Tijdens de voorjaarsvakantie vliegen je op social media
de hashtags om de oren. Even het thuisfront laten weten
hoe en waar je kunt genieten. Zonde, want een skigebied
biedt zoveel meer dan die korte zin. Ontdek je hekje!

#BRANDNERTAL
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D

iep besneeuwde hellingen, kristalheldere lucht
en ontelbare mogelijkheden om van de natuur
te genieten, kortom: het Brandnertal is dé
plek om buiten te spelen! Het ligt in het hart
van Vorarlberg en is een ideaal toevluchtsoord voor de winter.
#vorarlberg
De in het uiterste westen gelegen deelstaat
van Oostenrijk wordt steeds populairder
onder wintersporters. Niet op de laatste
plaats is de geografische ligging daar bepalend in. Aan de noordkant van de Alpen valt
de sneeuw rijkelijk en met regelmaat en dat
zorgt voor optimale condities. Het Brandnertal is uitstekend bereikbaar en vooral

snel, want het ligt op slechts zeven uur rijden vanaf Utrecht. Zodra je de Oostenrijkse
grens in de buurt van Zwitserland passeert,
rijd je Vorarlberg al binnen en zit je binnen
een uur op je bestemming. Daarbij is het
openbaar vervoer in de regio uitstekend op
elkaar afgestemd. In het Brandnertal vind
je drie kleine dorpjes: Bürs, Bürserberg en
Brand, met ieder een gevarieerd aanbod
naast het pistevermaak.

#voordeelpas
Met de Brandnertal Card ontvang je
vanaf de eerste overnachting direct
veel gratis diensten en aantrekkelijke
kortingen op verschillende
aanbiedingen. Bijvoorbeeld op
begeleide sneeuwschoenwandelingen,
Segway-tochten, hondensleetochten
en nachtrodelen.

#afwisseling
De zon schijnt, de bergen van het omringende Rätikon-bergmassief zijn wit bedekt
en op de achtergrond hoor je het zachte zoemen van de gondels: tijd voor een perfecte
skidag. Binnen enkele minuten sta je in het
midden van het familieskigebied met zijn 64
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Brandnertal

#HANDIGOMTEWETEN

PROMOTIE

Wie van
kilometerknallen
houdt, kiest voor
de Montafon
Brandnertal Card

kilometer aan pistes. Afwisselende afdalingen en ongerepte poedersneeuwhellingen
liggen voor het grijpen. De Panoramabahn,
een kabelbaan op bijna 1.700 meter hoogte,
verbindt de twee skigebieden Brand en
Bürserberg met onderwijl een onvergetelijk
uitzicht op het Rätikon. Voor de kleintjes
is er een weids kinderland om de eerste
bochten te leren. Wie van kilometerknallen houdt, kiest voor de Montafon Brandnertal Card: vanaf de derde skidag hebben
wintersporters dan toegang tot 295 km aan
pistes middels het naastgelegen skigebied
van Montafon.
Wie op zoek is naar rust en ruimte maakt een
skitoer in het Brandnertal. Een hoogtepunt
is de toertocht naar de hoogste top van de
Rätikon, de Schesaplana (2.965 m). De zeer
lange, fysiek veeleisende toer met verschillende steile stukken wordt beloond met een
prachtig panoramisch uitzicht op de top.
#culinair
Van buiten spelen krijg je trek. Acht bergres-
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#familiepret
Wie naast het skiën, snowboarden of
langlaufen ook andere gemeenschappelijke winteractiviteiten wil ondernemen, legt
eens de ‘Natursprünge-Weg’ te voet of per
rodel af. Deze leerzame themawandelroute
is ook in de winter begaanbaar en laat je het
samenspel tussen de natuur, de landbouw,
de jacht en de energiewinning ontdekken
middels interactieve vragen zoals: Hoe ontstaat het weer? Waarom moeten bepaalde
grenzen tussen mens, dier en natuur behouden blijven? Welke alpinegevaren schuilen
er in de bergen van het Brandnertal?
Verder zijn er nog drie rodelbanen voorhanden, van snel tot comfortabel, te begin-

taurants en skihutten – elk uniek van aard
met hun eigen specialiteiten – staan tot je
beschikking. Kaassoep, ‘Topfenlasagne’,
pizza of rösti: niemand hoeft hier op een
lege maag rond te glijden. Voor fijnproevers
is er een bijzonder smakelijk aanbod: tijdens
de ‘Winter-Genusstour’, die afhankelijk van
de route op ski’s, met sneeuwschoenen of te
voet kan worden afgelegd, kun je verschillende gangen verdeeld over deelnemende

#ditwiljenietmissen
Tijdens de ‘Firnklang Brandnertal’
spelen elke zondag in maart in Brand en
Bürserberg bands in de restaurants op de
berg en in de vallei. Après-ski met stijl en
prima voor de oren – en de droge keel!
brandnertal.at/events
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nen met het ‘dierenavonturenparcours’, het
‘bezoek aan Husky Toni’ of de ‘koetstocht’.
Een andere must-do is de 19 kilometer lange
rodelsafari: deze loopt in twee varianten
vanaf het bergstation van de Panoramabahn
naar beneden tot Brand. Families kunnen
hier de hele dag sleeën en winterwandelen, met een fantastisch panorama op de
koop toe. Want tussen de snelle afdalingen zijn er altijd rustige passages waar je
kunt genieten van de winterse omgeving en
de adembenemende uitzichten. Sneeuwschoenwandelaars halen hier hun hart op
terwijl ze lichtvoetig buiten de gebaande
paden sjokken, dwars door de eenzaamheid van de bergen. Alles is mogelijk, van
een gemakkelijke, bewegwijzerde rondreis
tot uitdagende hoge tochten. Eén wintervakantie is al snel te weinig.
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Brandnertal (AT)
-------------------------------------------------Hoogte:
570-2.000 m
Pistes:
64 km
Loipen:
15 km
Liften:
15
-------------------------------------------------6-daagse liftpas
Montafon-Brandnertal
Volwassenen:
€ 258
Senioren:
€ 245
Kinderen:
€ 148
De Montafon Brandnertal Card
biedt 295 km piste verdeeld over
het Montafon en het Brandnertal.
-------------------------------------------------Afstand vanaf Utrecht:
835 km
-------------------------------------------------Webcams, sneeuwhoogte en
boekinfo:
brandnertal.at
vorarlberg.travel
wintersport.nl/skigebieden/
brandnertal

hutten nuttigen. Een andere unieke ervaring
is de ‘Bergerlebnis-Abend’: middels de Dorfen Panoramabahn ga je ’s avonds omhoog
naar de Burtschasattel. Vanuit de gondel
geniet je van het fantastische uitzicht op het
verlichte dorp Brand. Na jezelf te hebben
opgewarmd met glühwein of kinderpunch
in een gezellige berghut keer je middels de
gondel, of spectaculairder: de rodelbaan,
terug naar de vallei. Wie het rodelvirus te
pakken heeft, kan ook deelnemen aan een
begeleide nachtrodelsafari.

