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Coole beats, zuurkool en knödel:  

op naar het eerste SnowArt Genussfestival  
 

Of het nu op de piste of in een van de hutten is – in Serfaus-Fiss-Ladis draait tijdens 
het nieuwe SnowArt Genussfestival alles rond culinair en muzikaal genieten.  

 

Dat genieten meer is dan eten alleen, dat weten de inwoners van Serfaus-Fiss-Ladis als geen 
ander. Geen wonder dus dat de Genuss-belevenis in de Tiroolse vakantieregio over twee 

weekenden in december gespreid wordt. Tijdens de weekends van 9 tot 11 en van 16 tot 18 
december 2022 genieten sneeuwsporters en bergliefhebbers immers niet alleen van perfect 
geprepareerde pistes en adembenemende berguitzichten. Veel beter: tussen 11.30 uur en 15.30 
uur verwennen de koks van een selectie bergrestaurants de smaakpapillen van hun gasten met 
typische specialiteiten en muzikanten uit de regio vrolijken alles op.   

 

Het loont trouwens om honger te hebben, want het culinaire aanbod varieert van krokant 
speenvarken tot ‘Zammer zondagskip’ tot zelfgemaakt gebak. Of het nu peren, alpenden of 
pruimen zijn, een ander hoogtepunt na zoveel lekkernijen is een fijne schnapps. Of je trakteert 

jezelf op een glas ‘Fissky Imperial’, een Tiroolse single malt whisky, gedistilleerd uit de originele 
Fisser Imperial gerst. Dat is de laatste druppel die nodig is om de voeten los te gooien op de 
uitbundige beats en niets staat een paar ontspannende danspasjes nu nog in de weg.  

 

Meer dan 20 livebands en soloartiesten zorgen voor het juiste ritme met een verscheidenheid aan 
muziek, gaande van rock, pop, volksmuziek, funk tot schlagermuziek. Maar ook liefhebbers van 
blues en jazz komen aan hun trekken. In Serfaus kan je terecht in de Leithe Wirt, de Seealm Hög, 
het panoramarestaurant Komperdell, het restaurant Lassida en de skihut Masner. In Fiss-Ladis 
ga je naar het familierestaurant Sonnenburg, de Möseralm, het panoramarestaurant BergDiamant 

en het Genussrestaurant Zirbenhütte. 

Tip: op beide zaterdagen kan je ook nachtskiën op de berg. En ook dan is er geen gebrek aan 
livemuziek en culinaire lekkernijen.  

 

Meer informatie over het SnowArt Genussfestival vind je op www.serfaus-fiss-ladis.at/nl/Nieuws-
Evenementen/SnowArt-Genussfestival.  

 
 
Meer persinformatie en gratis beeldmateriaal kan je terugvinden op www.serfaus-fiss-

ladis.at/nl/Pers. 
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Over Serfaus-Fiss-Ladis 

Trouw aan het motto “de fantastische winterwereld van Serfaus-Fiss-Ladis”, staat de Tiroolse vakantieregio voor 
afwisseling en compleet zorgeloze wintervakantie op topniveau. En dit zowel voor alleenstaanden als beste vrienden, 

gezinnen of drie generaties familie. De bergen hebben er immers niet enkel iets te bieden voor grote mensen, maar 
ook voor de kleinsten. De drie historische bergdorpen Serfaus, Fiss en Ladis liggen op een zonnige hoogvlakte in het 

bovenste gedeelte van het Inn-dal in Tirol, omgeven door de karakteristieke bergtoppen van de Samnaun berggroep 
en de Ötztaler Alpen. Op een hoogte tussen 1.200 en 2.828 meter boven de zeespiegel biedt de vakantieregio alle 

gasten de beste voorwaarden voor een veelzijdige wintervakantie: activiteiten voor wintersporters. Afwisseling voor de 
hele familie. Avontuur voor actiehelden. Adembenemende uitzichten voor genieters. Buitengewone specialiteiten voor 
fijnproevers. En dat is niet alleen magisch, maar gewoon fantastisch. Meer informatie kan je vinden op www.serfaus-

fiss-ladis.at/nl. 
 
 

Voor meer informatie: 
 
Vanessa Lindner      Alexandra Hangl 
Hansmann PR  Toeristenburo Serfaus-Fiss-Ladis  
Lipowskystraße 15       Gänsackerweg 2 
80336 München, Duitsland     6534 Serfaus-Fiss-Ladis, Oostenrijk 
Tel.: +49(0)89/3605499-12     Tel.: +43(0)5476/6239-72 
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  #winterlove 
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