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Volg Grote Routepaden via   

Het is weer zomer in Tirol en dat betekent blauwe lucht, zon en warme dagen! 

Tijdens deze dagen zoekt klein en groot natuurlijk verkoeling. Gelukkig is Tirol 

veelzijdig en biedt mogelijkheden voor iedereen. Ontdek de mooie en mythische 

kloven of zoek verkoeling bij een waterval. Voor kinderen is er veel te doen bij de 

meren en voor sportievelingen is er een ruime keus aan mooie wandelingen naar 

verscholen bergmeren. In deze nieuwsbrief geven wij jou 4 tips voor een 

onvergetelijke zomervakantie in het hart van de Alpen. 

Ben jij klaar voor een sprong in het diepe?  

  

DE MYSTIEKE KLOVEN VAN TIROL 

 

  

Waar het water al honderden jaren de weg 

naar het dal vindt, zijn avontuurlijke kloven en 

ravijnen in de rotsen ontstaan. Dankzij de 

koele en vochtige lucht is een wandeling door 

deze fascinerende kloven tijdens een warme 

zomerdag absoluut een aanrader! 

 

Meer info? klik hier.  

 

  

EEN POORT NAAR EEN ANDERE WERELD 

 

  

Een waterval is een geweldig natuur-

schouwspel, met een positief effect op de 

gezondheid. Naast een rustgevende werking 

blijkt ook dat watervallen een helend effect 

hebben op allergieën en astma. Een must-

visit! De meeste watervallen in Tirol zijn prima 

bereikbaar via wandelpaden en bruggen.  

  

Ontdek hier de allerhoogste, de breedste of de 

meest romantische watervallen van Tirol. 
 

  

ACTIEF OP HET WATER 
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De bergmeren in Tirol zijn dé plek voor actie 

en avontuur. Ontdek de onderwaterwereld 

met een duik in het heldere water, ga suppen, 

kanoën of wakeboarden.  

  

Bekijk nu  

de vijf leukste wateractiviteiten in Tirol! 

 

  

ONTDEK DE MOOISTE WANDELINGEN NAAR BERGMEREN 

 

  

Naast de grote populaire zwemmeren, vind je 

in Tirol ook idyllisch gelegen meren. 

Verschillende wandelroutes leiden naar deze 

schitterende plekken. Zoek uitdaging in een 

hoge klim naar Zireiner See of maak een 

gezinsvriendelijk uitstapje naar Hintersteiner 

See! 

 

Ontdek hier de leukste tochten. 
 

AANBIEDINGEN: 

1. Almwandelen met vergezichten 

2. Wandelen van de top naar het dal in St. Anton 

3. Genieten van de zomer in de Alpen 

4. Beleef het Kaisergebergte in de zomer 
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