SkiWelt Actueel Winter 2008-09

SkiWelt Brixen im Thale:
Nieuwe achtpersoons gondelbaan
van nieuw dalstation naar Choralpe Westendorf
Dalrit: 5,5 km over 1.020 hoogtemeters
Met ingang van het winterseizoen 2008/09 brengen een transportband en een sleeplift skiërs en boarders van het einde van de piste bij
het recreatiemeer van Brixen direct naar het nieuwe dalstation. Dit station wordt gerealiseerd tegenover het bestaande, aan de zonzijde
gelegen kabelbaanstation. De twee gebouwen worden met elkaar verbonden door een brug over de Brixental Bundesstraße.

Wereldprimeur!!!
De sleeplift – die luistert naar de naam Sonnenlift – wordt aangedreven door
een fotovoltaïsche installatie. De zonnepanelen bevinden zich aan de
zuidkant van het nieuwe dalstation. De Sonnenlift kan voor 100% door de
daarmee opgewekte zonne-energie worden aangedreven. De installatie slaat
genoeg energie op om ook bij slecht weer uitsluitend op zonne-energie te
blijven werken.

SkiWelt Hopfgarten-Itter-Kelchsau:
WAANZINNIG heet... wordt de nieuwe achtpersoons gondelbaan met
stoelverwarming!
Een hoogtepunt in de SkiWelt: de eerste gondel die is uitgerust met stoelverwarming! De nieuwe baan brengt
skiërs van het middenstation direct naar de Hohe Salve - en dat in slechts 5,67 minuten! Zij vervangt de
eenpersoons stoeltjeslift van de Rigi naar de Hohe Salve. De driepersoons stoeltjeslift van het middenstation
naar de Rigi blijft bestaan.

·

SkiWelt S Ö L L
Waanzinnig oranje...
…is de nieuwe koppelbare zespersoons stoeltjeslift Siller-Keat, uitgerust met zowel
stoelverwarmingals overkapping.

SkiWelt Scheffau
Het Jochstuben-waterreservoir wordt van ca. 70.000 m³ vergroot tot 170.000 m³. Daardoor wordt
de besneeuwingscapaciteit verhoogd van 250 l/sec tot 410 l/sec. In totaal zijn er in Scheffau 150
besneeuwingsinstallaties, waarvan 92 lansen en 58 kanonnen.

SkiWelt Westendorf:
Ellmau:

SkiWelt

Nieuwe achtpersoons gondel op de
Choralmbaan:

Vol uitgeruste
sneeuwinstallatie…

vanaf het Windau naar de Choralpe – zij vervangt
1-persoons stoeltjeslift (nr.112) en loopt naar het nieuwe
bergstation.

…met torenmachines en
lansen op de Hartkaiserdalrit tot het middenstation
en bij de blauwe piste
’Köglbahn’. Bouw van nieuwe
vulleiding van het dal naar
het pompstation Rübezahl.
Uitbreiding met 50 l/sec bij het pompstation Rübezahl;
ook wordt de besneeuwingsinstallatie met andere
elementen uitgebreid.

SkiWelt Events in winter 2008-09
SkiWelt Winter-opening in Söll:
Van 12 t/m 14 december 2008 met Live Bands
’Die Jungen Zillertaler’ luiden het weekend op de openingsavond (12-12-08) energiek in met
bekende nummers als ’Auf der Bruck trara’ en ’Tannenzapfenzupfen’. Op zaterdag volgen de
hoogtepunten elkaar tot diep in de nacht op: na uitvoerige skitests in Hochsöll loopt de stemming ’s
avonds op naar het kookpunt, ook al laat de buitenthermometer heel andere temperaturen zien: de
band ’Frontal’, onderscheiden als beste partyband van Duitsland in 2007, voert de stemming verder
op, alvorens de ’Hermes House Band’ de boel op stelten zet met succesnummers als ’Che Sera
Sera’ en ’I will survive’.
Entree vrijdag:
Entree zaterdag:

vrij toegang!
voorverkoop € 11,00

avondkassa € 13,00

Interessante all-in-aanbiedingen vanaf € 119,00 per persoon
(2-dagenskipas, 2 overnachtingen, entree partytent) vindt u op www.skiwelt.at!

·

Superskiweken 2008/09
Vanaf de seizoensstart t/m 21-12-2008 en van 15 maart 2009 tot seizoenseinde kunt u in de SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental met
een all-in-arrangement van geselecteerde verhuurders extra voordelig skiën. Meer informatie op www.skiwelt.at

07 januari 2009
Ladies-skidag -

vanaf 07-01-2009 skiën dames elke woensdag met een dag- of deeldagkaart tegen kindertarief !

