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weekprogramma 2019

www.kitzalps.com/brixental

WANDEL- & ACTIVITEITEN 
PROGRAMMA



Inhoud:

Let op!
• Alle tochten en programmapunten zijn afhankelijk van het weer. Voor de meeste wande  
 lingen bieden we bij slecht weer een alternatief programma of een makkelijke wandeling  
 aan. 
• De aangegeven tijden zijn richttijden, het precieze doel, duur en details van de verschil  
 lende tochten vindt u elke week op het informatiebord en in de evenementenkalender van  
 de buro´s voor toerisme.
• Voor alle begeleide tochten en wandelingen geldt, dat u zich tijdig moet aanmelden in het  
 buro voor toerisme (deels is er een minimum of maximum aantal deelnemers). 
• Voor alle outdoor programma´s heeft u stevige schoenen, regenkleding, eten en drinken  
 en evt. wandelstokken nodig. 
• Eventuele extra kosten (eten, drinken, liftkaart, taxitransfer, enz.) zijn voor eigen rekening,  
 behalve als deze uitdrukkelijk in de beschrijving opgenomen zijn.
• Wij vragen u eventuele gezondheidsproblemen van te voren bij onze wandelgidsen te   
 melden. 
• Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele ongevallen.

Spaartip  gratis programma in het Brixental.

Familietip  Programmahoogtepunten voor het hele gezin.

PICTOGRAMMEN:

MOEILIJKHEIDSGRAAD VAN DE WANDELING:

makkelijk:  van ca. 0-350 hm, max. wandelduur 3 uur

middelzwaar:  van ca. 350-900 hm, max. wandelduur 5 uur

moeilijk:   vanaf ca. 900 hm, vanaf 5 uur wandelduur

Uitwerking en inhoud: TVB Kitzbüheler Alpen - Brixental | December 2018
Fotomateriaal: Archief TVB Kitzbüheler Alpen - Brixental, Mirja Geh - eye5, Stefan Eisend, 

Johannes Felsch, Franz Ager, Joe Hölzl, Ghost Bikes, Lisa Klingler, Kurt Tropper; Drukwerk: RB Druck; 
Alle informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, 

we nemen echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid en de inhoud van de informatie. 

Tourismusverband Kitzbüheler Alpen - Brixental
A-6365 Kirchberg in Tirol · Dorfstraße 11 · Tel. +43 57507 2000 · Fax: +43 57507 2190

info@kitzbuehel-alpen.com · www.kitzalps.com/brixental
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Hoogtepunt van de dag:

19:00 - ca. 22:00 uur   Lichtjeswandeling met een hoog percentage
Een boeren-schnapsbranderij op de berg is vandaag onze gastheer. De productie 
van de drank met het hoge alchoholpercentage is een oeroud handwerk en ver-
bonden met veel traditie. We leren hier het nodige over en natuurlijk proeven we 
ook het een of andere schnapsje. Opgetogen en vrolijk wandelen we met fakkels 
weer terug naar het dorp.
Aanmelden:  tot maandag 12:00 uur in de buro´s voor toerisme 
Trefpunt:  buro voor toerisme Westendorf
Kosten:  € 3,50 voor de schnapsproeverij 

Begeleide wandelingen:

09:00 - ca. 15:00 uur    Naar het Goasberg-Joch
Wat is er mooier, dan de natuur op de eigen twee benen te beleven?
Geniet met ons van de unieke flora en fauna tijdens een wandeling over de Gais-
berg. Leer alles over de huisberg van Kirchberg. Meer informatie vindt u op onze 
wekelijkse evenementenkalender.
Beleef uw vakantie onder het motto van onze wandelgids „elke dag een top-
belevenis“ 
Aanmelden:  niet nodig
Trefpunt: buro voor toerisme Kirchberg
Kosten: € 5,00 zonder gastenkaart; met gastenkaart: GRATIS
 Excl.: liftgebruik, eten en drinken

10:00 - ca. 16:00 uur 
Makkelijke panoramawandeling naar de Kreuzjöchlsee 
…..een meer met veel achtergrond!!
Ontdek samen met ons de glooiende grasbergen rondom Westendorf! 
Tijdens deze makkelijke wandeling leert u veel over tirools grootste, kunstma-
tig aangelegde, wateropslagbekken en geniet daarbij van de afwisseling in onze 
heerlijke bergwereld.  
Aanmelden: tot maandag, 10:00 uur in de buro´s voor toerisme
Trefpunt: 10:00 uur buro voor toerisme Westendorf   
Kosten: liftgebruik, eten en drinken

Activiteiten van de dag: 

08:30 - 09:00 uur
Het kleine wandel ABC met uitleg over het wandelprogramma 
Van stok tot schoen – alle informatie over het thema wandelen. 
Trefpunt: buro voor toerisme Westendorf
Kosten: GRATIS

09:30 - 11:30 uur  
Dorpswandeling met kaas- en schnapsproeverij in Westendorf
Leer uw vakantieplaats kennen – de geschiedenis, de mooiste wegen en veel bij-
zonderheden. Aansluitend proeven we plaatselijke hooimelkse kaas in de dorps-
kaasmakerij en een schnapsje bij Angelika. 
Aanmelden: tot 09:30 uur bij het buro voor toerisme Westendorf
Trefpunt: buro voor toerisme Westendorf
Kosten:  € 2,50 voor de kaasproeverij, € 2,50 voor de schnapsproeverij   
 (met gastenkaart), €10,00 zonder gastenkaart

10:00 - 11:00 uur   Wandeling door Kirchberg
Leer uw vakantieplaats kennen – de interessante plekjes, de mooiste wegen, de 
geschiedenis, de bijzonderheden, de mythes en sages
Aanmelden: niet nodig
Trefpunt: 10:00 uur buro voor toerisme Kirchberg
Kosten: € 5,00 zonder gastenkaart, met gastenkaart: GRATIS 

