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GROOT & MODERN OF KLEIN & CHARMANT?

WELK SKIGEBIED      
KIES JE HET BEST?
Elke skiliefhebber staat deze periode in dubio. Je moet je jaarlijkse skivakantie
boeken en probeert de perfecte keuze te maken tussen een triljoen aan skioorden
die allemaal hun specifieke karakter hebben. Wij helpen je graag op weg. 

De belangrijkste beslissing bij je keuze van skigebied is of je voor een groot 
of een klein skigebied gaat. In een groot skigebied is er veel ambiance
en het heeft als voordeel dat er veel en moderne liften zijn met een overdaad
aan pistes voor elk niveau van skiër of snowboarder. Nadeel is dat het er
vooral tijdens schoolvakanties heel druk kan zijn. Een klein skigebied is
rustiger, maar heeft uiteraard ook minder pistes. Wat is dan beter? 
Wij gingen met twee gezinnen naar twee totaal verschillende skioorden in
Oostenrijk en wogen de voor- en nadelen tegen elkaar af, zodat jouw keuze
binnenkort heel wat makkelijker wordt. 

Wij logeren in het dorpje
Hart im Zillertal, in een
comfortabele, gezellige
Oostenrijkse chalet. Aan

het begin van het Zillertal ligt het skige-
bied Hochzillertal. Hochzillertal hoort bij
een van de populairste wintersportge-
bieden van Oostenrijk. Het Zillertal is een
groot dal met dorpen voor ieder type
wintersporter. Kaltenbach en Hochfügen
zijn de twee belangrijkste dorpen van dit
skigebied en ze verschillen behoorlijk.
Hochfügen is een soort hotelsatelliet van
het lager gelegen Fügen en Kaltenbach
is een wat rustiger dorp met gezellige
après-ski bij het dalstation. 
Het Zillerdal hee! zich als een van de
eerste gebieden op het massa-winter-
sporttoerisme gestort en hee! hier ook
alle redenen toe: dit skigebied biedt
werkelijk alles aan iedereen. Het brede
dal biedt uitgebreide mogelijkheden
voor langlaufers en wandelaars. Maar
de ronde heuvels aan weerszijden van
het dal zijn ook bezaaid met skili!en die
naar talloze pistes gaan, goed voor 100
(!) kilometer pistes. De hel! daarvan is
rood (45 km), dus ideaal voor de gemid-
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delde skiër.
Maar ook de ab-

solute beginner vindt zijn weg
op de mooie blauwe pistes (32 km) en
voor de waaghalzen onder ons zijn er
ook voldoende pittige zwarte (13 km).
De avonturiers worden ten slotte be-
diend met nog eens tien kilometer aan
skiroutes. 
Vanaf 1.800 meter kan je, behalve afda-
len naar het middenstation en het dal,
nog vele kanten op. Vanaf de top be-
reik je via rode pistes Hochfügen en
breng net boven het dorp zeker een be-
zoekje aan een van de zonnige terras-
sen. Aan de overkant vind je naast
blauwe, rode en zwarte pistes ook ski-
routes buiten de piste. Voor snowboar-
ders en freeskiërs zijn er een funpark,
half-pipe en veel mogelijkheden buiten
de piste.    

Service!
Dankzij de hoge en gunstige ligging ge-
niet dit skigebied van een optimale
sneeuwkwaliteit. Daarbij komt dat drie
vierde van het gebied met sneeuw-
kanonnen bijgesneeuwd kan worden,
waardoor het winterseizoen tot begin
mei loopt. Hochzillertal gaat prat op z’n
optimale service, als wintersportliefheb-
ber mag je hier vooral niet te veel prakti-
sche besognes aan je hoofd hebben.
Die service start al bij het dalstation in
Kaltenbach. Je kan je auto hier kwijt in
de grote parkeergarage en het dalsta-

tion is voorzien van een grote ski- en de-
potservice. Roltrappen gaan van het
dalstation naar twee gondels. Niet ro-
mantisch, wél e"ciënt. Een extra gon-
delbaan met grote capaciteit voorkomt
daarnaast te lange wachttijden, al kan
je daar vooral in de krokusvakantie toch
niet aan ontsnappen. Die e"ciënte lijn
wordt eigenlijk doorgetrokken in het hele
gebied waar je veel moderne li!en
vindt. Er is hier en daar nog een sleepli!,
maar dat hee! ook z’n charmes. 

Kinderland
Als je boven komt met de gondels vind
je daar ook meteen het Kinderland van
Hochzillertal. De skischool hier is met zijn
35 jaar ervaring een van de modernste
in Oostenrijk. Elke leerling krijgt de no-
dige aandacht, maar vooral de ski-
dwergen zijn hen bijzonder dierbaar. Een
unieke, bijna twee hectare grote oefen-
weide met veel attracties zorgt ervoor
dat de jongste gasten leren skiën. De
mascotte van dienst is Bobo de pinguïn
en nadat hij de ochtendopwarming in-
gezet hee!, kan voor kids een dag van
pure skifun beginnen. En dus ook voor
de ouders, die er zeker van mogen zijn
dat hun kroost in goede handen is! De
kinderen kunnen ’s middags in groep
eten in het gezellige restaurant van Kin-
derland. Voor de ouders zijn vooral de
Kristallhütte en de Wedelhütte culinaire
aanraders. Het blij! natuurlijk wel Oos-
tenrijkse keuken! 
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DIT VONDEN WIJ
In dit skigebied kom je niets tekort en
alles werkt als een geoliede machine. Wij
hadden kinderen bij tussen vier en acht
jaar, een beginnende skiër, een
supergevorderde en een wandelaar, en
iedereen is aan z’n trekken gekomen en
vond in Hochzillertal wat hij nodig had. 
Anderzijds moet je wel tegen de drukte
kunnen, want veel pistes betekent ook
veel volk, op de pistes maar ook ’s
middags tijdens het aanschuiven voor de
lunch, bij de liften ... De echte gezellige,
authentieke Oostenrijkse sfeer is
daardoor ook wat verder te zoeken. Voor
de pistes en het skicomfort krijgt
Hochzillertal tien op tien, voor sfeer en
gezelligheid eerder een zes.

POSITIEF
+ De pistes zijn goed geprepareerd, 

de liften snel en modern.
+ Veel makkelijke en brede pistes 

voor de beginner.
+ Goede skischool voor de 

kinderen.
+ Populair bij de Belgen.

MINDER POSITIEF
- De nadruk ligt meer op de 

ambiance dan op het familiale.
- Erg druk tijdens vakantieperiodes.
- Weinig authentieke Oostenrijkse 

sfeer.
- Populair bij de Belgen.

PRAKTISCHE INFO
•  Skipas (6 dagen): ! 106,50 voor
kinderen (tot 5 jaar gratis), ! 237 voor
volwassenen.
•  Skilessen voor kinderen (6 dagen): 
! 190.
•  Waar logeren? Wij logeerden in Chalet
Steiner in het dorpje Hart op twee
kilometer van het bekende Fügen. 
Deze chalet is voorzien van alle luxe en
je logeert er comfortabel met twee
gezinnen. Naast Chalet Steiner ligt een
identieke chalet. Tijdens de winter kunnen
beide verbonden worden. Zo bieden de
chalets plaats aan een groep van twintig
personen. De skibus stopt vlakbij. 
Alle info vind je op www.belvilla.be,
huiscode AT-6265-06 en via 
belvilla.be/wintersport-chalet of
03/808.09.54. Meer info over het
skigebied vind je via
www.hochzillertal.com. >>


