
WONEN reizen

Onze weg gaat naar het Oostenrijkse Großarltal. Toegegeven ook wij hadden nog 
maar vaag van deze regio gehoord. Een blik op de kaart maakt ons duidelijk dat we 
richting Salzburgerland gaan.  Elke bezoeker die er naartoe reist wordt vanaf de 
allereerste ontmoeting stapelverliefd op het typische en pittoreske landschap. Als-
ook komt er instant een spontane jovialiteit naar boven, gericht naar de charmante 
bewoners van de streek. Großarltal bevat in principe twee traditionele gemeentes, 
namelijk Großarl en Hüttschlag. Zowel in de warme als in de koude maanden zijn 
deze plaatsjes meer dan de moeite om te komen bekijken. De mensen zijn hier bij-
zonder vriendelijk en er hangt een zeer aangename sfeer. Als je even de tijd neemt 
om rond te kijken, weet je onmiddellijk waarom. En de gezonde berglucht komt toch 
ieder mens ten goede.
Je vindt er een knappe mengelmoes van traditionele en actuele accommodaties, 
waar de typische Alpinistische chaletstijl subtiel door alles zijn weg weet te vinden. 
Bovendien is het de combinatie van traditie en het heden dat deze plek zijn kenmer-
kende karakter en identiteit geeft. Beeld je nog eens in dat dit alles uiteindelijk knap 

Vakantiehuis in Oostenrijk
Met een groep vrienden 
of familie logeren en toch 
niet inboeten aan comfort? 
Het kan in één van de vele 
comfortabele huizen van 
Belvilla. Of je nu een gezellig 
weekendje Ardennen in 
gedachten had, een tripje 
naar zee of zelfs een verblijf 
in de bergen, steeds kun 
je rekenen op het nodige 
comfort.09
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wordt geplaatst op een prachtig berg-
landschap, omsingeld door vele almen. 
Alleen voor het zicht alleen zou Großarl-
tal en het gehele ‘Dal Der Almen’ een 
bovenste plaats moeten krijgen op je 
persoonlijke ‘te bezoeken’-lijst. 

Villa Saliter
Onze villa ‘Saliter’ telt 5 slaapkamers, 
voldoende ruimte dus om de hele bende 
waarmee we zijn afgezakt te logeren. 
Eén ding hebben ze gemeen: ze zijn al-
lemaal kraaknet, erg comfortabel en op 
ieder verdiep bevindt zich een badka-
mer. Gratis WIFI is ter beschikking in 
de gemeenschappelijke leefruimte. De 
leefruimte en de keuken zijn met elkaar 
verbonden en in de keuken zijn alle toe-
stellen, die we enigszins nodig kunnen 
hebben, aanwezig: een kookvuur, grote 
koelkast, vaatwasmachine, waterkoker, 
toaster, denk aan iets en je vindt het er. 
Met andere woorden, alles voor een ge-
zellige avond met vrienden. 
Na een lange autorit en een fijne avond, 
kruipen we onder de wol. De volgende 
ochtend worden we wakker met de geur 

van frisse berglucht en een sneeuw-
landschap. Wanneer we afzakken naar 
de eetruimte, hebben onze vrienden 
al voor een rijkelijk ontbijt gezorgd. 
Ovenvers brood, sandwiches, confituur, 
charcuterie en eitjes! De eerste ochtend 
rijden we nog zelf naar de bakker maar 
wanneer de vrouw des huizes ons infor-
meert dat de bakker ook aan huis levert, 
maken we daar maar al te graag gebruik 
van de komende dagen.

Sneeuwpret
Uiteraard staat de winter helemaal 
in het teken van sneeuwpret. Skiërs, 
snowboarders, maar ook toerskiërs, 
langlaufers en fervente winterwande-
laars komen volledig aan hun trekken. 
Het meeste van de sneeuwmagie speelt 
zich af in het centrum van Großarl, waar 
ook het skioord ‘Skischaukel Großarltal-
Dorfgastein’ gelegen is. Het is een klein-
schalig, maar zeer gevarieerd skigebied 
met 80 kilometer aan pistes en in totaal 
24 liften. De snowboarders kunnen zich 
helemaal uitleven in het uitgebreide fun-
park, waar een halfpipe aanwezig is van 

wel 90 meter lang!