10:00 - 11:30 uur   Kennismaken met golf op de golfbaan in Westendorf
Voor mensen die in golf geïnteresseerd zijn, volwassenen en kinderen. Aanmel-
den verplicht! 
Aanmelden: tot zondag 17:00 uur bij de golfbaan (+43 5334 20691)
 of per mail: office@gc-westendorf.com
Trefpunt:  Golfbaan Westendorf
Kosten: € 10,00 per persoon

17:00 uur   Gastenhuldiging in Westendorf
We huldigen onze trouwe gasten in Westendorf.
Aanmelden:  verplicht, door de verhuurder
Plaats:  zie informatiebord bij het buro voor toerisme Westendorf

19:00 uur   Hardloopgroep 
Van beginner tot zeer ervaren hardloper, dit is voor iedereen het ideale ont-
moetingspunt.
Trefpunt: 19:00 parkeerplaats Golfclub Westendorf   
Kosten: GRATIS

20:00 uur   Luchtbuksschieten 
Stel uw trefzekerheid op de proef – wie wordt de schutterskoning van de avond?
Trefpunt: Cafe Koller in Brixen
Kosten: vanaf € 7,00

Maandag
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Activiteiten van de dag:

09:00 - 12:00 uur   Jacht-boogschieten
Na een korte les in het boogschieten, gaan we naar een boogschietparcours en 
testen onze behendigheid met pijl en boog tijdens de jacht op bizons, wolven en 
beren. Voor beginners en profi´s vanaf 8 jaar.
Aanmelden: tot maandag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt:  Bockern 42 (Kiendlhof), 6365 Kirchberg 
Let op: stevige schoenen verplicht, max. 10 deelnemers
Kosten:              € 20,00 volwassenen, € 17,00 jeugd (14-17 jaar),  
                         € 15,00 kinderen, korting met gastenkaart

15:00 - 16:00 uur  „De regio in de kookpot“        
Al naar gelang het seizoen verzamelen we kruiden, verwerken we paddenstoelen 
of leren veel interessants over regionale producten. Michael Grafl, chefkok van 
Gasthaus Steinberg en voorzitter van de vereniging Brixentaler KochArt, klapt uit 
de school en verraadt ons het een en ander aan keukengeheimen….
Aanmelden:  tot maandag, 18:00 uur, direct bij Gasthaus Steinberg, 
 +43 5334 2534
Kosten:              € 15,00 incl. proeverij, documentatie en een klein souvenier                      

16:00 uur   Gastenhuldiging in Brixen im Thale
We huldigen onze trouwe gasten in Brixen im Thale 
Aanmelden:  verplicht, door de verhuurder

19:00 - 22:00 uur   Luchtbuksschieten in Kirchberg (juli en augustus)  
Luchtbuksschieten op schijven. Uw prestatie wordt beloond met een gouden, zil-
veren of bronzen medaille.
Plaats: Schützenheim Kirchberg (naast arena365))
Kosten: Kostenbijdrage voor de munitie

20:30 uur   Tiroler Abend (half mei - eind september)    
Ontdek met de volksdansgroep Kirchberg volksmuziek en volksdansen, zoals 
„schuhplatteln, boarischer en polka“.  
Plaats: arena365
Kosten: € 10,- kaarten in de voorverkoop bij het buro voor toerisme   
 Kirchberg of direct aan de avondkassa

20:30 - 21:30 uur   Fakkelwandeling voor het hele gezin  
Aan het einde van de dag maken we een makkelijke fakkelwandeling voor het 
hele gezin.  
Aanmelden: tot dinsdag, 12:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt:  buro voor toerisme Brixen
Kosten: GRATIS

Dinsdag

Hoogtepunt van de dag:

10:00 - 14:30 uur   Kruidenwandeling 
Leven in harmonie met de natuur – onze kruidenexpert wijdt u tijdens deze wan-
deling in de geheimen van de kruidenkunde en laat zien hoeveel kruiden er langs 
de rand van de weg te vinden zijn. NIEUW! Voor het begin van de kruidenwande-
ling wordt u ingewijd in de kunst van het maken van een genezende zalf, doordat 
we samen een zalf maken. Indien u een zelfgemaakte zalf mee naar huis wilt 
nemen, kost dat € 5,00 voor de ingrediënten.    
Aanmelden:  tot maandag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt:   buro voor toerisme Kirchberg
Kosten:  € 5,00 zonder gastenkaart; met gastenkaart: GRATIS

Begeleide wandelingen:
08:00 uur
Alpine wandelingen en (berg)topavonturen 
in het hart van het Windautal 
Deze bergtochten voor de „gevorderde bergliefhebber“ leiden ons diep het hart 
van het Windautal in en tonen ons de onvervalste schoonheid van de Kitzbüheler 
Alpen. Met een goede conditie, passende uitrusting en proviand staat niets een 
sprookjesachtige, afwisselende dag vol prachtige uitzichten, temidden van de 
vele 2.000+ meter hoge bergen, in de weg!  
Aanmelden: tot maandag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt:  buro voor toerisme Westendorf
Kosten: Wandeltaxi per rit met gastenkaart  
 € 5,00 (zonder: € 7,50), evt. eten en drinken in een hut

09:00 - 16:00 uur   Panoramawandeling in de Kitzbüheler Alpen    
Dagwandeling naar een van de vele prachtige uitzichtsbergen van de Kitzbüheler 
Alpen. Luister naar het fluiten van de marmotten, bewonder de vlucht van de 
adelaar en het prachtige uitzicht over de vele bergtoppen van 3.000+ m. Meer 
informatie vindt u in onze wekelijkse evenementenkalender. Beleef uw vakantie 
onder het motto van onze wandelgids „elke dag een top-belevenis“ 

Aanmelden:  tot maandag, 18:00 uur in de buro´s voor toerisme
Trefpunt:   buro voor toerisme Kirchberg   
Kosten: € 5,00 zonder gastenkaart; met gastenkaart: GRATIS
 Excl. taxitransfer, eten en drinken

