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Het Ötztal in de winter: het gletsjerwitte wonderland van 

Tirol 

Op het spectaculaire toneel met zijn fantastische decor van meer 

dan 250 drieduizenders geeft de winter van september tot mei een 

schitterende voorstelling en maakt hij elk publiek enthousiast: 

alpineskiërs en après-skiërs, schaatsers en langlaufers, 

snowboarders en sneeuwschoenwandelaars, wandelaars, 

watervalklimmers en natuurlijk ook gezinnen met hun 

toekomstige kampioenen. 
 

Sölden lijkt wel een operagebouw, haar gletsjerarena met de beide skigebieden 

opent het seizoen dit jaar al in de eerste week van september voor de 

ongeduldigste liefhebbers van de witte sport. In oktober is de aftrap voor de 

legendarische events en party’s in Sölden, half november start - ook met 

feestelijkheden omgeven - het reguliere skigebeuren op alle pistes. 
 

Bruisende ski-openingen 

Obergurgl-Hochgurgl, de tweede topbestemming op ongeveer 2.000 meter 

hoogte in de dampkring van de drieduizenders in het achterste Ötztal, viert de 

komst van de winter twee weken lang vanaf half november. Het in grootte derde 

skigebied, Hochoetz aan de ingang van het 70 kilometer lange Alpendal, met 

hoogteliggingen tussen de 700 en 2.000 meter, opent zijn liften half december, 

als gezinsspecialist met arrangementaanbiedingen die het vakantiebudget 

ontzien. En met een noviteit: de skipas-samenwerking met Kühtai, het 

hoogstgelegen Tiroolse wintersportdorp tussen het Ötztal en het Sellraintal, waar 

de dalstations van de liftinstallaties net als in het achterste Ötztal op 2.020 

meter hoogte liggen. 
 

Met power de toekomst in 

Jong, dynamisch, creatief – dit imago wordt door de klassieke skicentra in het 

Ötztal weer met een groot aantal innovaties bevestigd. De afdalingen van 

Hochoetz zijn nu voor honderd procent te besneeuwen. Obergurgl-Hochgurgl 
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neemt een nieuwe rodelbaan met avondverlichting in gebruik. Sölden heeft in de 

zomer de hoeksteen gelegd voor drie miljoenenprojecten tegelijk, voor de  

 

uitbreiding van het bergrestaurant aan de Tiefenbachgletsjer, voor de aanleg van 

de nieuwe Gaislachkoglbaan en voor een enorm stuwmeer voor de kunstmatige 

besneeuwing. 
 

Stijl & idylle 

Als alternatief voor de pulserende bolwerken van de boarders en de carvers met 

snowboard-funparken of freerides en met een uitermate druk nachtleven, 

kunnen de wintergasten in het Ötztal toch ook veel intieme hoekjes en 

bedachtzame dorpen vinden. Aan het eind van het dal, aan de voet van de 

hoogste berg van Tirol, de 3.774 meter hoge Wildspitze, ligt het schilderachtige 

bergdorpje Vent, een trefpunt voor mensen die in alle rust met de lift naar 

boven willen of skitochten willen maken in het hoogalpine gebied. De ‘Ronde van 

Vent’ is bijvoorbeeld een echte toerski-klassieker, het is een van de populairste 

‘Hautes Routes’ van de oostelijke Alpen. 

 

In het midden van het dal ligt het gezellige dorp Längenfeld, ideaal voor 

langlaufers, met panoramaloipes met prachtig uitzicht op 1.200 meter hoogte. 

Het thermaalbad ‘Aqua Dome’ is echt een publiekstrekker, waar zelfs de meest 

overtuigde pistefreaks uit alle dorpen graag komen relaxen en hun vermoeide 

spieren laten behandelen. Een panoramaweg leidt van Längenfeld naar Gries, 

naar het centrum van een oase van bezinning voor gezinnen met kleine kinderen 

en voor winterwandelaars, met twee liften, een dicht net van loipes en meerdere 

rodelbanen. 
 

Rodelbanen met en zonder verlichting, te voet of met de shuttlebus te bereiken 

en bovendien nog een stevig aantal loipes, dat alles vinden 

wintervakantievierders ook in het buurdorp van Längenfeld, Umhausen, of in 

Niederthai, een klein bergdorp op 1.500 meter hoogte, waar skiënde peuters op 

vier pistekilometers met drie liften ongestoord hun eerste bochten kunnen 

maken. 
 

De mooie Tiroolse dorpen Sautens, Haiming-Ochsengarten en Oetz aan het 

begin van het dal, vlak na de afrit Ötztal van de Inntalautobahn en het 
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treinstation van Ötztal, bieden bezoekers van de skiregio Hochoetz 

gezinsvriendelijke, gezellige herbergen, kinderactiviteiten en skischolen. 

 

En bovendien: een ontspannend wintergevoel tijdens een rit met de arrenslee, 

het rodelen of een fakkelsneeuwtocht. 

 

Dat de winter in het Ötztal ook als gastster optreedt bij allerlei kleinere 

gelegenheden, tonen deze getallen aan: 185 kilometer onderhouden 

wandelpaden, plus nog 40 kilometer winterwandeltrajecten tussen Haiming, 

Obergurgl en Vent. 186 kilometer loipes. 15 rodelbanen, de nieuwste in 

Hochgurgl-Pill. 10 schaatsbanen en bovendien veel bevroren watervallen voor 

dappere ijsklimmers. Vrijwel dagelijks sneeuwschoenwandelingen onder 

begeleiding van een gids in haast alle dorpen. 

Waterpret en wellness, dagelijks in de ‘Freizeitarena’ in Sölden en in het 

thermaalbad Aqua Dome, waar u vanaf deze winter in een geweldig restaurant 

van een après-skimaaltijd kunt genieten. 
 

Kinderland vol draken 

Koning Winter en de Sneeuwkoningin hebben eigenlijk maar één echte 

concurrent in het kind- en gezinsvriendelijke Ötztal: het kleine groene draakje 

Tabaluga. Deze mascotte is namelijk het hele jaar actief en heeft in elk seizoen 

een bont programma met uitstapjes en activiteiten voor de kinderen. In het witte 

seizoen wordt het kroost bovendien zeer goed opgevangen en beziggehouden in 

de Tabaluga-skischolen. 
 

Vliegensvlug naar het sneeuwdorado 

De weg naar het Ötztal is geplaveid met gerieflijke toegangsmogelijkheden, met 

een eigen afrit van de Inntalautobahn, met een eigen treinstation en op 

nauwelijks een uur rijden vanaf het vliegveld van Innsbruck. Voor gasten die met 

het vliegtuig komen rijdt de praktische Ötztal Shuttle van Innsbruck tot aan de 

deur van het hotel. Dus, meteen op pad als de berg weer roept: “Open het doek 

voor zijne majesteit, Koning Winter van Ötztal!” 
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