Serfaus-Fiss-Ladis: Winterpret met het hele gezin
Veel tijd doorbrengen met je geliefden, gezamenlijke herinneringen creëren en je
eigen energievoorraad aanvullen. Familievakanties zijn geweldig, vooral in de
sneeuw. Opdat niets een perfecte wintervakantie met kinderen in de weg zou staan
start Serfaus-Fiss-Ladis het komende winterseizoen onder het motto “We are
family!”. Veel hoogtepunten en activiteiten op en naast de piste beloven afwisseling
op het hoogste niveau – en dat voor alle leeftijden.
De kinderen zijn trots op hun eerste bochten op ski’s, leuke sneeuwballengevechten houden en
plezier maken tijdens een ritje met de slee. Dat is wintervakantie op zijn best. Maar eerlijk
gezegd – lukt dat ook altijd? In het zonnige wintersportgebied Serfaus-Fiss-Ladis is de kans
best groot. Het motto “We are family!” is immers niet zomaar een belofte, maar een levende
traditie. We starten er deze winter mee op 9 december 2021.
Meer winterpret naar ieders smaak
Sinds afgelopen winter brengt de nieuwe “12er-Bahn”, een hypermoderne 8-persoons lift met
stoelverwarming en kinderbeveiliging, de wintersporters naar boven in het sneeuwzekere
pisteparadijs in Fiss. Niet alleen klassieke pistesporters genieten van deze nog betere en
snellere verbinding in het skigebied, maar ook freeriders. Fans van diepsneeuw kunnen sinds dit
winterseizoen terecht op twee nieuwe freeride routes. De rode, één kilometer lange
Kuhalmroute overbrugt een hoogteverschil van 250 meter en start onderaan de Kuh Alm door
ongerept terrein. De Schiltiroute start vanaf het Schönjochl bij de Schönjochabfahrt en loopt
langs meer dan 1,5 kilometer naar het 500 meter dieper gelegen Steinegg. Dit wil zeggen dat
fans van diepsneeuw zich nu kunnen uitleven op in totaal twaalf freeride routes.
Niemand houdt de ogen droog
Wat als de kinderen gaan staken en geen zin hebben om te skiën? Of als er iemand pijn aan de
benen heeft? Geen probleem, er zijn in Serfaus-Fiss-Ladis genoeg alternatieven voor de
klassieke wintersport. Zo kan je bijvoorbeeld leuke uren doorbrengen op de nieuw aangelegde
rodelbaan in Fiss. De nieuwe Heksen-Rodelbaan loopt vanaf deze winter zo’n vier kilometer
parallel aan de Hexenweg. Het vertrekpunt is in Steinegg, vanwaar het over verschillende
besneeuwde weides naar de Kuh Alm Fiss gaat en verder voorbij het familierestaurant
Sonnenburg tot aan het dalstation van de Schönjochbahn. De ongeveer drie meter brede
natuurrodelbaan kan worden besneeuwd en verlicht voor het nachtrodelen. Ze heeft een ideale,
niet te steile helling en is ook perfect voor gezinnen met kleine kinderen. Tip voor genieters:
Tijdens de rodel- en fondue-avond kunnen grote en kleine rodelaars iedere dinsdag genieten
van een nachtelijke rodelrit op de verlichte baan.
Autovrij op vakantie
Voor wie het nog niet weet, in Serfaus heb je echt geen auto nodig. ‘s Werelds kleinste,
hoogstgelegen en op luchtkussens zwevende dorpsmetro was 35 jaar geleden een echte
wereldsensatie. En dat is ze vandaag nog steeds. Sinds 2019 steekt ze in een nieuw jasje en
sinds afgelopen seizoen geraken wintersporters dankzij de 130 meter lange, ononderbroken
toegangstunnel nog sneller van de parkeerplaats naar de metro – en verder naar het witte
geluk.
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Meer informatie over de vakantieregio Serfaus-Fiss-Ladis, de voorzorgsmaatregelen en regels
met betrekking tot Covid-19, alsook de SFL-annuleringsgarantie vind je op www.serfaus-fissladis.at/nl.
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
“We are family” – zo luidt het motto van de Tiroolse vakantieregio Serfaus-Fiss-Ladis. De bergen hebben hier immers
niet enkel veel te bieden voor volwassenen, maar ook voor kinderen. De drie historische bergdorpen Serfaus, Fiss en
Ladis liggen op een zonnige hoogvlakte boven het Oberinntal in Tirol, omgeven door de markante bergtoppen van de
Samnaun berggroep en de Ötztaler Alpen. De vakantieregio biedt op een hoogte tussen de 1.200 en 2.828 meter
boven de zeespiegel alle gasten de voorwaarden voor een veelzijdige en ongeëvenaarde zomervakantie: activiteiten
voor wintersporters. Afwisseling voor het hele gezin. Avontuur voor actiehelden. Adembenemende uitzichten voor
genieters. Buitengewone specialiteiten voor fijnproevers. Meer informatie kan je vinden op www.serfaus-fissladis.at/nl.
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