Vanaf 17:00 uur 
Panoramawandeling naar het bergmeer met kampvuurromantiek!
Een afwisselende bergwandeling over een mooi bosweggetje leidt ons naar een 
idyllisch gelegen bergmeer. Hier genieten we van de rust en het bergpanorama, 
ver weg van de drukte van de hectiek van alledag. Zittend bij het kampvuur en 
onder het genot van kleine culinaire lekkernijen sluiten we deze vakantiedag ge-
zellig af. Deze wandeling is perfect geschikt voor families met kinderen die graag 
wandelen!!  
Aanmelden: tot maandag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt:  buro voor toerisme Westendorf
Kosten: eten en drinken
Let op: met de eigen auto naar het trefpunt komen a.u.b. vanaf daar   
 carpoolen we.
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Hoogtepunt van de dag:

08:30 uur    
Wandeling van een hele dag met bestijging van een bergtop 
Of we nu een bergtop in het Brixental, de Gerstinger Joch, de Schafsiedel be-
klimmen of we een wandeling door het Kaisergebergte maken – u beleeft met 
zekerheid iets leuks in de Kitzbüheler Alpen.  
Aanmelden: tot dinsdag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt: buro voor toerisme Brixen im Thale
Kosten: € 5,00 zonder gastenkaart; met gastenkaart: GRATIS

Begeleide wandelingen:

09:00 - ca. 15:00 uur   Bergwandeling door de Kitzbüheler Alpen    
Bergwandeling naar een van de vele mooie plaatsen in de Kitzbüheler Alpen.
Onze wandelgids laat u een stuk van zijn vaderland zien. 
Meer informatie vindt u op onze wekelijkse evenementenkalender. 
Aanmelden:  tot dinsdag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt:  buro voor toerisme Kirchberg    
Kosten: € 5,00 zonder gastenkaart; met gastenkaart: GRATIS

09:00 - ca. 16:00 uur    Almwandeling - kijkjes in de almzomer      
Onze almweidegebieden zijn een zeer kostbaar en veelzijdig cultuur- en natuur-
landschap en zijn daarnaast ook nog eens een heerlijk wandelgebied. Ontdek tij-
dens deze wandeling en almbezoek, de sinds eeuwen verder ontwikkelde, boeren 
almlandbouw. 
Aanmelden:  tot dinsdag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt: buro voor toerisme Westendorf   
Kosten: eten en drinken, evt. liftgebruik of wandeltaxi

Activiteiten van de dag:
10:30 uur    Kneippen met Gabi
Hier krijgt u waardevolle tips over de juiste Kneipp-techniek om uw gezondheid, 
rust en geestelijk evenwicht te ondersteunen en een holistisch effect op uw 
lichaam, geest en ziel te bereiken!
Aanmelden: niet nodig
Trefpunt:  Kneippanlage Aschau / Kirchberg
Kosten: GRATIS

Vanaf 19:30 uur    s`Brixner Mittwochfestl  (eind juni tot half augustus)
Het wekelijkse cult-zomerfeest op het dorpsplein in Brixen met live-concerten 
van topbands. Muziekrichting: rock, pop, austropop en evergreens uit de afge-
lopen decennia. 
Plaats: dorpsplein Brixen im Thale
Kosten: GRATIS

21:00 - 21:45 uur   Familiefakkelwandeling
Aan het einde van de dag maken we een makkelijke fakkelwandeling voor het 
hele gezin.
Aanmelden: tot woensdag, 12:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt: buro voor toerisme Westendorf  
Kosten: GRATIS

Woensdag
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Mittwoch

Hoogtepunt van de dag:

09:00 - ca. 16:00 uur   Gondelbaanwandeling in SkiWelt 
Krachten sparen door bergop met de gondelbaan te gaan. Dit zorgt ervoor dat alle 
bergliefhebbers uitgebreide, makkelijke wandelingen op de berg kunnen maken. 
In het middelpunt van de huidige wandeling staat de, met een lange geschiede-
nis en omgeven door vele sages, beste uitzichtsberg van Tirol, de „Hohe Salve“. 
Daarnaast bezoeken we ook de hoogstgelegen bedevaartskerk van Oostenrijk!
Aanmelden:  tot woensdag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme 
Trefpunt:  buro voor toerisme Westendorf
Kosten: liftgebruik, eten en drinken

Begeleide wandelingen:

09:00 - ca. 16:00 uur 
Avontuurlijke wandeling in het wandel-Eldorado Spertental 
We wandelen door het zuidelijkste deel van het Spertental tot aan de Salzburgse 
Pinzgau.
Over oude wegen en langs vergeten paadjes over het almgebied, waar nu alleen 
nog maar bergschapen grazen. Een wandelparadijs dat in je eentje maar moeilijk 
te vinden is. Meer informatie vindt u op onze wekelijkse evenementenkalender. 
Beleef uw vakantie onder het motto van onze wandelgids „elke dag een topbe-
levenis“

Aanmelden:  tot woensdag, 17:30 uur bij de buro´s voor toerisme  
Trefpunt:  buro voor toerisme Kirchberg
Kosten: € 5,00 zonder gastenkaart; met gastenkaart: GRATIS 
 Excl. taxitransfer, eten en drinken

Activiteiten van de dag: 

Vanaf 15:30 uur   Schau Zuichi Markt   
….met leuk kinderprogramma en kindernacht en extra lange openingstijden bij 
de Westendorfse winkels. Bewonder oud handwerk, proef heerlijke boerenlek-
kernijen en geniet onder het genot van goede muziek, van een lekker glaasje.
Plaats: dorpscentrum Westendorf
Kosten: GRATIS 

17:00 uur   Gastenhuldiging in Kirchberg
We huldigen onze trouwe gasten in Kirchberg.
Aanmelden: verplicht, door de verhuurder
Plaats: zie infobord bij het buro voor toerisme Kirchberg

Al naar gelang de schemering   Fakkelwandeling rondom Kirchberg
Geniet van deze fakkelwandeling, die geschikt is voor jong en oud.
Aanmelden: tot donderdag, 12:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt: buro voor toerisme Kirchberg 
Let op: stevige schoenen verplicht!
Kosten: GRATIS

Donderdag
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Hoogtepunt van de dag:

