
 

 

  
Wintersportplezier in de voorjaarszon in Stubai 

Amsterdam, 7 februari 2023 – In de volle zon genieten van goede sneeuw? In het Stubaital kan 
het! De vier skigebieden in deze regio liggen op 1000 tot 3200 meter hoogte. Tot eind mei is de 
regio daarom sneeuwzeker, waardoor je ook buiten de klassieke wintermaanden een mooie 

skitrip maakt. Wat dacht je van skiën in je T-shirt, lunchen in de zon en gebruind terugkomen 
van je wintersport? En dat allemaal terwijl de pistes in goede conditie zijn.  
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Skiën in de lente 

De vier hooggelegen skigebieden in het Stubaital zijn perfect om het wintersportseizoen af te sluiten en 
tegelijkertijdvan de lentezon te genieten. Het hoogste skigebied is de Stubaier gletsjer, waar je tot eind 
mei van de pistes glijdt. Overdag ligt de temperatuur hier tussen de 8 en 12 graden, terwijl het er ’s 

nachts koud genoeg is om de sneeuw in goede conditie te houden. Ook op de pistes van Schlick 2000 
vermaken wintersporters zich tot diep in het voorjaar. Hier kun je tot en met Pasen genieten van 
geprepareerde pistes en strakblauwe lucht.  



Bekijk hier de webcambeelden van het Stubaital voor een goed beeld van de actuele condities.   

Activiteiten voor jong en oud 

In het Stubaital is in het voorjaar veel te beleven. Zo opent het Stubai Zoo Snowpark op 1 april de grote 
opstelling, waardoor het een van de grootste snow parks wereldwijd is. Op 12 februari en 2 april zijn 
hier de OSV Snowpark Days. Kinderen van 8 tot 16 jaar volgen dan gratis freestyle ski-en 

snowboardlessen. 

Op de Stubaier gletsjer vind je direct bij bergstation Gamsgarten tot 21 april het  BIG Family Kids and 
Youth Ski Camp. Deze plek biedt alles voor een onvergetelijke ervaring voor jonge skiërs: een 
slalompiste, een sneeuwkasteel, kleine hindernissen en nog veel meer.  
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Evenementen in februari 

Ook deze maand is er in het Stubaital genoeg te beleven. Op 7 en 14 februari vinden de Winter Hiking 

Nights in het Klausäuele Nature Active Park in Neustift plaats. Het verlichte landschap biedt een groot 
aanbod aan kunst, eten en entertainment. Denk aan hondensledetochten, kraampjes met Tiroolse 
specialiteiten, ritjes met een paardenkoets, een schaatsbaan en het bewonderen van ijssculpturen.   

https://www.stubai.at/en/webcams/
https://www.stubaier-gletscher.com/en/winter/snow-park/
https://www.stubaier-gletscher.com/en/stubai-live/events/detail/oesv-snowpark-days-april/
https://www.stubai.at/nl/activiteiten/families/big-family-winter/stubaier-gletsjer/
https://www.stubai.at/nl/activiteiten/families/big-family-winter/stubaier-gletsjer/
https://www.stubai.at/nl/evenementen/detail/winter-hiking-night-neustift/
https://www.stubai.at/nl/evenementen/detail/winter-hiking-night-neustift/


Ook de Serles Winterwandernacht in Serlesbahnen Mieders is een mooie beleving. In de avond van 21 
februari brengen de gondels van de Serleshbahn je hoog naar boven en zijn de paden rond de Serles -
meren verlicht. Hier kun je verschillende hikes doen, nachtrodelen en kijken naar een aantal wandelacts. 

Bergrestaurants de Koppeneck en de Ochsenhütte zijn deze avond open tot 22:30 uur.  

Wil je genieten van een spectaculaire en kleurrijke ski-show? Elke woensdagavond van 1 februari tot 
en met 8 maart vindt in Schlick 2000 de Night of Colors plaats. Dit bestaat uit een licht- en vuurshow 
door de groep ‘Anta Agni’, skidemonstraties door de Stubai skischool,  demonstraties van de 

pistenbully’s, de Stoanbeissern motorcrossers en een verlichte helikopter.  
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Reis met de trein naar Stubai 

De vakantie ontspannen beginnen? Reis dan met de trein naar Innsbruck. Tot 7 mei boek je 
de Nightjet voor een comfortabele en duurzame reis naar Stubai. Vanaf Innsbruck kun je kiezen voor 
een transfer direct naar je accommodatie in Stubai. Of reis vanuit Innsbruck  gratis met de bus of 
tram naar het Stubaital.  

Arrangementen voor een onvergetelijke wintersport 

https://www.stubai.at/nl/evenementen/detail/serles-winterwandernacht-mieders/
https://www.stubai.at/en/skiing-resorts/schlick2000/winter/events/night-of-colours/
https://kombitickets.railtours.at/nl/im-nightjet-zum-schnee/stubaier-gletscher
https://www.stubai.at/nl/info-service/gratis-aankomst/
https://www.stubai.at/nl/info-service/gratis-aankomst/


Een wintersportvakantie die tot in de puntjes klopt: het kan met de arrangementen die het Stubaital 
biedt. Denk bijvoorbeeld aan de Stubaier Gletscherbetovering. Inbegrepen zijn twee tot zeven 
overnachtingen met ontbijt of halfpension in een vakantiewoning én een skipas voor het skigebied van 

de Stubaier Gletscher. Wil je in de lente vier dagen voor de prijs van drie skiën? Kies dan voor 
het Zonne-skiën 4=3 arrangement. Liever skiën in Schlick 2000? Dan is het Schlick 2000 ‘Firn Ski 
Hit’ arrangement wat je zoekt met twee tot vijf overnachtingen met ontbijt of halfpension in een 
vakantieappartement én een skipas.  
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Over Stubai 

Het Stubaital begint even ten zuiden van Innsbruck, de hoofdstad van Tirol. Omgeven door 80 gletsjers 
en 109 drieduizenders, met bekende dorpen Neustift, Fulpmes, Telfes, Mieders en Schönberg, vormt 
het een veelzijdige en sportieve alpen bestemming. Het hele jaar door valt er in Stubai van alles te 
beleven, van wintersport met 65 afdalingen tot een zomer in de natuur. De omgeving leent zich 

uitstekend voor wandelen, klimmen, mountainbiken, zwemmen en yoga. Wie ook in de zomer de 
sneeuw in wil, gaat naar de Stubaier gletsjer, het grootste gletsjerskigebied van Oostenrijk. Vanaf 
oktober tot mei is sneeuw gegarandeerd. De 3S Eisgratbahn is een ultramoderne lift die je razendsnel 
naar de top van de berg brengt. Zie voor meer informatie, aanbiedingen en 
evenementen www.stubai.at/nl/ 

SKI plus CITY Pass 
De SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck biedt de mogelijkheid een verblijf volledig flexibel in te delen 
en individueel op je wensen af te stemmen. De pas geeft toegang tot 13 skigebieden en omvat 22 

https://www.stubai.at/nl/accommodaties/aanbiedingen/detail/stubaier-gletscherbetovering/
https://www.stubai.at/nl/accommodaties/aanbiedingen/detail/zonne-skien-43/
https://www.stubai.at/nl/accommodaties/aanbiedingen/detail/schlick-2000-firn-ski-hit/
https://www.stubai.at/nl/accommodaties/aanbiedingen/detail/schlick-2000-firn-ski-hit/
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lifestyle, cultuur en sightseeing activiteiten in Stubai en Innsbruck. Daarnaast reis je op vertoon van een 
geldige skipas gratis met het openbaar vervoer tussen de verschillende gebieden.   

 


