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Sinds meer dan 800 jaar een populaire uitstapbestemming 
 
Sinds meer dan 800 jaar wordt de Vesting Kufstein steeds weer door allerlei mensen bezocht. 

Toegegeven, in de eerste eeuwen waren dat vooral vijandelijke legers, die de vesting wilden veroveren. 
Vandaag geniet het imponerende stadssymbool van grote populariteit bij mensen uit de hele wereld. 

 
De Vesting Kufstein was, volgens de eerste  vermelding in een oorkonde in 1205, in het bezit van de Beierse hertog 
Lodewijk en van de bisschop van Regensburg. De fortificatie was het toneel van vele gewapende conflicten en wisselde 
herhaaldelijk van bezitter. In de 16e eeuw werd het door keizer Maximilian I omgebouwd tot een trotse vesting en ging 
in 1814 over in Oostenrijks bezit. Sinds 1924 is het eigendom van de stad Kufstein. Vrijwel geen andere historische 
bezitting is vandaag in staat, geschiedenis en moderniteit, en zowel hoge cultuur als volkscultuur, op zo 
indrukwekkende wijze te verenigen, als de imposante fortificatie aan de groene Inn. De Vesting Kufstein biedt enerzijds 
voor cultuur- en geschiedenis geïnteresseerden, voor reisgroepen en voor kinderen en gezinnen een uiterst gevarieerd 
en spannend programma. Anderzijds blinkt het eerwaardige gebouw, behalve door het klassieke dagprogramma, vooral 
uit door zijn attractieve speciale evenementen en festiviteiten. 
 
Reis vol belevenissen, terug naar het verleden 
Tijdens een individuele bezichtiging, kunnen de bezoekers de ca. 6o meter “Diepe Bron“, de onderaardse rotsgang, een 
groente- en kruidentuin, de „Elisabethbatterij“ met de kanonlopen, het slotrondeel met de houten weergang en nog 
veel meer verkennen. De vroegere staatsgevangenis in de Keizertoren met de speciale tentoonstelling “De jurisdictie 
onder de Habsburgers”, het streekmuseum met interessante feiten over de Tiroolse geschiedenis en de speciale 
tentoonstelling in het Artillerielaboratorium “Keizer Maximiliaan en de Vesting Kufstein” laten de geschiedenis herleven 
en nodigen de gasten uit op een spannende en interessante tijdreis terug naar het verleden. Een verder bijzonder 
hoogtepunt is het Heldenorgel, het grootste Frei-orgel ter wereld met zijn 4.948 pijpen, wier klanken elke middag tot 
ver over de stad te horen zijn. Gedeelde vreugde is dubbele vreugde. 
 
Groepsprogramma's en incentives 

Voor reisgroepen en bedrijven biedt de Vesting Kufstein aanbiedingen op maat voor vrijwel elke groepsomvang. Het 
programma kan van rondleidingen, via het bezoeken van tentoonstellingen, tot een diner in de historische kazematten, 
alles inhouden, wat de Vesting Kufstein en de fantasie van de gasten overeenkomen. 
 
Evenementen vonden hier al plaats sinds de vesting bestond 
Op de Vesting Kufstein was altijd al veel te doen. Vroeger heette het niet evenement, maar plundering en verovering. 
Gelukkig is dat veranderd: Tegenwoordig staan geen legers meer voor de poorten van de vesting. Daarvoor in de 
plaats genieten op deze unieke evenementenlocatie tot 4.200 gasten op elk denkbaar soort evenement - of dit nu open 
air evenementen in de overdekte vestingsarena, allerlei individueel geplande privé- of bedrijfsfeesten of seminaries en 
incentives zijn. In zijn geheel wordt nu ook duidelijk minder gebrandschat dan vroeger, wat vooral bij de 
evenemententechnici in goede aarde valt. Deze zorgen er namelijk voor, dat de vier beschikbare ruimtes, omsloten 
door de opvallende Keizertoren en de slotkapel, altijd met de modernste techniek zijn uitgerust. Wat veranderd is: Op 
de vesting wordt gekookt en wel passend bij elke gebeurtenis. Tegenwoordig noemt men dit catering. Klinkt en smaakt 
beter dan vroeger. 
 
Topless, naargelang de weersomstandigheden - De vestingsarena 
Het mobiele dak van de vestingsarena is inderdaad een blikvanger. Het beschermt niet alleen allerlei 
bedrijfsevenementen, klassieke concerten of moderne live-acts tegen de regen, maar het onderstreept bovendien de 
toverachtige atmosfeer van deze oude muren. De vesting heeft zich al gevestigd als één van de meest attractieve 
evenementenlocaties van Oostenrijk. Een groot aantal evenementen - van ridderfeest tot OperettenZomer - vinden in 
deze unieke historische ambiance plaats. 
 
Tafelen zoals in de Middeleeuwen 

Ook culinair is de Vesting Kufstein meer dan een bezoek waard. Het vestingrestaurant biedt zowel individuele gasten 
als ook busgroepen dagelijks regionale en traditionele keuken aan in een buitengewone historische ambiance. Een 
bijzonder hoogtepunt is het populaire en tot ver over de grenzen bekende “Kasteelheerdiner”. De keukenchef serveert 
op afspraak (vanaf 10 personen) allerlei lekkernijen uit keuken en kelder. Gegarneerd met middeleeuwse melodieën en 
amusant entertainment, wordt deze avond een onvergetelijke belevenis. 