09:30 - ca. 15:30 uur   E-Biketocht door de Kitzbüheler Alpen
Met behulp van het „electrische ijzeren ros“ fietsen we door de betoverende 
omgeving van het Brixental. We fietsen wekelijks naar andere doelen naar het 
Sperten- of Windautal, Salvenronde naar de bergdokter, e-mountainbiketochten 
naar een bergmeer of naar een almbrunch of hike&bike tochten door de grasber-
gen van de Kitzbüheler Alpen. Gedetailleerde beschrijvingen van de tochten vindt 
u op onze wekelijkse evenementenkalender. (E-bikes a.u.b. vooraf zelf huren of 
met uw eigen e-bike naar het trefpunt komen) 
Aanmelden: tot donderdag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt: zie onze wekelijkse evenementenkalender
Kosten: € 5,00 zonder gastenkaart; met gastenkaart: GRATIS 
 Excl. evt. ergens eten en drinken

Begeleide wandelingen:

10:00 - 13:00 uur   Kruidenwandeling over de Wohlfühlweg 
Leven in harmonie met de natuur – onze kruidenexpert wijdt u tijdens deze wan-
deling in in de geheimen van de kruidenkunde en laat zien hoeveel kruiden er 
langs de rand van de weg te vinden zijn.
Aanmelden: tot donderdag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt: buro voor toerisme Westendorf
Kosten: GRATIS

Activiteiten van de dag:

09:30 - 14:00 uur   „Petri Heil“  bij de Erlensee       
Vandaag hopen we op veel geluk bij het vissen en genieten van op de grill bereide 
regenboogforellen of zalmforel. We vissen volgens het „catch-release“ principe 
en houden alleen de vissen die we ook opeten.
Aanmelden: tot donderdag, 18:00 uur in de buro´s voor toerisme
Trefpunt: 09:30 uur visvijver Erlensee in Brixen im Thale 
Kosten: € 8,00 per vis, incl. bereiding op de bbq en hengelhuur

Vanaf 11.00 uur   Brixentaalse huismanskost      
Op vrijdag kookt Peter, de waard van de Gamskogelhütte, traditionele Brixentaal-
se huismanskost. Gasten krijgen de recepten om de gerechten zelf na te koken 
en een aantal tips van de gastheer om dit perfect te doen!
NB: op vrijdag hebben we altijd vers gebakken boerenbrood!!

17:00 - 22:00 uur   Kirchberg Kost.Bar (juli en augustus)    
Vanaf 17:00 uur tovert het dorpsplein in Kirchberg zich om tot een hapjesmarkt 
- beter gezegd de Kirchbergse „Kost.Bar“. Regionale lekkernijen, langere ope-
ningstijden van de winkels aan en rondom het dorpsplein en met een leuk kin-
derprogramma.
Plaats: dorpscentrum Kirchberg in Tirol 
Kosten: GRATIS

Vanaf 20:00 uur   Brixner Sommernacht met pleinconcert   
Klein zomerfeest met concert van de muziekkapel Brixen. 
Plaats: dorpsplein Brixen

20:00 uur   Pleinconcert in Westendorf
Traditionele, klassieke en moderne blaasmuziek en veeleisende ouvertures door 
de muziekkapel Westendorf
Plaats:  muziekpaviljoen Westendorf 
 (als het regent in de Alpenrosensaal)

20:00 uur 
Luchtbuksschieten in het schuttershuis (Schützenheim) Westendorf 
(elke 1e vrijdag van de maand)
Plaats: Schützenheim bij de brandweerkazerne Westendorf
Kosten: Kostenbijdrage voor de munitie

20:30 uur   Pleinconcert in Kirchberg 
Traditionele, klassieke en moderne blaasmuziek en opzwepende ouvertures door 
de muziekkapel Kirchberg. 
Plaats: Muziekpaviljoen Kirchberg

Vrijdag
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Asfaltschieten (curling op asfalt) in de hal 
Aanmelden: bij het buro voor toerisme Brixen onder: +43 57507 2200
Trefpunt: buro voor toerisme Brixen

3D –boogschieten bij de „Alte Mittel
Aanmelden: Gasthaus „Alte Mittel“+43 5334 2324
Kosten: € 15,00 volwassenen (parcourshuur en booghuur), kinderen   
 krijgen, al naar gelang de leeftijd, korting

Ponyrijden bij de „Alte Mittel“
Aanmelden: Gasthaus „Alte Mittel“ +43 5334 2324
Kosten: € 6,00 per pony voor 30 minuten 

Heel dicht bij de „Kaiser“… - klettersteigtocht
Deze individuele klettersteigtochten op de Willde Kaiser worden aangepast aan 
de wensen voor beginners of voor licht gevorderden.  

Aanmelden: Vertical Movement, Achrainer Christian
 + 43 6641020831 oder christian@verticalmovement.at
Trefpunt: op afspraak 
Kosten: op aanvraag
Let op: de benodigde uitrusting kan bij de organisator gehuurd worden

Mountainbiken en singletrails
Dagelijks wisselende, begeleide tochten of techniek cursussen, zorgen dat u 
perfect voorbereid bent om te gaan mountainbiken. De eerste mountainbike-
academy van Oostenrijk leidt u naar indrukwekkende routes met panoramisch 
uitzicht of naar actievolle singletrails.

Aanmelden: Bikeacademy Kirchberg, Kurt Exenberger
 +43 664 9597970 of ride@bikeacademy.com
Trefpunt: Bikeacademy in Klausen / Fleckalmbahn-Parkplatz 
Kosten: op aanvraag
Termin: op afspraak

Segway rijden
Ontdek het Brixental met de futuristische „Segway“. Met de Segways krijgt u 
niet alleen een leuke indruk van de regio, maar geniet u vooral van veel rijplezier.

Aanmelden: Alpenvorland Segtrails, Johann Gmehling
 +49 176 56888502 of www.alpenvorland-segtrails.de
Trefpunt: afhankelijk van de tocht, op aanvraag 
Kosten: op aanvraag, vanaf € 79,00 p.p.
Datum en tijdstip: volgens het touraanbod of op afspraak

KTM E-Cross rijden
Dat is milieu-vriendelijk actief plezier voor het hele gezin. 

