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Volg Grote Routepaden via   

Ontdek in deze nieuwsbrief meer over fietsen in Tirol. In Tirol vind je namelijk ruim 

5300 kilometer aan mountainbike routes en 920 kilometer aan fietspaden. Dit maakt 

de keuzes haast eindeloos. Neem je eigen fiets mee of ontdek de vele mogelijkheden 

van de lokale fietsverhuur. 

  

FIETSEN ZONDER STEILE HELLINGEN 

 

  

In Tirol kun je bij de meeste bestemmingen 

heerlijke fietstochten maken door het dal. 

Tijdens deze fietstochten overbrug je relatief 

weinig hoogtemeters, waardoor het zeer 

toegankelijk is voor elk niveau fietsers. De 

routes worden her en der aangegeven met 

bordjes. Ook kun je bij de lokale TVB een 

plattegrond krijgen met daarop de fietsroutes 

in de omgeving.  

Meer info? klik hier.  
 

  

ONTDEK DE MOOISTE MOUNTAINBIKE ROUTES 

 

  

Ga jij de uitdaging aan met de mountainbike?! 

Ontdek in Tirol de allermooiste mountainbike 

routes. Je kunt met de mountainbike omhoog 

fietsen of kiezen voor één van de spannende 

downhill routes. Nog geen ervaring met 

mountainbiken? Geen probleem, in Tirol vind 

je op veel bestemmingen speciale gidsen die 

je alles kunnen leren over mountainbiken. 

Klik hier voor meer info. 
 

  

FIETSEN MET EEN EXTRA DOSIS ENERGIE: DE E-BIKE 
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Ben jij al bekend met de e-bike? Dankzij een 

elektrisch motortje fietst het op deze fiets een 

stuk makkelijker! Op veel plekken in Tirol kun 

je een e-bike huren. Natuurlijk kun je er ook 

voor kiezen om het motortje uit te zetten. 

Maar, wanneer je een steil stuk omhoog moet 

fietsen is zo’n energieboost wel prettig! 

Dankzij de e-bike kom je comfortabeler (en 

sneller!) verder dan met de gewone fiets. 

Ontdek hier alle e-bike tips. 
 

  

FIETSEN MET DE KINDEREN IN TIROL 

 

  

Samen met de kinderen Tirol ontdekken? Dat 

kan natuurlijk ook met de fiets! Het voordeel 

van de fiets is dat je verder komt dan als je 

gaat wandelen. En je kunt genieten van 

heerlijke dosis frisse berglucht. Kinderbeentjes 

kunnen natuurlijk niet zo hard trappen, 

daarom vind je in Tirol routes voor het hele 

gezin die relatief kort en eenvoudig zijn. Op 

sommige routes vind je onderweg leuke en 

leerzame activiteiten. 

Hier vind je de leukste gezinsroutes op een rij. 
 

AANBIEDINGEN: 

1. Fietsen langs de Drau 

2. Hiken en biken in het Kaisergebergte 

3. Kristalroute Tirol 
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