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Gegarandeerd meer wintervakantie in Serfaus-Fiss-Ladis 
 

Eén ding is duidelijk: de komende winter wordt er eentje als nooit tevoren. Maar maak 
je geen zorgen! Serfaus-Fiss-Ladis begint met winterpret op het hoogste niveau. Net 
zo zorgeloos als altijd, maar voorzichtiger dan ooit! Zin in een wintervakantie! Zeker!  
 
 “We are family!” Het motto van Serfaus-Fiss-Ladis is veel meer. Het is een echte belofte. Dat 
men hier in het bovenste gedeelte van het Inndal in Tirol goed voor mekaar zorgt. Dat men zijn 
verantwoordelijkheid neemt voor de gasten. Zeker tijdens de wintervakantie. En nog meer tijdens 
deze speciale winter. Veiligheid heeft dan ook de hoogste prioriteit in de drie bergdorpen. 
Gegarandeerd meer wintervakantie. Dat is waar de familieregio hoog in het bovenste gedeelte 
van het Inntal in Tirol voor staat. Gasten van Serfaus, Fiss en Ladis kunnen zich dubbel zo hard 
verheugen op de winter. Want zij krijgen “meer” kwaliteit, service en beleving. Voor nog meer 
zin in een onbezorgde wintervakantie. Ze kunnen er bovendien zeker van zijn dat hun gastheren 
alles zullen doen voor hun gezondheid. Met dank aan het voorbeeldige hygiëne- en 
veiligheidsprotocol.  
 
Wintervakantie 2.0 in Serfaus-Fiss-Ladis: dicht bij huis en veiliger dan ooit  
Serfaus-Fiss-Ladis geeft het goede voorbeeld als het gaat om veiligheid. Zo worden de 
medewerkers voor de start van het seizoen getest op covid-19. Alle gondels, skibussen en de 
metro van Serfaus worden dagelijks gedesinfecteerd met koudeluchtvernevelaars en zijn voorzien 
van een ventilatiesysteem. In plaats van après-ski worden de paraplubars aan de skipistes 
omgebouwd tot koffiebar met tafels en bediening. Het dubbele aanbod van de skischolen met 
meerdere gespreide starttijden wordt uitgebreid, om zo de piekmomenten bij de lift te beperken. 
De sportwinkels en depots worden regelmatig gedesinfecteerd en gehuurd materiaal wordt na 
teruggave volledig ontsmet. Vanwege de huidige onzekerheid over de toekomst, hebben veel 
accommodatieverstrekkers in de vakantieregio Serfaus-Fiss-Ladis besloten om hun gasten in het 
winterseizoen 2020/21 soepele annuleringsvoorwaarden te bieden. Deze hebben betrekking op 
alle boekingen die gemaakt worden via de officiële website van Serfaus-Fiss-Ladis of het 
Toeristenburo. Bovendien gebruiken alle restaurants en dienstverleners van de vakantieregio een 
uniform systeem om gasten te registreren. De “myVisitPass” is een digitale, veilige en handige 
manier voor je persoonlijke registratie. “Natuurlijk passen we onze maatregelen voortdurend aan 
de huidige eisen aan. Iedereen trekt aan hetzelfde touw, want gezondheid is onze topprioriteit”, 
benadrukt Josef Schirgi, directeur van het Toeristenburo.  
Eén ding is zeker: u kunt vertrouwen op de professionaliteit en geloofwaardigheid van één van 
de tien beste skigebieden van de Alpen! Serfaus-Fiss-Ladis zal ook in de toekomst de gebruikelijke 
perfecte premium-wintersportvakantie blijven bieden – alleen nu even met wat “meer” afstand 
en veiligheid. Maar net zo zorgeloos als altijd!  
 
Nieuw in de winter 2020/21: nog meer vrijheid voor winterfanaten  
In Fiss start het nieuwe winterseizoen met een nieuwe, ultramoderne stoeltjeslift voor 8 personen 
met stoelverwarming en kinderbeveiliging die skiërs en snowboarders boven naar de 
sneeuwzekere pistes brengt. De familierodelbaan Fiss wordt in twee fasen volledig nieuw 
aangelegd. Voor het nieuwe winterseizoen wordt het onderste deel vanaf de Kuh Alm Fiss 
vernieuwd. De nieuwe, ongeveer drie meter brede natuurrodelbaan kan besneeuwd en verlicht 
worden – en heeft een ideaal “gezinsverloop”. De kleinste, hoogstgelegen en op luchtkussens 
zwevende dorpsmetro van de wereld was 35 jaargeleden een wereldsensatie. Sinds 2019 schittert 
ze in een nieuw jasje. Nieuw deze winter: dankzij de 130 meter lange drempelvrije tunnel kunnen 
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wintersporters nog sneller van de parking in Serfaus naar de metro gaan – en naar het witte 
geluk.  
 
Actuele informatie over het winterseizoen 2020/21, de richtlijnen en maatregelen met betrekking 
tot covid-19 en de soepele annuleringsvoorwaarden in Serfaus-Fiss-Ladis vind je terug op 
www.serfaus-fiss-ladis.at/nl. 
 
Gedetailleerde informatie over het registratiesysteem “myVisitPass” is te vinden op www.serfaus-
fiss-ladis.at/de/myvisitpass.   
 
 
Meer persinformatie en gratis beeldmateriaal kan je terugvinden op ons portaal voor pers op 
www.hansmannpr.de/presseportal en www.serfaus-fiss-ladis.at/nl/Pers. 
 
 
Over Serfaus-Fiss-Ladis 
Omgeven door de bergtoppen van de Samnaungroep en de Ötztaler Alpen, is Serfaus-Fiss-Ladis een 
vakantiebestemming die als geen ander de levensstijl van een wintervakantie uitstraalt. De drie oorspronkelijke 
bergdorpen Serfaus, Fiss en Ladis liggen op een zonnige hoogvlakte boven het Oberinntal in Tirol. Ze bieden 
sneeuwpret op een hoogte van 1.200 tot 2.828 meter met sneeuwzekerheid gedurende de ganse winter. Maar dat is 
nog niet alles: meer dan 20 jaar geleden beslisten de twee skigebieden Serfaus en Fiss-Ladis om zich te verenigen. 
Hierdoor werd het skigebied niet enkel groter en gebruiksvriendelijker, maar werd een wintervakantie er ook 
veelzijdiger dan waar dan ook: Meer voor de familie. Meer voor genieters. Meer voor actiehelden. Meer voor 
fijnproevers. Gegarandeerd meer wintervakantie. Net zo zorgeloos als anders, maar veiliger dan ooit! Meer informatie 
kan je vinden op www.serfaus-fiss-ladis.at/nl.  
 
 
Voor meer informatie: 
 
Vanessa Lindner      Alexandra Hangl 
Hansmann PR  Serfaus-Fiss-Ladis Tourist Board  
Lipowskystraße 15       Gänsackerweg 2 
80336 München, Duitsland     6534 Serfaus-Fiss-Ladis, Oostenrijk 
Tel.: +49(0)89/360549912     Tel.: +43(0)5476/623972 
v.lindner@hansmannpr.de     a.hangl@serfaus-fiss-ladis.at  
www.hansmannpr.de        www.serfaus-fiss-ladis.at/nl  
 
 

Vind ons op:               
 
#serfausfissladis  #serfaus  #fiss  #ladis  #weilwirsgeniessen  #wearefamily 
 
 