Hypermoderne gondelbaan
Een hypermoderne gondelbaan die 
vlakbij hotel Bergzeit gelegen is, brengt 
je supersnel naar een hoogte boven de 
2000 meter. Daar kan dan de afdaling 
beginnen over de mooie en brede pisten 
die altijd in uitstekende staat verkeren. 
Onderweg is er de mogelijkheid om op 
adem te komen bij een van de skihutten 
of restaurants.

Thuiskomen
Wanneer we ’s avonds terug in ons huis 
komen, is het er lekker warm. We zetten 
onze ski’s en skibotten in de daarvoor 
bestemde verwarmde ruimte zodat al 
ons materiaal droog is tegen de volgen-
de ochtend! Een aantal van ons trekken 
naar de sauna om te ontspannen van 
een zware dag skiën.

Familie Hettegger
Tijdens zo’n vakantie in Großarltal 
word je ook op culinair vlak heerlijk in 
de watten gelegd. Dineren doen we die 
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avond in hotel Edelweiss, een gezellig 
viersterrenhotel onder leiding van de 
familie Hettegger. Dat het een familie-
hotel is voel je direct aan de hartelijk-
heid, waarmee we ontvangen worden 
door gastvrouw Karin Hettegger. Hier 
voel je je meteen thuis. Dit wellnessho-
tel beschikt tevens over 3 restaurants. 
Je vindt er schitterende traditionele 
streekgerechten, maar evenzeer de in-
ternationale keuken. Uiteraard zijn de 
Oostenrijkse schnitzels alleen hier op 
zijn best. Om nog te zwijgen van hoe 
de berglucht de appetijt als geen ander 
kan stimuleren. Na een dagje wandelen 
of skiën is het hier dat je de grommen-
de maag moet komen vullen met een 
heerlijke maaltijd. Bovendien zit je ook 
te eten in een authentiek interieur. De 
traditionele chaletstijl worstelt zich hier 
telkens opnieuw door alles heen. Van de 
gordijnen tot het plafond tot simpelweg 
het uitzicht. Alles zit hier helemaal op 
zijn plaats.

Startpunt voor de langlaufers
De volgende ochtend gaan we weer de 

latten op! Vandaag geen skilatten maar 
er staat een dagje langlaufen op het 
programma. Er zijn diverse startpun-
ten aanwezig om te vertrekken voor een 
mooie tocht. We kiezen voor de route 
naar de uitloper van het bekende na-
tuurgebied Hohe-Tauern, dat gelegen 
is achter Hüttschlag. Er is een totale 
lengte van 32 kilometer geprepareerde 
loipen in het skigebied. Voor ieder wat 
wils dus.

Dineren in Nesslerhof
Wie zich helemaal wil onderdompelen in 
het beste van Großarltal, wordt ten stel-
ligste aangeraden om te gaan tafelen in 
het restaurant van hotel Nesslerhof. Net 
als Edelweiss, een luxueus familiehotel. 
Tina en Hermann Neudegger openden 
het hotel in november 2011. Hermann 
had het stuk grond, aan de voet van de 
skilift, van zijn ouders gekregen en zag 
hiermee een droom in vervulling gaan. 
Nadat hij jaren ervaring als chef heeft 
opgedaan, onder andere in de keuken 
van Edelweiss, kan hij zich nu eindelijk 
bewijzen in zijn eigen restaurant. Het 

is dan ook niet te verbazen dat we op 
ons bord creatieve interpretaties van 
de moderne en klassieke keuken krij-
gen. Er wordt voornamelijk gewerkt met 
streekproducten, net zoals de  wijnen, 
geserveerd door sommelier Tina, ook 
overwegend Oostenrijks zijn. Het interi-
eur is volledig geïnspireerd door de na-
tuur: er werd veel gebruik gemaakt van 
natuurlijke materialen als hout en na-
tuursteen. Door de grote ramen voel je 
je als het ware in contact met de bergen 
en de sneeuw. Ook hier gaan modern en 
klassiek hand in hand.

Wanneer we opnieuw in onze knusse 
vakantiewoning aankomen besluiten we 
de vakantie af te sluiten met een stevig 
glas wijn. Genoten, dat hebben we!

Wil je net als ons 
een vakantiehuis huren? 
Kijk dan zeker op 
www.belvilla.be. 
www.edelweiss-grossarl.com
www.nesslerhof.at/
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