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Door Nico van Dijk
Wat Weissensee is voor de schaatsers, is Wagrain voor de
Nederlandse skiërs.

Weer

Half februari is in het Oostenrijkse Wagrain weer het
Nederlands Kampioenschap alpineskiën gehouden. Bij gebrek
aan bergen en sneeuw streek het Nederlandse skicircus al
weer voor de derde keer neer in Wagrain. Enkele jaren geleden
was Wagrain gastheer voor het Dutch Open en vorig jaar
vonden er de Kids Cup-wedstrijden in de sneeuw plaats.
Fotogalerij: Klik op een plaatje voor een vergroting
Wagrain, gelegen in het
Salzburgerland waar het smalle
‘staartje’ van Oostenrijk overgaat
in het brede deel, is bij veel
Nederlanders populair en staat
bekend als een echt
‘Familiendorf’. Dat is ook wel te
begrijpen. Het dorp is makkelijk
per auto bereikbaar, is niet al te
groot en de gezellige après-ski.
wordt alom geroemd. En niet
onbelangrijk voor beginners of
gezinnen met kleine kinderen: Skien snowboardschool Wagrain
beschikt over Nederlandstalige
leraren en kinderopvang, al blijkt
dat overigens niet uit de website.
Ook heeft het dorp, net als het
naburige en iets grotere St Johann
im Pongau, nog z’n authentieke
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karakter weten te behouden. Dat
komt onder meer doordat de
hotels en pensions in traditionele
stijl gebouwd zijn.
Salzburger Sportwelt
Samen met Alpendorf, de iets
hoger op een plateau gelegen
'hotelwijk' van St. Johann, vormen
de drie dorpen het skigebied
Wagrain-St Johann im PongauAlpendorf dat met onder meer
Flachau en AltenmarktZauchensee tot de 350 kilometer
pisten tellende Salzburger
Sportwelt behoort. En die
Sportwelt ligt op zijn beurt weer
heel centraal in de Ski Amadé,
met 860 kilometer pistes het
grootste skigebied van Oostenrijk.
Dat betekent dat je met de Ski
Amadé-pas ook in de skigebieden
van Schladming-Dachstein
Tauern, Grossarl, Gastein en
Hochkönig’s Winterreich gebruik
kunt maken van in totaal 270
liften.
Nou wil zo’n grote skipas nog wel
eens fors aan de prijs zijn, maar
dat valt in de Ski Amadé eigenlijk
best mee. In het hoogseizoen
betaalt een volwassene voor een
zesdaagse pas rond de 159 euro.
Kinderen tot zestien jaar betalen
ongeveer de helft.
Huisberg
Het ski- en snowboardgebied van
Wagrain zelf heeft zeventien liften,
is ongeveer dertig kilometer groot
en is geconcentreerd rond de
huisbergen Grafenberg en
Sonntagskogel. De zespersoons
gondel Grafenberg-Express
brengt je vlotjes naar 1700 meter
waar je via blauwe en niet al te
moeilijke rode pistes naar de
snelle Sonntagskogel-liften kunt
skiën of boarden. Vervolgens kun
je de skischaukel richting de
Hirschkogel volgen waar je tal van
voornamelijk rode afdalingen kunt doen, onder meer de lange
dalafdaling naar Alpendorf. Onderweg kun je even stoppen om
van de schitterende omgeving te genieten of om aan te leggen
in een van de vele uitermate gezellige skihutten. Als je van
vermoeidheid (of drank) niet meer op je benen kunt staan, kun
je altijd nog met de skibus terug.
Aan de andere kant van Wagrain liggen wat kleine sleeplifjes
en kun je via de tienpersoons Flying Mozart-gondels de 2000
meter hoge Saukarkopf op waarna het skigebied van Flachau
aan je voeten ligt. Ook dan kun je weer met de bus terug.
Sneeuwzeker
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Hoewel het skigebied niet al te hoog ligt – en waardoor je vaak
tussen de bomen skiet - is het mede dankzij de vele
sneeuwkanonnen toch sneeuwzeker. Negentig procent van alle
pistes kan als het moet kunstmatig besneeuwd worden. Die
sneeuwkanonnen worden gevoed vanuit een speciaal daarvoor
aangelegd stuwmeer.
Langlaufers
Langlaufers treffen in de Salzburger Sportwelt in totaal 220
kilometers geprepareerde sporen aan. Een deel van de
ongeveer vijftig kilometer lange Tauernloipe loopt langs het
Wagrain, maar ook naar Kleinarl gaat een mooie loipe. Ook
wandelaars wacht een mooie, niet al te moeilijke tocht naar
Kleinarl, het kleinste en hoogst gelegen dorpje in de Ski
Amadé. Rond Kleinarl is ook de fraaie 19 kilometer
Jägerseeloipe uitgezet. Desgewenst kun je terug met bus.
Wasserwelt
Wie even lekker wil bijkomen van alle vermoeienissen op de
piste of in de skihut kan terecht in de Wasserwelt Amadé, een
waterparadijs met zwembaden (zowel binnen als buiten)
glijbanen en sauna’s.
Skipassen
Skipassen kosten in het hoogseizoen 34 euro per dag
(volwassenen). Je kunt dan terecht in alle plaatsen van de
Salzburger Sportwelt. Meerdaagse kaarten zijn geldig in de
hele Ski Amadé. Zo’n ‘grote pas’ voor zes dagen kost in het
hoogseizoen ongeveer 159 euro. Kinderen tot zestien jaar zijn
doorgaans de helft goedkoper uit. Verder hanteren de
Bergbahnen in de Ski Amadé speciale tarieven voor gezinnen
met drie of meer kinderen en en geven ze extra kortingen
tijdens de Paasweek. Tijdens de Ladies Week (2 tot en met 9
april) kunnen dames zelfs een gratis pas krijgen.
Tip: Met de Wagrain Card kun je zeven dagen lang onbeperkt
gebruik maken van de skiliften in het dorp en heb je een keer
per dag toegang tot de Wasserwelt. Ook kun je minigolf spelen
(al zal dat gezien de vracht sneeuw die er op het moment van
schrijven ligt niet makkelijk zijn) en een bezoek brengen aan
het lokale museum dat gewijd is aan de Oostenrijkse schrijver
K.H. Waggerl. Ook kun je mee met een van de begeleide
wandeltochten. De kaart is verkrijgbaar bij het toeristenbureau
in Wagrain en bij verschillende hotels.
Hoe er te komen?
Wagrain ligt op ongeveer zestig kilometer rijden vanaf
Salzburg. Volg de Tauernautobahn/A10 in de richting Villach en
neem afslag 66 Flachau/Wagrain. Na tien kilometer over de
Bundesstrasse kom je aan in Wagrain.
De trein Wenen/München stopt in Bischofshofen en St. Johann
im Pongau. Ook rijdt er een trein uit Wenen naar Radstad.
Vanuit St Johann en Radstadt kun je met de postbus naar
Wagrain. De Alpenexpress rijdt vanuit Nederland naar Zell am
See. Het laatste stuk naar Wagrain leg je met de bus af. De
autotrein van Deutsche Bahn stopt in Bad Hofgastein.
Vliegen kan tegenwoordig ook. KLM-partner Air Alps vliegt drie
keer per dag tussen Amsterdam en Salzburg op en neer. Ook
Transavia vliegt deze route. De vlucht duurt ongeveer 1 uur en
drie kwartier. Welcome Air vliegt vanaf Rotterdam op Innsbruck.

