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KÜHTAI
Hoog, hoger, hoogst

Op slechts 35 kilometer  
van Innsbruck ligt Kühtai, 
Oostenrijks hoogstgelegen 
skioord (2.020 m). In dit 
sneeuwzekere gebied kun  
je vaak tot begin mei op de  
latten staan. Ook fijn: vanuit 
je verblijf rol je direct de 
piste op, die voornamelijk 
roodgekleurd is. Kun je meer 
aan? In Snowpark Kühtai ko-
men freestylers aan hun 
trekken en als freerider ski je 
hier overal off-piste. Ga je 
met je gezin op wintersport?  
In januari zijn er tijdens de  
Familien-Hit-weken speciale 
aanbiedingen waarbij kinde-
ren onder de zes jaar gratis 
mee mogen.
Een maand eerder opent Iglo 
Village Kühtai zijn ijzige 
poorten. In dit iglodorp staan 
14 ijspaleisjes, waar je slaapt 
op een geïsoleerd schuim-
matras met schaapsvacht  
en winterslaapzak. Een bui-
tengewone en onvergetelijke 
ervaring. 

NORDKETTE
Huisberg van 
Innsbruck

Vanuit de stad zit je 
razendsnel letterlijk en 
figuurlijk in de wolken.  
Zo bereik je de Nordkette – 
de huisberg van Innsbruck – 
binnen 20 minuten met een 
futuristische kabelbaan. Hier, 
op ruim 2.000 meter hoogte, 
ski je in een ansichkaart- 
decor met een groot 
wintersportaanbod. Waag-
halzen storten vanaf de 
Karrinne naar beneden,  
met een helling van 70% de 
steilste skiroute van Europa. 
Eenmaal veilig aangekomen 
op de Seegrube gaat het 
avontuur voor freeriders 
verder in het Skylinepark. 
Maar ook voor kinderen is  
de Seegrube met zijn tover-
tapijten, sneeuwheuvels en 
oefenpistes ideaal. De 
Nordkette, gelegen in het 
grootste natuurpark van 
Oostenrijk, is een prachtig 
startpunt voor wandelingen 
door adembenemende 
winterlandschappen.  
Tip voor romantici: op 
vrijdagavond biedt Seegrube 
Restaurant Ride & Dine aan, 
een heerlijk 4-gangenmenu 
met uitzicht over de stad.

MUTTERS 
Out-of-the-
wintersportbox

Na dagenlang als een echte 
pistetijger van de berg te  
zijn gesuisd, wil je misschien 
eens iets anders proberen. 
Een tocht op de fatbike  
bijvoorbeeld, een stoere 
mountainbike met extra dik-
ke banden. Met zo’n offroad 
monster is een afdaling door 
de sneeuw geen probleem. 
Sterker: dat zorgt juist voor 
de kick! Zelf ervaren? Laat je 
door de Muttereralmbahn op 
de berg brengen en sjees via 
een afgebakend parcours 
naar beneden. Tip: ga naar 
Hotel Seppl in Mutters en 
leer van een pro de fijne 
kneepjes van het fatbiken.
Nog meer out-of-the-box? 
Stap eens in de bobslee in Igls. 
Ben je een echte adrenaline-
junk? Dan kun je op dezelfde 
plek kennismaken met skele-
ton, waarbij je met je hoofd 
voorover door het ijskanaal 
raast. Hoeft de hartslag niet 
op 180? Wandel dan door de 
sprookjesachtige landschap-
pen rond Innsbruck en geniet 
van de vredige winteridylle.

A D V E R T O R I A L   I N N S B R U C K  O O S T E N R I j K   O O S T E N R I j K  I N N S B R U C K   A D V E R T O R I A L

Omringd door imposante 
bergen en badend in 

cultuurhistorische 
weelde:  Alpenhoofdstad 

Innsbruck combineert 
het  beste van twee 

werelden.  Met 9 ski-
gebieden en ruim 300 
ki lometer  aan pistes 
biedt het  olympische 
Innsbruck winterpret 

voor  beginner en expert , 
maar ver went het  z i jn 

gasten ook met een 
sfeer vol  en eeuwenoud 

centrum. Voor de 
Nederlandse topskiër 

Maarten Meiners 
redenen genoeg om zich 

hier  te vestigen.  Lees 
onze 5 t ips en ontdek 

net  als  onze alpineheld 
de geneugten van dit 

wintersportmekka.
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SKIVAKANTIE éN 
STEDENTRIp

HISTORIScHE 
ALTSTADT
Het hippe Habsburg 

Gezegend met een middel-
eeuws centrum vol histori-
sche gebouwen, statige he-
renhuizen, knusse straatjes 
en fraaie pleinen vormt het 
800 jaar oude Innsbruck het 
hart van Tirol. Wandelend 
door de compacte en auto- 
luwe Altstadt stuit je vanzelf 
op de meest gefotografeerde 
attractie van Innsbruck en 
voormalig onderkomen van 
keizer Maximilian I: het ‘Huis 
met het Gouden Dak’. Ook in 
het vlakbij gelegen en sierlij-
ke paleis Hofburg waan je  
je in de gloriejaren van het 
Habsburgse rijk. 
Maar het kleurrijke Innsbruck 
is meer dan een verzameling 
kunst- en cultuurschatten. 
Mede door de tienduizenden 
studenten vind je in het cen-
trum talloze cafés, winkels 
en restaurants, vaak aan de 
levendige Maria-Theresien 
Straße gelegen. Zoals café 
Lichtblick, een hippe bar met 
360 graden uitzicht over de 
stad. Voor zoetekauwen is 
het Strudel-café Kröll een 
luilekkerland, hier vind je 
smakelijke varianten op de 
bekende Apfelstrudel. Wil  
je meer van de Oostenrijkse 
keuken proeven? Dan ben  
je in Hotel Schwarzer Adler 
aan het juiste adres.

MUTTERERALM 
Skiparadijs voor  
jong en oud

Op zoek naar een geschikt 
skigebied voor jong en oud? 
Met de gratis skibus bereik je 
in een kwartier het Mutterrer- 
almpark, een fantastische 
plek voor gezinnen met kin-
deren. In dit zonnige en 15  
kilometer grote skigebied 
vinden kinderen en ouders 
alles wat hun (wintersport)
hart begeert: perfect gepre-
pareerde pistes, mooie afda-
lingen door de bossen, com-
fortabele liften, skischolen, 
een fun- en kidspark, restau-
rants en aantrekkelijke ge-
zinsarrangementen. Ideaal 
voor beginnende ukkepuk-
kies en onwennige ouders, 
maar dankzij de Götzener  
afdaling ook leuk voor de 
meer ervaren skiër. 
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