘3-merenroute’; een 
sprankelende langlauf diamant in de 
Chiemgauer Alpen.

Van beginners…
Ga je liever skiën of snowboarden? Direct bij 
Ruhpolding liggen drie skigebieden: de 
Unternberg (1.450 m), de Westernberg en 
Maiergschwendt. Vooral beginners en 
families met kinderen bevolken hier de pistes. 
Bijzonder leuk voor de skiënde ukkepukkies 
zijn de oefenpistes op de Westernberg en 
Maiergschwendt, waar ook de skischolen 
actief zijn. Een sneeuwtuin en een oefenlift op 
de Westernberg maken het aanbod voor 
kinderen in het gezinsvriendelijke 
Ruhpolding compleet. Maar dat is lang niet 
alles. Zo bereik je vanuit Ruhpolding ook ra-
zendsnel Winklmoos-Steinplatte, een skige-
bied op de Duits-Oostenrijkse grens. Ben je 
nog niet zo’n skiheld? Oefen dan op de pret-
tig glooiende pistes van de Winklmoosalm en 
verander van een glijdende pizzapunt in een 
soepel slalommende skiër.

… tot gevorderden
Heb je liever wat meer uitdaging? Aan de 

Ruhpolding in cijfers:
Hoogte: 656 m
Hoogste berg: Sonntagshorn 
(1961 m)
Inwoners: 7.000
Afstand Utrecht – Ruhpolding: 
905 kilometer
Skipistes: 50 km

eXtra Karte
De eXtra Karte is een handige 
kaart waarmee je gedurende je 
verblijf gratis - en nagenoeg on-
beperkt – van de belangrijkste 
vrijetijdsvoorzieningen gebruik 
kunt maken. Fijn: je krijgt de 
eXtra Karte automatisch bij het 
boeken van een verblijf in een van 
de deelnemende accommodaties.
Biatlon
Misschien ken je het alleen van 
tv: de biatlon. In Ruhpolding heb 
je de kans om deze spectaculaire 
sport van dichtbij mee te maken. 
Want elk jaar worden hier wereld-
bekerwedstrijden gehouden en 
zie je de allerbesten in actie.

Meer info: www.ruhpolding.de

centrum. Ook het Holzknechtmuseum (over 
houthakken) hoort bij het cultureel erfgoed. 

Bergadvent
Tijdens de adventsperiode toont Ruhpolding 
vooral haar romantische kant. Hét uitgele-
zen moment om te flaneren over de sfeervol 
verlichte kerstmarkten en glühwein te drin-
ken bij een knisperend haardvuur. Bijvoor-
beeld op de Rauschberg-Weihnacht, een 
kerstmarkt op 1.650 m hoogte, waar je aller-

lei handgemaakte kunstwerken kunt kopen. 
Geheel nieuw dit jaar is het ‘Lichteradvent’. 
Als op 17 december de avond is gevallen, 
zal Ruhpolding veranderen in een zee van 
lichtjes. En omdat de winkels langer geo-
pend zijn, kun je een romantische wande-
ling moeiteloos combineren met een 
gezellige shopavond. 
Kortom, aan keuze geen gebrek. •