http://www.planet.nl/planet/show/id=69397/contentid=551384/ (3 of 5)19-10-2007 15:54:03

Planet - Lekker (après-) skiën in knus Wagrain

Links:
Austria.info. Website van het Oostenrijks Toeristenburo.
Startpunt voor elk bezoek aan Oostenrijk.
● KinderSkiWelt Wagrain. Sneeuwpret voor de allerkleinsten.
● Skiamade.com Uitgebreide informatie over de hele Ski
Amadé met onder meer flash-kaartjes, webcams en
sneeuwhoogtes.
● Nederlandse Ski Vereniging over Wagrain
● Skiverbund.com Online platform voor de skidorpen van de
Ski Amadé.
● Wagrain.at Alle denkbare info over Wagrain van aprèsskihutten tot links en webcams.
● Wagrain.info Nederlandstalige site van het toeristenbureau
van Wagrain.
● OAMTC De Oostenrijkse ANWB geeft tips over weer,
verkeer, plaatsen waar je het goedkoopst kunt tanken en een
uitgebreid overzicht van de sneeuwhoogtes.
● Bergbahnen-wagrain.at Alle informatie over liften, skipassen,
lessen etcetera.
● Alpendorf.at Alles over vakantie in Alpendorf
● Alpendorf.com Wintersport in Alpendorf.
● Sneeuwhoogtes en webcams
● Top 10 skigebieden Oostenrijk
●
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Fietsen langs Italiaanse en Oostenrijkse oevers
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