Aanmelden: Kitzbüheler Alpen  KTM E-CROSS CENTER, Josef Gutensohn
 +43 664 1999369 
Trefpunt: KTM E-Cross Center in Kirchberg 
Kosten: op aanvraag
Datum en tijdstip: bij KTM E-Cross Center in Kirchberg

VOOR ELKE DAG EEN GOED IDEE in de arena365
Indoor 3D-boogschieten, fitness studio, cursussen en wellness, tennisplaats met 
twee hard-court banen, kegel- en bowlingbanen, biljart- en airhockey-tafels, 
café-bar-bistro Kracherl 2.0  www.arena365-kirchberg.at

Activiteiten van de dag: 
20:00 uur   Pleinconcert in Aschau
Traditionele, klassieke en moderne blaasmuziek en veeleisende ouvertures door 
de muziekkapel Aschau.

Plaats: muziekpaviljoen Aschau

Zondag DAGELIJKSE ACTIVITEITEN OP AANVRAAG

Dinsdag, woensdag, donderdag  van juni tot oktober

Windautaler Wandertaxi (beltaxi)
WINDAUTAL - beleven tussen natuur en culinariteit
Aanmelden: tot 18:00 uur, de avond van tevoren bij de buro´s voor toerisme
Treffpunkt: buro voor toerisme Westendorf
Kosten: Transferkosten per rit met gastenkaart € 5,00 (zonder: € 7,50)
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Dit is slechts een klein deel van de top-evenementen van de zomer van 2019. Een gede-
tailleerde lijst van alle evenementen vindt u op: www.kitzalps.com/brixental en bij de buro´s 
voor toerisme in de maandelijkse evenementenkalender.

Top-Events Sommer 2019

34 35

MEI
18. 05 - 
03. 06

Bergzomer opening in de Kitzbüheler Alpen

18. - 19. Hallenfeest van de brandweer Kirchberg

25. Strawanzen 19 in Westendorf

30.05. - 
02.06.

6e int. muziekkapellentreffen in Kirchberg

JUNI
05. - 08. 32e Kitzbüheler Alpen Rallye

07. - 09. 22e Int. Cordial Cup - jeugdvoetbaltoernooi

15. SPEASCHT - Speedhiking evenement

16. Hengstenbal op de Stallbachkaralm in Kirchberg

20. Brixentaler Antlassritt

20. Handwerk- en boerenmarkt 
in het dorpscentrum van Kirchberg

20. - 23. 6e int. zangverenigingstreffen in Kirchberg

22. Zonnewendevuur op de bergen van de Kitzbüheler 
Alpen

21. - 23. E-Bike Festival in Westendorf

22. - 30. 24e  Int. KitzAlpBike Festival

JULI
04. - 07. 5e Int. volksdansgroepen- en plattlertreffen in 

Kirchberg

05. - 06. „Burning Lederhose“ Festival 
met voXXclub & friends

06. Garn-Weidach-feest Brixen

19. - 21. Staudenfeest in Aschau

20. BVB fanclubtoernooi

20. Alpenrosenfest dorpsfeest Westendorf

27. groot Kirchbergs dorpsfeest

28. - 29. BVB zomertour

30. 07 -
03. 08

EVONIK voetbalschool 

AUGUSTUS
04. Oldtimer tractortreffen in Kirchberg

15. 27e bloemencorso in Kirchberg

24. Brixentaler Bergleuchten

SEPTEMBER
07. „KitzAlpHike – avontuurlijke wandeling dwars door 

de Kitzbüheler Alpen“

09. Familiezondag op de Talkaser

21. Almfeest en almabtrieben in Kirchberg, Brixen en 
Westendorf

21. - 28. 30e Int. LIBRO Ballon Cup

28. Almfeest bij Hotel Elisabeth

OKTOBER
5. Herfst-culinaire-wandeling

12. Goas Radl Trophy

26. Draverij op de drafrenbaan Frangl 
in Kirchberg

NOVEMBER
09. Ceciliaconcert van de muziekkapel in Brixen im Thale

09. Martinimarkt in Brixen im Thale
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Zomer belevenis
Weekprogramma 2019

www.kitzalps.com/brixental

KINDER- &
FAMILIE PROGRAMMA
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Inhoud:

Let op!
• Alle programmapunten vinden bij elke weersgesteldheid plaats. Aanpassingen van het  
 programma zijn, afhankelijk van het weer, mogelijk. 
• De aangegeven tijden zijn richttijden. De duur van het programma en de details vindt  
 u in het weekprogramma op het informatiebord en op de evenementenkalender van de  
 buro´s voor toerisme. 
• Voor alle programmapunten geldt dat u zich tijdig moet aanmelden bij de buro´s voor  
 toerisme, behalve indien dat anders in het programma staat. (deels min. en max.  
 aantal deelnemers
• De kinder- en familieprogramma´s worden hoofdzakelijk en bewust in de vrije natuur  
 gehouden. Pas kleding en schoenen aan a.u.b., geef bv. schone kleding mee indien dit  
 wordt aangegeven. 
• Voor ongevallen, beschadigde en vieze kleding kan geen verantwoordelijkheid worden  
 genomen
• Gezondheidsproblemen, allergieën en intoleranties bij de aanmelding doorgeven a.u.b.
• Eventuele extra kosten (drankjes, eten, liftpassen, taxitransfers, enz.) zijn niet inbe-     
 grepen en moet u zelf nog betalen, behalve indien er in de beschrijving van het pro- 
 gramma zeer duidelijk iets anders staat.

WELKOM IN DE FAMILIEREGIO BRIXENTAL

Als gecertificeerd „Tiroler Familiennest“ bieden de plaatsen Brixen im 
Thale, Kirchberg en Westendorf een uitgebreid, dagelijks kinder- en fami-
lieprogramma aan. Naast compleet verzorgde aanbiedingen door onze ge-
schoolde kinderanimateurs, vinden wij het ook belangrijk om programma´s 
voor het hele gezin aan te bieden. Per slot van rekening is de vakantietijd, 
de tijd waarin ouders kwaliteitstijd met hun kinderen willen doorbrengen. De 
unieke natuur- en bergwerelden van het Brixental bieden hiervoor de beste 
voorwaarden. We wensen u en uw kinderen veel plezier met ons kinder- en 
familieprogramma!