22 januari 2009
FIS - nachtslalom in Westendorf op Wereldcup-niveau
met wereldsterren om aan te raken
Ski-slalom van het hoogste niveau en skitoppers van heel dichtbij; dat biedt de ’Hahnenkamm Warm-Up-Nachtslalom’ in de SkiWelt
Wilder Kaiser - Brixental in Westendorf. De beste slalomskiërs ter wereld zijn van de partij op deze sterkst bezette ’normale’ FIS-race ter
wereld, die een laatste test onder wedstrijdcondities is voor de Hahnenkamm-slalom op de Ganslernhang. De 21e internationale FIS’Alpenrosenpokal’ wordt verreden op donderdag 22 januari op de verlichte nachtpiste in het
centrum van Westendorf.
Het programma:
- 18:00 uur: start voor de eerste manche
- 20:30 uur: start voor de tweede manche
- Aansluitend prijsuitreiking --- Entree: EUR 4,00

31 januari 2009
Mountains in Motion
Bij het dalstation van bergbaan Scheffau aan de Wilder Kaiser
Een concert van formaat! Met bekende artiesten uit de POP- en Rock-scene!

13 februari 2009
Jump&Freeze in Westendorf viert
zijn 13e editie.
Na een bescheiden begin ontwikkelt de ’Sprong in het ijswater’ zich de afgelopen
jaren tot een internationaal top-evenement. Alle grote TV-zenders doen in de
carnavalsperiode verslag van dit hilarische spektakel in de Tiroler bergen. Evenals
de media-aandacht is ook het aantal toeschouwers en het aantal deelnemers
permanent toegenomen. Ook dit keer wordt weer een breed veld van deelnemers
verwacht, die zich voor een kleine 10.000 toeschouwers in het met 20.000 liter
ijswater gevulde bekken zullen storten.

·

In één oogopslag
279 pistekilometers

91 kabelbanen en liften

124 blauwe pistekilometers
128 rode pistekilometers
11 zwarte pistekilometers
16 kilometer skiroutes

17
22
14
14

oefenliften, 23 sleepliften
stoeltjesliften
koppelbare stoeltjesliften
gondels - 1 spoorbaan

Er kunnen 137.100 personen/h worden vervoerd!!

70 horecafaciliteiten

WAANZINNIG sneeuwzeker

Ruim 70 berghutten, herbergen, restaurants en
bars staan in de hele SkiWelt Wilder
Kaiser - Brixental garant voor uw lijfelijk
welzijn!

ca. 1.000 besneeuwingsinstallaties zorgen voor 210 km
besneeuwbare piste!

Winterseizoen 2007/08
De dalritten en alle belangrijke SkiWelt-verbindingen waren van de eerste (18-11-2007) tot en met de laatste dag (30-032008) zonder uitzondering in bedrijf.
START op 18-11-2007 -

Sneeuwlaag dal, 20 cm
Sneeuwlaag berg, 100 cm

Seizoenstijden:

Sneeuwlaag dal, 30 cm
Sneeuwlaag berg, 105 cm

Hoofdseizoen van 22 december 2008 tot 20 maart 2009
Laagseizoen tot 21 december 2008 en vanaf 21 maart 2009

Funparks
Ellmau:
Westendorf:

EINDE op 30-03-2008 -

Wedstrijdparcoursen
Intersport KaiserPark
Boarders Playground

Brixen im Thale:
Ellmau-Going:
Kelchsau:
Scheffau:
Westendorf:

Kälbersalve (2)
Almbahn (98)
Hagermoos (37), Hagerjoch (38)
Eiberg (67)
Zieplhang, oefenwei,
Laubkogel, Talkaser

Parcoursen met snelheidsmeting

Nachtskiën

Brixen im Thale: Jochbahn (6)
Ellmau-Going:
Almbahn (98)
Scheffau:
Ostlift (65)

Brixen im Thale: Schusterbühel (17), licht, dagelijks geopend
Westendorf:
Schneeberg (126), licht, dinsdags geopend
Söll:
Hochsöll (40), Keat (43), Hexen6er(45),
Salvenmoos (47), middelzwaar-licht, 10km
geopend woensdag - zaterdag van 18.30 – 22.00
uur, dalrit tot 22.30 uur

Winterwandelpaden

Hoogteloipe

Brixen im Thale: vanaf Bergstation 6EUB Hochbrixen (1)
Ellmau-Going:
vanaf Bergstation Hartkaiser (80),
vanaf Bergstation Astberg (100)
Scheffau:
vanaf Bergstation 4EUB/8EUB,
Brandstadl (60/61/62), rondwandelroute
Hopfgarten-Itter: dalwandeling naar Hopfgarten (20)

Brixen im Thale: bij Bergstation Hochbrixen (1), 6 EUB

·

Nachtloipe
Scheffau:

verlicht en besneeuwd
in het dorp Scheffau, 2 km lang

Rodelbanen / verlicht
Ellmau-Going:

Astbergbahn-Going (100), vanaf de Hausberg (Going) of de Treichlhof hetzij naar
Ellmau (Naschberg - Hotel Bär) of naar Going (vlak bij Café Ritterhof - oefenwei), lengte 4,5 km,
goed beveiligd; dagelijks geopend, elke dinsdag, woensdag en vrijdag van 19.30 – 21.00 uur
Lift in bedrijf tot 2.00 uur; verlicht!!! Opgelet: ’s avonds zijn de dagskipassen en seizoenskaarten
niet geldig!! Rodelverhuur: bergbaan Going, Intersport Winkler, Goingsport

Söll:

Gondelbaan Hochsöll (40), van het bergstation naar het dalstation, lengte 3km,
goed beveiligd, met vast geïnstalleerde besneeuwingsinstallatie!!! Dagelijks geopend van 8.00 – 17.00 uur
Avondbedrijf van woensdag t/m zaterdag, 18.30 – 21.30 uur – verlicht van
16.30 – 3.00 uur! Opgelet: ’s avonds zijn de dagskipassen en seizoenskaarten
niet geldig!!
Rodelverhuur - direct bij het dalstation van de bergbaan Söll.

