
 

 

 

Sporen achterlaten in de sneeuw
 

De Tiroolse bergwinter beleven in het Kufsteinerland en je sporen achterlaten in de sneeuw. 

 

Naar de pistes - klaar - start 

Met meer dan 90 liften kunnen skiërs en snowboarders in de nabije "SkiWereld Wilder Kaiser - Brixental", een 

van de grootste aaneengesloten skigebieden van Oostenrijk, de berg veroveren. Families en skiërs die het 

graag rustiger aan doen, vinden in het Thiersee-dal ideale pistes: in het skigebied "Tirolina" en ook bij de 

Hager- en Sonnseitlift. Er rijden ook skibussen van Thiersee naar het nabijgelegen skigebied Bayrischzell. 

 

Veel te beleven 

Buiten de pistes wordt een groot aantal activiteiten aangeboden die naar keuze sportief, ontspannend en/of 

onderhoudend zijn: u kunt een pittige rodeltour ondernemen, langlaufen, een winterwandeling maken of een 

bezoek brengen aan de vesting Kufstein. In het actuele winterwekenprogramma hebben de "winter-vakantie-

designers" die hier werken, bovendien interessante programmapunten opgenomen waarbij u weer energie op 

kunt doen. Het uitstekend geschoolde wandelgidsen-team neemt u overdag of 's nachts mee op snee-

uwschoenwandelingen, energetische heilwandelingen, fakkelwandelingen en Qigong-wandelingen. Deze pro-

gramma's garanderen u vakantiemomenten vol afwisseling en zijn gratis voor gasten van het Vakantieland 

Kufstein. 

 

Rijk aan events 

Ook in de winter vinden talrijke boeiende events plaats in de regio: de traditionele Tiroolse advent met 

'aankloppersgroepen' en een kerstprogramma voor kinderen vindt u bij de 'Weihnachtszauber' (gevarieerd 

programma in traditionele kerstsfeer) op de vesting Kufstein en op de kerstmarkt in het Kufsteiner stadpark. 

Romantisch wordt het in de 'nacht van de 1000 lichtjes' op de eerste zaterdag in januari, als kaarsen en fak-

kels voor één avond het elektrische licht vervangen. 

 

Wagner-fans vinden echter hun mooiste vakantiemomenten bij het prominente Tiroolse Festival Erl van 26 

december tot 6 januari: onder de artistieke leiding van maestro Gustav Kuhn zijn de opvoeringen van het 

Tiroolse Festival Erl al tot in het buitenland bekend. Ze vinden elk jaar zomer en winter plaats in het nieuwe 

festivalhuis met zijn fraaie architectuur. 