Bewerking en inhoud: TVB Kitzbüheler Alpen - Brixental | December 2018
Bilder: Archiv TVB Kitzbüheler Alpen - Brixental, Mirja Geh - eye5, Stefan Eisend, Johannes Felsch, 

Franz Ager, Joe Hölzl, Ghost Bikes, Lisa Klingler, Kurt Tropper; Drukwerk: RB Druck;
Alle informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, we nemen echter geen aansprakelijkheid 

voor de juistheid en de inhoud van de informatie

Tourismusverband Kitzbüheler Alpen - Brixental
A-6365 Kirchberg in Tirol · Dorfstraße 11 · Tel. +43 57507 2000 · Fax: +43 57507 2190

info@kitzbuehel-alpen.com · www.kitzalps.com/brixental

Spaartip   Gratis programma in het Brixental.

Familietip   Begeleid programma door gediplomeerde kinderanima 
 teurs! Deels oudervrije zone!

WENDELIN WATERVLO EN DE TOVERSPREUK

De grappige, kleine watervlo Wendelin uit de vijver in het bos heeft een har-
tewens: hij zou zo graag een keer met zijn vrienden in het bos willlen spelen. 
Door de toverspreuk van de kruidenheks gaat die wens in vervulling. Willlen 
jullie Wendelin leren kennen en hem begeleiden? Kom dan mee! 

DIT ZIJN DE TIROOLSE FAMILIENESTEN (TIROLER FAMILIENNESTER

De vereniging „Tiroler Familiennester“ is een tiroolse kwaliteitsvereniging, 
die zich als opgave heeft gesteld, familievakanties avontuurlijker en van be-
tere kwaliteit te maken. Een gegarandeerd en begeleid kinder- en familiepro-
gramma hoort daar net zo goed bij, als gespecialiseerde en gecertificeerde 
familieaccommodaties en verhuurders in de plaatsen Brixen im Thale, Kirch-
berg en Westendorf. Een jaarlijks wisselend speelthema biedt het kader voor 
avontuurlijke programmapunten. 
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Hoogtepunt van de dag:

10:30 - 15:00 uur   Alpinolino Kinderfest   (08.07. - 26.08.2019)    
De kleine mascotte van Westendorf „Schlauberger“ verwacht alle kinderen in zijn 
bergrijk voor een bonte speeldag 
Aanmelden:  niet nodig, kom gewoon langs!
Trefpunt: Bergstation van de Alpenrosenbahn Westendorf
Kosten: GRATIS / alleen de liftpas moet je betalen

Maandag Familieprogramma:

10:00 - 15:00 uur   Knutselen rondom de Filzalmsee
We gaan samen met de gondelbaan van Brixen naar de hut direct naast de 
Filzalmsee. Samen beschilderen we paraplu´s (als het regent) en knutselen din-
gen, die we dan meenemen op een korte wandeling over de reuzenweg. Om weer 
aan te sterken gaan we naar „Sepp“ van de SkiWelt hut. Daarna gaan we weer 
met z´n allen naar het dal.  
Aanmelden: tot maandag, 09:30 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt: dalstation van de gondelbaan Brixen im Thale
Kosten: € 10,00 zonder gastenkaart; 
 € 5,00 met gastenkaart

09:30 - 11:30 uur   Alles over de pony     
Een afwisselend programma waarbij we de ponies beter leren kennen.
Vanaf het wassen van de pony tot rijles wordt de kinderen het nodige geboden.
Aanbevolen leeftijd: 4-10 jaar, maximaal 9 kinderen, vindt plaats bij elke weers-
gesteldheid.
Aanmelden: tot vrijdag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt: buro voor toerisme Kirchberg
Kosten:              € 15,00 incl. taxitransfer zonder gastenkaart
                         € 10,00  incl. taxitransfer met gastenkaart

13:30 - 15:30 uur    Knutselmiddag      
Samen knutselen we een leuke vakantie-herinnering voor thuis
Aanmelden: tot maandag, 10:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt: arena365, Kirchberg
Let op: stevige schoenen vereist, max. 10 kinderen
Kosten:              GRATIS
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Hoogtepunt van de dag:

10:00 - 15:00 uur 
Familie-avontuur boerderij – terug in de tijd
Samen brengen we een bezoek aan de eeuwenoude boerderij Thumerhof op de 
Salvenberg. Terwijl de ouders met boerin Christine een reis naar het boerenverle-
den ondernemen, kunnen de kinderen met onze kinderanimateur Andrea en Hen 
Hanna de boerderij op een speelse manier ontdekken: hooi springen, knutselen, 
verstoppertje spelen en raadsels oplossen. Aansluitend eten we met zijn allen 
een boerenbroodmaaltijd.
Aanmelden: tot maandag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt: buro voor toerisme Westendorf
Kosten: volwassenen € 12,00 incl. broodmaaltijd, borreltje en transfer
                Kinderen € 8,00 incl. broodmaaltijd, oppas en transfer

Familieprogramma:

10:00 - 15:00 uur   Indoor-bowlen en boogschieten voor kids 
Samen boogschieten in de arena365. Aansluitend eten we een lekkere lunch in 
Kracherl 2.0. Om 13:00 uur gaan we bowlen.
Aanbevolen leeftijd vanaf 5 jaar.
Maximaal 8 tot 10 kinderen
Aanmelden: tot maandag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt:          arena365, Kirchberg
Kosten: € 15,00 zonder gastenkaart
                         € 10,00 met gastenkaart    

13:00 uur   Kidscanyoning 
We wandelen door een open kloof (er is overal de mogelijkheid om in geval van 
nood uit te stappen) en volgen de beekloop van boven naar beneden. Ingepakt in 
een warm neopreenpak bekijken we alles in en naast het water. Een afwisselende 
tocht met loop- en glijpassages, stukken waar je kunt drijven en wie durft kan op 
bepaalde plekken ook springen!
Aanbevolen leeftijd: volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar  
Aanmelden: tot maandag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt:          buro voor toerisme Westendorf  
                         (Brixen: 13:10 uur, Kirchberg: 13:20 uur) 
Kosten: € 40,00; inclusief neopreenpak, sokken en schoenen
 Zelf meenemen: zwemspullen en handdoeken
 Duur van de tocht: ca. 2,5 - 3 uur 

