Familievriendelijk Feldberg
Lekker dichtbij

Op zoek naar een geschikte gezinsbestemming dicht bij huis?
Rijd dan naar het Feldberggebied in het Duitse Zwarte Woud,
waar de witte loper voor families al is uitgerold.
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Niet ver van het drielandenkruispunt tussen Duitsland,
Frankrijk en Zwitserland is de Feldberg een ideaal gelegen skigebied in een voorloper van de Alpen. Ja, door de
locatie – vanaf Utrecht ben je er met de auto binnen zeven
uur – maar minstens zo fijn is de sneeuwzekere hoogte.
Met 1.493 meter is de Feldberg de hoogste berg van het
Zwarte Woud en garandeert het gelijknamige skigebied
meer dan 110 dagen per jaar wintersportplezier.
Van glijdende pizzapunt tot ervaren skiheld
Dankzij de relatief makkelijke pistes is het overzichtelijke winterparadijs vooral uitdagend voor beginnende

Praktisch

ukkepukkies en onwennige ouders. Maar vergis je niet;
naast knusse kinderpistes heeft het gevarieerde Feldberg
ook echte ‘kanonnen’ in huis, waaronder een onvervalste zwarte wereldbeker afdaling. Ander hoogtepunt is de
Todtnauer-Hinterwaldabfahrt, met 9,3 km en een hoogteverschil van 736 meter (waarschijnlijk) de langste afdaling
in het Zwarte Woud.
Funslopes
Nieuw op het wintersportmenu is de innovatieve familieattractie ‘Pistenrallye Feldberg’, een kwartet Funslopes

Skigebied
Liftverbund Feldberg
Pistes:

Skiliften: 3
 2 sleepliften, 5 stoeltjesliften, 1 kabelbaan. Alle liften en pistes zijn met elkaar
verbonden.
Skipas:

 peciaal voor gezinnen met kinderen
S
zijn er voordelige tickets te koop, zoals de
gezinsseizoenpas.

Hoogte:

945-1.450 meter

die verspreid over het gebied liggen. De ‘plezierpistes’ zijn
thematisch met elkaar verbonden en bieden niet alleen
speelse parcours vol uitdagende obstakels voor jong en
oud, maar vormen dankzij de Pistenrallye app ook ‘geheime’ locaties in een spannende speurtocht. Helemaal leuk
is dat je in de app kunt concurreren met andere speurneuzen en kans maakt op mooie prijzen.

27 km blauw, 30 km rood, 6 km zwart

je op
Meer informatie vind

www.liftverbund-feldberg.de
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