10 redenen voor een wintervakantie in de
Tiroler Zugspitz Arena
Uitstekende (voor)uitzichten:

aan

de

voet

van

de

Zugspitze

vinden

vakantiegangers de wintervakantie die ze zoeken en een panorama waar
sommige grote bergketens van de Alpen jaloers op kunnen zijn. We geven u
hier 10 goede redenen om uw wintervakantie door te brengen in de Tiroolse
regio aan de voet van Duitslands hoogste berg:

1. Heel dichtbij:
De Tiroler Zugspitz Arena, ook wel de toegangspoort tot de Alpen genoemd,
ligt vlak bij de grens van Duitsland en Oostenrijk, op slechts 20 kilometer van
Garmisch-Partenkirchen en Füssen. Snel bereikbaar met de auto, zonder
tolvignet en zonder een bergpas te hoeven passeren. En wie met de trein
komt, kan rekenen op een goede verbinding vanuit München. Vanaf daar is
het maar ongeveer twee uur naar het winterwonderland.

2. Vanuit Tirol naar Duitslands hoogste berg? Geen probleem!
De Zugspitze is met 2.962 meter de hoogste berg van Duitsland en daarmee
ook het hoogste punt van het Wettersteinmassief, dat als een koning over de
regio waakt. De berg ligt op de grens van Duitsland en Oostenrijk, Beieren
bevindt zich op een steenworp afstand. Vanuit Tirol is de Zugspitze in
slechts 10 minuten te bereiken. Vanuit Ehrwald brengt de Tiroler
Zugspitzbahn (kabelbaan) de bezoekers naar de top van de Zugspitze. Op
de top geniet iedereen van een fantastisch panorama over vier landen, met
talloze drieduizenders aan de horizon. De terrassen op de top nodigen uit tot
wandelingen tussen Oostenrijk en Duitsland.

3. Klein en fijn – de skigebieden van de regio:
De zeven aantrekkelijke skigebieden zijn gezinsvriendelijker, dichter bij huis
en gezelliger. De 57 bergbanen en 143 pistekilometers verspreid over zeven
gebieden, bieden skiplezier met extra veel afstand. De skigebieden in de
Tiroler Zugspitz Arena liggen niet ver van elkaar – en met de ‘Top Snow
Card’ hebben de wintersporters bovendien toegang tot alle skigebieden:
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Ehrwalder Alm, Ehrwalder Wettersteinbahnen, Grubigstein,
Marienberg, Berwang, Bichlbach en Heiterwang.

4. Gezinnen van harte welkom:
De regio is helemaal gericht op gezinnen. Van vakantiewoningen tot en met
4-sterren gezinshotels: de regio biedt de juiste accommodaties voor klein en
groot. Er zijn twee gecertificeerde gezinsskigebieden. Ideaal voor de
kleintjes die hier op speelse wijze het eerste bochtenwerk in de sneeuw
onder de knie krijgen. De skischolen hebben heel veel aandacht voor de
kleine skiërtjes. Ze zijn hier dan ook in goede handen. Van skiverhuur,
kindveilige kabelbanen en liften tot en met een groot culinair aanbod in de
bergrestaurants – gezinnen vinden hier alles wat ze wensen.

5. Ruim 700 accommodaties:
Er is keuze te over, het vinden van een passende accommodatie gaat vast
lukken. Van chalets, boerderijen, wintercampings tot en met B&B's – voor
elke smaak en elk vakantiebudget is er een passende accommodatie.

6. Gewoon de auto laten staan.
Autorijden in de winter? En dan ook nog met skikleding aan? Dat vindt
eigenlijk niemand fijn. Voor wie daar geen zin in heeft, is er een oplossing. In
de hele regio pendelen de skibussen regelmatig tussen de verschillende
skigebieden. De gastenkaart en/of skipas dient als kaartje voor de bus. Heel
prettig: waar je als wintersporter ook verblijft, er is altijd een bushalte in de
buurt en je bent snel en gemakkelijk in je favoriete skigebied.

7. Winterwandelen voor iedereen die van genieten houdt:
De 60 kilometer goed bijgehouden winterwandelpaden spreken voor zich:
trek warme boots aan met een goed profiel en trek erop uit in het
besneeuwde landschap. Bevroren beekjes, besneeuwde dennenbomen, een
stralend zonnetje en sneeuwvlokken die vrolijk naar beneden dwarrelen. Zo
ziet een mooie winterdag eruit. En onderweg is er vast een gelegenheid
waar de wintervakantieganger met een beker warme chocolademelk en
lekker veel slagroom weer nieuwe energie opdoet.
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8. Insider-tip voor langlaufers:
Klassiek langlaufen of stijlvol skaten? De Tiroler Zugspitz Arena met zijn
perfect geprepareerde loipes is een paradijs voor langlaufers en een echte
insider-tip. In totaal zijn er ruim 130 loipekilometers. De langlaufloipes tussen
de dorpen zijn ideaal, vooral voor beginnende langlaufers. Naar eigen wens
kies je een langere of kortere route. Tot in de puntjes: de langlaufloipes in de
regio worden elke dag door de buitendienstmedewerkers in topvorm
gehouden. Eersteklas service voor puur langlaufplezier.

9. Er is meer dan skiën.
De lange latten spelen tijdens de wintersport een grote rol, maar een
wintervakantie is veel meer dan alleen skiën. Ooit met sneeuwschoenen
door de ongerepte sneeuw gewandeld? Of ooit lekker ingepakt in een warme
deken tijdens de schemering in een arrenslee met 2 pk van het witte
genoten? Heel leuk, vooral voor de kleintjes, is een winterse wandeltocht
met lama's. Deze wollige en vriendelijke metgezellen voelen zich niet alleen
thuis in de Andes. Nog een leuk idee: een workshop iglo bouwen. Bouw een
iglo zoals de Inuit dat doen. Dat kan in de Tiroler Zugspitz Arena!

10.

Actieve avonden:

Wie na een dag in de buitenlucht nog meer wil, zal het avondaanbod van de
regio erg op prijs stellen. Zo zijn er avondwandelingen bij het licht van
fakkels. Of rodelavonden, waarbij de piste wordt omgetoverd tot rodelbaan.
Die zorgen ook na het invallen van de duisternis voor veel winterpret. De
kabelbanen/liften zijn daartoe meerdere avonden per week in bedrijf.
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