PERSINFORMATIE

Hoe klein groots kan zijn!
De eerste winter in tijden van COVID-19 zal anders zijn dan vorige winters. In
kleinere skigebieden is het deze winter dan ook veel fijner skiën! De Tiroler
Zugspitz Arena ligt vlak bij de grens met Duitsland en biedt maar liefst zeven
kleinere skigebieden. Voor onbezorgde skipret. Absoluut zeker!
Van COVID-19 hebben we drie dingen geleerd: Houd rekening met uzelf en anderen!
Vermijd menigten! En houd plezier in het leven! Drie goede redenen dus om naar een
klein maar fijn skigebied te gaan, in plaats van naar een megaresort. Bij voorkeur niet
al te ver en gemakkelijk bereikbaar. Zoals de skigebieden van de Tiroler Zugspitz
Arena aan de zonnige zijde van Duitslands hoogste berg. Slalommen door vele
duizenden ‘menselijke poortjes’ kennen ze hier niet. Hier heeft iedereen de ruimte.
En volop keuze.

Zeven dwergen achter zeven bergen. En pal achter de Zugspitze.
De zeven charmante skigebieden kennen geen massatoerisme en après-ski-drukte.
Met 57 bergbanen en 143 pistekilometers verspreid over zeven plekken, is één ding
zeker: wintersporters beleven hier skiplezier met extra veel afstand. Erg handig: 's
ochtends kunnen de skiërs via de webcam zien in welk skigebied het op dat moment
het rustigst is. De skigebieden in de Tiroler Zugspitz Arena liggen niet ver van elkaar
– en met de ‘Top Snow Card’ hebben de wintersporters toegang tot alle skigebieden:
Ehrwalder Alm, Ehrwalder Wettersteinbahnen, Grubigstein, Marienberg, Berwang,
Bichlbach en Heiterwang. Helemaal van deze tijd: in plaats van groter, hoger en
drukker, is de Tiroler Zugspitz Arena gezinsvriendelijker, dichter bij huis en gezelliger.

Voor elk wat wils: de skigebieden in de Tiroler Zugspitz Arena
In de skigebieden Ehrwalder Alm en Ehrwalder Wettersteinbahnen staan plezier
en afwisseling voorop. De twee gecertificeerde gezinsskigebieden met o.a. een
Familypark, Snowcastle, oefenparcours met hindernissenbos en een halfpipe voor de
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kids, zijn populair bij gezinnen met kinderen. En de uitstekende ligging aan de
westkant van het Wettersteinmassief zorgt in beide skigebieden voor volop zon.
In het naburige Biberwier genieten kleine en grote skiërs met volle teugen van de in
totaal twaalf kilometer skipistes op de Marienberg. 60 procent van de pistes is blauw.
In Lermoos, om precies te zijn op de Grubigstein, zijn ervaren diepsneeuwduikers
en liefhebbers van steilere pistes aan het juiste adres. Beginners kunnen hier rekenen
op een van de langste blauwe pistes van Oostenrijk, de bijna tien kilometer lange
Blueline XXL.
De met elkaar verbonden skigebieden Berwang en Bichlbach bieden 36 kilometer
voornamelijk gemakkelijke en middelzware pistes. Ze liggen op nog geen half uur
rijden vanaf het einde van de snelweg A7. Bij de Karlift in Heiterwang wordt het echt
nostalgisch. Vooral beginners vinden de 730 meter lange sleeplift erg fijn.
Meer informatie over de Tiroler Zugspitz Arena en de zeven skigebieden is te vinden
op www.zugspitzarena.com.
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De Tiroler Zugspitz Arena ligt aan de Oostenrijkse kant van de Zugspitze in het
Tiroolse Außerfern, ingebed tussen het Wettersteingebergte met de Zugspitze in het
noorden en de Mieminger Kette in het zuiden. De Tiroler Zugspitz Arena omvat de
plaatsen Ehrwald, Lermoos, Berwang, Bichlbach, Biberwier, Heiterwang am See,
Lähn-Wengle en Namlos. De Zugspitze ligt op de grens tussen Duitsland en
Oostenrijk. De Zugspitze is zowel vanaf de Duitse als de Oostenrijkse kant te
bereiken. De Tiroler Zugspitzbahn (kabelbaan) geeft vanuit Ehrwald toegang tot de
westelijke top van de Zugspitze.
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