Innsbruck: Met Afstand de grootste alpien-urbane
Vakantievariatie
Het Huis met het Gouden Dak en de Bergisel springschans, slot Ambras en de Triomfpoort – veel mensen
denken aan deze symbolen, als het over Innsbruck gaat. Dat één van de grootste alpendennenbossen van
Europa, het natuurpark van het jaar 2020 of talrijke imposante bergen met toppen van meer dan 3.000 meter
eveneens in de regio te vinden zijn, weten vaak alleen de kenners.
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In de regio Innsbruck vindt u een adembenemende bergnatuur en vele
sportmogelijkheden niet alleen voor de deur, maar bijna in de stad. Het uitgebreide
aanbod maakt de Alpenmetropool juist in deze zomer tot een perfecte
vakantiebestemming – met heel veel ruimte, om u met afstand comfortabel te voelen!
Wandelen met uitzicht
In geen andere Oostenrijkse stad ligt het bergavontuur zo dichtbij als in Innsbruck. In het
zuiden is het de Patscherkofel, die tot wandelplezier uitnodigt: langs de bekende
Zirbenweg, die hoog boven het Inntal unieke uitzichten biedt, voert een wandeling die
geschikt is voor de hele familie, tot aan de „buurtberg“ Glungezer. Vanaf hier gaat u
comfortabel – na een kleine pauze bij de unieke natuurlijke speeltuin die is gemaakt van
„kogels“ van alpendennenhout, „Kugelwald am Glungezer" – met de kabelbaan naar het
dal en met het openbaar vervoer terug naar Innsbruck. Op de tegenover liggende zijde
van het Inntal bereiken wandelaars in slechts 30 minuten met de Hungerburgbaan en de
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grootste natuurreservaat van de Oostelijke Alpen, de Innsbrucker Klettersteig of het
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unieke panorama, dat de Goetheweg openbaart, zijn slechts enkele van de hoogtepunten.
Maar ook op het Mieminger Plateau of in de Bergsteigerdörfer (bergbeklimmersdorpen
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met een keurmerk vanwege de ongerepte natuur) van het Sellraintal staat de
indrukwekkende bergnatuur centraal.
Stadswandelingen met extra pluspunten
Wanneer leer je een stad kennen? Als je de stad lopend hebt ontdekt! Bij voorkeur weg
van de gebaande paden, in je eigen tempo met tijd voor je persoonlijke favoriete
bezienswaardigheid. Juist daarvoor hebben wij in Innsbruck het perfecte aanbod: maar
liefst zes „Walks to Explore“ nodigen uit, om de stad vanuit heel verschillende
perspectieven te benaderen. Tussen de Bergisel springschans en de Sillkloof, in de
historische wijk „Anpruggen“ of in de sporen van de Habsburgers ontdekt u bekende en
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verborgen bezienswaardigheden, oud ambachtswerk en hippe cafés. Of u start op hoogte
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en beleeft de stad en de bergen in het kader van één van de „Walks“ op 2.300 meter
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boven zeeniveau. Als extra bonus nodigen zonnige gastentuinen u uit om van een bijna
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zuidelijke flair te genieten. Cappuccino en Aperol Spritz – zo verloopt de zomer in
Innsbruck. Gedetailleerde routebeschrijvingen vindt u in de brochure „Walks to explore“
verkrijgbaar bij de Innsbruck Information.
Gezinsvakantie met garantie op avontuur
„Ik verveel me zooooo!“ – bij deze zin gaan de alarmbellen bij alle ouders rinkelen. Maar
niet tijdens de vakantie in Innsbruck, want daar bestaat geen verveling. Eerder creëren
vrolijke ontdekkingstochten naar familievriendelijk aanbod voor zowel groot als klein
mooie vakantieherinneringen: avonturenspeelplaatsen op de berg inclusief
zomerrodelbaan en mountain carts, zoals bijvoorbeeld op de Muttereralm, verfrissende
afkoeling aan de Natterer See (meer) of in de Mieminger zwemvijver, en een bezoek aan
het Audioversum, de Alpenzoo of aan de Swarovski Kristallwelten maken de zomer in
Innsbruck tot een onvergetelijke belevenis voor het hele gezin.
Zomervakantie in het arrangement – al vanaf één nacht
Voor de meest verschillende vakantiewensen vindt u deze zomer in Innsbruck het
geschikte vakantie-arrangement. Al vanaf één overnachting nodigt de regio uit voor een
citybreak. De inbegrepen Innsbruck Card light voor 24 uur is de sleutel naar 21
belevenissen, 2 kabelbanen en het openbaar vervoer in de stad – prijs per persoon vanaf
Euro 45,-.
Zomer, zon, stad en bergen – zo luidt de titel van het pakket voor liefhebbers van
avontuur. Vanaf twee nachten zijn hier niet alleen alle diensten van de Innsbruck Card
light inbegrepen, maar dankzij de Welcome Card ook het openbaar vervoer in het gehele
districtsgebied, verdere kortingen bij kabelbanen en recreatieve voorzieningen alsmede
de deelname aan het bergwandelprogramma met gids – prijs per persoon al vanaf Euro
75,-.
Een bijzonder vakantielokkertje voor gezinnen: de rit met kabelbanen en openbaar
vervoer evenals het bezoek aan slot Ambras Innsbruck en aan de Alpenzoo – in het
gezinsvakantiepakket (vanaf 3 overnachtingen), dat Innsbruck gebundeld heeft, is dit en
nog veel meer inbegrepen. De Innsbruck Card light en de Welcome Card plus vormen de
sleutel naar het avontuur op de berg en in de stad voor groot en klein. Het beste daarbij:
kinderen tot 14 jaar overnachten bij twee volbetalende volwassenen volledig gratis in
dezelfde kamer, prijs per persoon vanaf Euro 156,-.
De tickets naar het vakantiegeluk: Welcome Card & Innsbruck Card light
Met de gratis gastenkaart Welcome Card, die gasten vanaf 2 overnachtingen bij
aangesloten ondernemingen ontvangen, kunt u uw vakantie in Innsbruck met veel
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afwisseling invullen: vele kortingen en gratis aanbod bij kabelbanen en wandelingen met
een gids, bij het familieprogramma, zwembaden en zwemmeren laten kleine en grote
gasten stralen. Ook de Innsbruck Card light – tegen betaling verkrijgbaar - is een perfecte
begeleider tijdens een bezoek aan de stad: gedurende 24 uur is de toegang tot 21
bezienswaardigheden evenals telkens een berg- en dalrit met twee geselecteerde
kabelbanen kosteloos. Bij beide kaarten zijn bovendien de openbaar vervoermiddelen
inbegrepen – zo zijn gasten steeds voordelig onderweg, zowel in de stad als in de regio!
Het beste vakantieaanbod in Innsbruck vindt u op: https://www.innsbruck.info/mehr-alsstadt/angebote/
Meer persberichten: www.nl.innsbruck.newsroom.pr
Gratis foto download: http://www.innsbruckphoto.at/extern
Verdere links:
Blog: blog.innsbruck.info
Facebook: www.facebook.com/Innsbruck
Instagram: www.instagram.com/innsbrucktourism
Twitter: twitter.com/InnsbruckTVB
YouTube: www.youtube.com/user/InnsbruckTVB
Pinterest: www.pinterest.at/innsbrucktvb/_created
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