17:00 - 19:00 uur  Kinderponyrijden in Brixen
Het geluk op aarde ligt op de ruggen van de paarden! Ponyrijden voor kinderen, 
een onvergetelijk avontuur voor onze kleine gasten!
Aanmelden: niet nodig!
Trefpunt: Brixnerwirts Anger, achter Café Central in Brixen
Kosten: GRATIS

20:30 - 21:30 uur
Fakkelwandeling voor het hele gezin    
Aan het einde van de dag maken we een makkelijke fakkelwandeling met het 
hele gezin. 
Aanmelden: tot dinsdag, 12:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt: buro voor toerisme Brixen
Kosten: GRATIS 

Dinsdag
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Hoogtepunt van de dag:

10:00 - 11:00 uur   Yoga 4 Kids
KidsYoga maakt kinderen fit, beweeglijk, sterk, moedig, oplettend en gecon-
centreerd. De yoga methodes worden speels op een kindvriendelijke manier 
gepresenteerd – met fantasie en plezier. Zonnegroet, verschillende asana´s en 
fantasievolle verhalen.
Aanmelden: tot dinsdag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt: mooi weer: bij het zwemmeer in Brixen, 
 slecht weer: in de kinderopvang, buro voor toerisme Brixen 
Kosten: GRATIS

Familieprogramma:

09:00 - 12:00 uur   Familie-avontuur boerderij
Makkelijke familiewandeling (1/2 uur) naar de „Fragenstätt“. We krijgen wetens-
waardigheden te horen over het leven en het werken op de boerderij. Paarden, 
geiten, varkens, koeien enz. van dichtbij meemaken. Aansluitend een kleine proe- 
verij van de producten van eigen boerderij!
Aanmelden:  tot dinsdag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt:  buro voor toerisme Kirchberg
Kosten:  € 10,00 per persoon zonder gastenkaart
 € 8,00 per persoon met gastenkaart, kinderen tot 5 jaar gratis

09:00/ 10:00 uur
Familiedag met Wendelin Watervlo in het natuurjuweel Windautal  
Het doel van deze familiedag is het onbedorven, prachtige Windautal. Onze 
wandelgids leidt de ouders naar een typische Westendorfse alm, met veel ver-
schillende inkijkjes in het leven op de alm. Intussen laten Wendelin Watervlo en 
kinderanimateur Andrea de kinderen leuke plekjes in het bos en bij de beek zien, 
waar ze spannende avonturen beleven.
Aanmelden: tot dinsdag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt: buro voor toerisme Westendorf
Kosten: evt. transferkosten, evt. eten/drinken
Let op:  Kinderen graag droge schone kleding meegeven, ze kunnen tij-
dens het spelen nat worden!

14:00 - 16:30 uur   Wandel- en familieplezier GOASberg raadseltocht
Makkelijke familiewandeling vanaf het bergstation van de Gaisberg naar het dal. 
Naast 8 „raadsel“stations komen we ook langs een kunstmatig aangelegd berg-
meer, een leuke kinderboerderij, een kleine kapel en we stuiten op meerdere ver-
stopplaatsen van geocaches. Vergeet je rugzak, eten en drinken niet! Aanbevolen 
leeftijd: vanaf 6 jaar, max. 9 kinderen.
Aanmelden:  tot dinsdag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt:  parkeerplaats Gaisberg
Kosten:  liftkaart, kosten kinderkaartje: € 5,50
Let op:   stevige schoenen verplicht

14:00 - 17:00 uur  Laten we samen het bos ontdekken
Het bos biedt verstopplaatsen en veel ruimte om te leven voor de dieren - laten 
we het samen ontdekken. Welke sporen laten de dieren achter? Welke functies 
heeft het bos? Hoeveel hout groeit er in een jaar? Kom mee en ontdek zelf hoe-
veel spannende dingen je in het bos kunt ontdekken.
Aanmelden:  tot dinsdag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt:  buro voor toerisme Brixen
Kosten:  GRATIS met gastenkaart, zonder gastenkaart: € 5,00

21:00 uur   Fakkelwandeling met het hele gezin
Een gezellige wandeling met fakkels en lantaarns en een interessant verhaal over 
Westendorf sluiten deze vakantiedag perfect af.
Aanmelden:  tot woensdag, 12:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt:  buro voor toerisme Westendorf
Kosten:  GRATIS
Let op:  Kijk op het informatiebord voor de precieze starttijd

Woensdag



Mittwoch

Hoogtepunt van de dag:

10:00 – 15:00 uur   Minigolf en avontuur bos 
We wandelen naar de minigolfbaan in Kirchberg en spelen met alle kinderen een 
klein wedstrijdje. Aansluitend lunchen we in de arena 365. Daarna ontdekken we 
samen de geheimen van de natuur.
Aanbevolen leeftijd: tot 14 jaar
Aanmelden: tot woensdag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt: buro voor toerisme Kirchberg
Kosten: € 10,00 zonder gastenkaart 
 € 7,00 met gastenkaart

Familieprogramma: 

10:00 – 12:00 uur   Spannende speurtocht met Rudi Rugzak
Samen met Rudi Rugzak lossen jullie veel spannende raadsels op, die jullie van 
de ene naar de andere plek leiden. Daarbij helpt Rudi Rugzak, de kleine kabouter, 
jullie met tips en trucs.
Aanbevolen leeftijd: vanaf 5 jaar
Aanmelden: tot woensdag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt: buro voor toerisme Westendorf
Kosten: GRATIS
Bijzonderheid: oudervrije zone! 