Langste afdaling

Moeilijkste afdaling

Brixen:

Brixen:
Ellmau:

Kandler Alm, dalafdaling, 5,5 km lang,

Ellmau:

Dalafdaling (80b), Hartkaiser, 5,1 km lang,
middelzwaar, 735m hoogteverschil
Going:
Astberg, 100b, 2,65 km lang, licht,
469m hoogteverschil
Hopfgarten-Itter: Hohe Salve - Itter, 5,5 km lang,
middelzwaar, 1120m hoogteverschil
Scheffau:
Brandstadl dalafdaling, 6,5km lang,
middelzwaar, 898m hoogteverschil
Söll:
Dalafdaling Hohe Salve, Hochsöll,
40, 42e - 12km
Westendorf:
Dalafdaling, 8km lang, middelzwaar, 1.050m
hoogteverschil

Going:
Scheffau:

Söll:
Westendorf:

Kaslach afdaling, 4,4 km, nr. 1a
Hartkaiser zwarte afdaling, nr.80b
0,5km lang, 400m hoogteverschil
Viehap, Astberg, 2km lang,
zwaar, 469m hoogteverschil
Brandstadl, Moderer afdaling,
5,5km lang, zwaar, 898m hoogteverschil
Afdaling 40/45, 3,8km lang,
zwaar, 680m hoogteverschil
Alpseite, 3km lang, zwaar

Tiefschnee-/FreeRide-gebieden

SkiWelt-’Skihasentreff’

Westendorf:
Scheffau:

afspreken, elkaar ontmoeten, skiën – bij de
SkiWelt-SkiHasentreff-partnerhutten of op
het forum op onze homepage www.skiwelt.at

Ellmau:

Fleiding/Hampfer
Moderer Brandstadl - dalstation (5,5km)
Skiroute – niet geprepareerd
Köglbahn Südosthang (2km), Jägerhütte
Talstation (4,2km)

Skiercross:
Ellmau:

Wellen, Jumps en Steilkurven, Almbahn (98)

Snow-/Funparks:
Ellmau:
Westendorf:

Intersport Kaiserpark voor beginners tot en met profs
met Quarterpipe, Tables, Slides, Jumps en Tanzbodenbahn;
Boarders Playground bij de Gampenkogelbahn met Tables, Jumps,
Rail, Roller, Funbox en Chill-Area

Best of SkiWelt-pistes

Panoramacamera’s

Maak kennis met de Salven-, Kaiser- en Westendorf-ronde:
de mooiste pistes van de SkiWelt Wilder
Kaiser - Brixental!

dagelijks live op Bayern-TV, TW1,
3Sat en op www.skiwelt.at

·

Algemene informatie
Alles onder één dak
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental Marketing GmbH
Stockach 38
6306 Söll
Tel.: +43 5333 400 – Fax +43 5333 400-9100
www.skiwelt.at
office@skiwelt.at
6 bergbanen vormen het grootste aaneengesloten skigebied van Oostenrijk:
Bergbahn Ellmau-Going,
tel. 05358/2320

Bergbahn Brixen im Thale AG,
tel. 05334/8507-0

Bergbahnen Hohe Salve GmbH & Co KG,
tel. 05335/2238

Berg- & Skilift Hochsöll GmbH & Co KG, tel.
05333/5260

Bergbahn Scheffau GmbH & Co. KG,
tel. 05358/8153-0

Bergbahnen Westendorf GmbH,
tel. 05334/2000

De SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental telt 3 toeristenorganisaties.
De toeristenorganisaties met de bijbehorende plaatsen:
Tourismusverband
Wilder Kaiser
A-6352 Ellmau
Tel. +43/50509
Fax: +43/50509-55
E-mail: office@wilderkaiser.info
www.wilderkaiser.info

Tourismusverband
Kitzbüheler Alpen
A-6365 Kirchberg in Tirol
Tel.: +43 (05357) 2000
Fax: +43 (05357) 2000 - 100
E-mail: info@kitzbuehel-alpen.com
www.kitzbuehel-alpen.com

Ferienregion
Hohe Salve
A-6361 Hopfgarten
Tel. +43/5335/2322
Fax: +43/5335/2630
E-mail: info@hohe-salve.com
www.hohe-salve.com

Plaatsen:

Plaatsen:

Plaatsen:

·

Ellmau
Going
Scheffau
Söll

Brixen im Thale
Kirchberg
Westendorf

Hopfgarten
Itter
Kelchsau
Wörgl
Angath
Angerberg
Kirchbichl
Mariastein

