
 
  
 

 
 

 

 

Beleef het Oostenrijkse Graz in de winter  

  

Winterse avonturen in de stad en directe omgeving  

In Graz is altijd genoeg te zien, te beleven en te proeven, ook in de winter. De 

stad ligt in de regio Stiermarken, waar de prachtige bergen van verschillende 

wintersportgebieden te vinden zijn. Reis deze winter af naar deze regio in 

Oostenrijk en beleef een prachtige wintervakantie. 

Ben je je al aan het oriënteren op een bestemming voor het winterseizoen? Dan is 

Graz de perfecte stad. De vele kerstmarkten bieden namelijk de gezelligheid die je 

zoekt in de wintermaanden. Met een sfeervolle historische binnenstad en prachtige 

bergen is dit de ideale bestemming om een stedentrip te combineren met 

wintersport. Wandel hier door de middeleeuwse straatjes vol kleurrijke huizen, 

langs mooie hofjes met barokke gevels en geniet op een van de gezellige terrasjes.  
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Beleef de winter in Stiermarken 

Van november tot de zonnige skiperiode in het voorjaar verandert het groene hart 

van Oostenrijk van kleur: gedurende de winterperiode is Stiermarken namelijk wit - 

een kenmerk van dit sneeuwzekere gebied. De regio is daarom ook zeer geschikt 

voor een wintervakantie in Oostenrijk. De perfect geprepareerde pistes en prachtige 

langlaufloipes, ongerepte sneeuwgebieden, funparks en warmwaterbronnen zijn 

hier een ultiem bewijs van. Kies voor de regio's Schladming-Dachstein, 

Ausseerland of HOCHsteiermark en beleef het beste van de Oostenrijkse winter. 

Iedere regio heeft weer iets unieks te bieden. Een stedentrip naar Graz, met haar 

schitterende architectuur, een spannende kunstscene, eten en drinken van 

topkwaliteit en een gezellige sfeer, maakt de reis compleet. 

 

 

 

 

 

 

  

Reizen en meer informatie via VerrassendGraz.nl 

Via de website VerrassendGraz.nl vind je meer informatie over de mogelijkheden 

van winters Stiermarken. Bovendien vind je hier verschillende pakketreizen van 

reisorganisaties. Deze zijn altijd inclusief KLM-vlucht naar Flughafen Graz. Zo kun 

je een winterse stedentrip boeken via Bebsy of kiezen voor een KLM Holidays 

pakketreis, waarbij je keuze hebt uit ruim 20 hotels vanaf 3 sterren. Bovendien is 

het bij KLM Holidays mogelijk om aan te geven dat je voor slechts een deel van de 

reis een hotel nodig hebt. Dit geeft je alle vrijheid om ook andere plekken in 

Oostenrijk te ontdekken.  

KLM vliegt tot 6 keer per week van Amsterdam naar Graz: maandag, dinsdag, 

woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Met de directe vlucht ben je binnen 1 

uur en 45 minuten in Graz. Het is de snelste en meest comfortable manier om in 

deze gezellige stad te komen. Raadpleeg de website van KLM voor het meest 

actuele vluchtschema.  

Veilig op reis 

Op dit moment geldt er vanuit de Nederlandse overheid voor reizen naar Oostenrijk 

een geel reisadvies. Wat dit betekent voor jouw reisplannen kan je lezen op de 
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website van Nederland Wereldwijd. Houd ook in de gaten wat de lokaal geldende 

maatregelen zijn. 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Dit persbericht is verstuurd door Zapper PR & Destination Marketing in 

samenwerking met Flughafen Graz.  

Credit voor de headerfoto: 

Graz Tourismus - Harry Schiffer 

Download het beeld uit dit persbericht hier. 
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