11:30 - 15:30 uur   Wandelen met ponies
Wandelen voor kinderen op een andere manier – dat wordt leuk! We wandelen 
met ponies naar het huisje van de boskabouter, waar we bij het kampvuur lek-
kere worstjes en stokbrood op zelf gesneden hazelnootstokjes grillen.
Aanbevolen leeftijd: 4 – 12 jaar
Aanmelden:  tot woensdag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt: buro voor toerisme Brixen
Kosten: € 10,00 zonder gastenkaart 
 € 5,00 met gastenkaart

15:30 – 20:00 uur   Kinderfeest bij het muziekpaviljoen
Springkussens, speeltoestellen, goede muziek en dans maken de middag voor de 
kinderen in het dorp extra leuk.
Aanmelden: niet nodig, kom gewoon langs
Trefpunt: muziekpaviljoen Westendorf
Kosten: GRATIS

Donderdag



Familieprogramma: 

10:00 - 11:00 uur   Kinderponytrekking   
Op de ruggen van de ponies dwalen we door de natuur van Westendorf. Op die 
manier leren de kinderen hun vakantieplaats op een hele andere manier kennen. 
Een volwassene als begeleiding en leidspersoon van de pony is vereist.
Aanbevolen leeftijd: 4 – 12 jaar
Aanmelden: tot donderdag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt: Waldspielplatz (bosspeelplaats) bij het voetbalstadion Westen  
 dorf
Kosten: € 18,00 per kind & pony
 € 11,50 per kind, als twee kinderen een pony delen

10:00 - 12:00 uur   KTM E-Cross voor Kids       
Moderne, milieuvriendelijke en vrijwel helemaal stille, e-cross motorfietsen van 
de firma KTM zorgen op het motocross parcours bij de drafrenbaan van Kirchberg 
voor actie, plezier en race-feeling. Aanbevolen leeftijd: vanaf 6 jaar
Aanmelden: tot donderdag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt: buro voor toerisme Kirchberg
Kosten: € 15,00 met gastenkaart; 
 € 20,00 zonder gastenkaart

14:00 - 16:00 uur   Paardenkoetsrit naar de bosgrillplaats      
We rijden met de koets naar de bosgrillplaats, waar we samen spelletjes in het 
bos doen. Na zo´n uitgebreide speelmiddag krijg je flink honger, dus houden we 
aansluitend nog een kleine grillparty.
Aanmelden: tot donderdag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt: parkeerplaats gemeentehuis Kirchberg
Let op:       stevige schoenen verplicht, min. 5, max. 10 kinderen
Kosten: € 9,00 met gastenkaart; 
 € 10,00 zonder gastenkaart

Hoogtepunt van de dag:

10:00 – 14:00 uur  Alles is rond – avontuur bosspeelplaats
Vandaag draait alles om ballen, knikkers en co. - gegarandeerd speelplezier voor 
alle kinderen. Van verschillende balspelletjes tot het bouwen van een knikker-
baan, hier is voor iedereen iets te doen. Gevraagd is: handigheid, veel ideeën 
en tact.
Aanmelden: tot donderdag, 18:00 uur bij de buro´s voor toerisme
Trefpunt: Alpinolino Waldpark bij het voetbalstadion Westendorf
Kosten: € 3,00 met gastenkaart; 
 € 6,00 zonder gastenkaart, incl. kleine middagmaaltijd en 
 kinderopvang
Bijzonderheid: oudervrije zone!

Vrijdag



Speciale tip!
Ontdek de fantastische bergen van de Kitzbüheler Alpen! Met de 
Kitzbüheler Alpen Sommer Card kunt u tijdens de duur van uw 
verblijf zo vaak als u wilt gebruik maken van de bergliften in de 
Kitzbüheler Alpen en het ene na het andere hoogtepunt beleven.

 Recreatieterrein Brixen im Thale  
Op het ruim aangelegde recreatieterrein horen sport-, belevenis- en 
„gewoon“ zwembad net zo goed bij het terrein als een kinderbad en een 
reuzenglijbaan. Het zwembad is erg geliefd bij families en het idyllisch 
aangelegde zwemmeer, dat continu wordt gevoed door een drinkwater-
bron, belooft verfrissing en pure ontspanning

Contact: Schwimmbadweg 23 • Tel.: +43 5334 8224
 dagelijks van 9.00 - 19.00 uur geopend

 Zwem- en recreatieterrein in Kirchberg 
Vlakbij het dorpscentrum biedt het recreatieterrein Kirchberg met zijn 
schaduwgevende bomen echte verkwikking. Naast waterglijbanen en 
een springtoren biedt het ook een groot terrein voor de kinderen.

Contact:          Seestraße 50 • Tel.: +43 676 83069508
 dagelijks van 9.00 - 19.00 uur geopend

 Zwembad Westendorf 
Een waterglijbaan, een springtoren en grote ligweide en meerdere zwem-
baden zorgen ervoor dat Westendorf ook op hete dagen een belevenis is. 

Contact: Ried 1 • Tel.: +43 5334 20253
 dagelijks van 9.00 - 19.00 uur geopend

H2O voor iedere smaak

Verhuur van kinderdragers
Bij de buro´s voor toerisme kunt u gratis kinderdragers (voor op de rug) 
lenen, om ook tijdens uw vakantie uitgebreide wandeltochten met de 
kleintjes te kunnen maken. Kom gewoon langs, vraag en neem mee! 
Kosten: € 10,- /dag zonder gastenkaart
 GRATIS met gastenkaart

Zolang de voorraad strekt!

prijslijst | price list – Kitzbüheler Alpen Sommer-Card*

Dagen Volwassene Volwassene * Kinderen Kinderen *

3 € 58,00 € 55,00 € 29,00 € 27,50

4 € 63,50 € 60,50 € 32,00 € 30,50

5 € 71,50 € 68,00 € 36,00 € 34,00

6 € 77,00 € 73,00 € 38,50 € 36,50

7 €  81,50 € 77,00 € 41,00 € 39,00

Seizoens-
kaart

€ 244,00 --- € 122,00 ---

* zonder gebruik van de bus  * Prijzen met gastenkaart 

Geldig: van 1 mei 2019 tot 4 November 2019

Korting:
Kinderen, geboren in 2015 of jonger: GRATIS
Kinderen, geboren tussen 2004 en 2014 betalen 50% (zie tabel).


