Openingstijden

Restaurants, hutten

Kanzelbahn, Gipfelbahn

1 Gipfelhaus Gerlitzen  
• Uniek panorama op 1.911 m boven zeeniveau
• Traditionele Karinthische keuken met strudel- en
gebakvariaties • Accomodatie in onze comfortkamers
direct bij de top

Openingstijden van 21-5-2020 - 30-6-2020 en van
01-9-2020 - 11-10-2020
Kanzelbahn:
9.00 – 12.00 en 12.45 – 17.00 u
Gipfelbahn:
9.10 – 12.15 en 13.00 – 16.45 u

Gerlitzen
1911m

2 Alpengasthof Pacheiner
• Zonneterras met vergezicht • Huisgemaakte
specialiteiten uit de Schmankerl-keuken • Originele
Italiaanse pizza uit de houtoven • 's Avonds:
Huttentover met fondue of Ripperl-eten
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+43 (0) 4248 28 88 | www.pacheiner.at

Nach Feldkirchen
Himmelberg 10 km →

3 Pöllingerhütte
• Gezellige hut met leuke bediening
• Zonneterras met fantastisch vergezicht
• Alles voor het zoete gehemelte: Van Kaiser-Schmarrn
tot de Gerlitzen-taart

Volwassenen

€ 25,00

€ 23,00

€ 20,00

€ 17,00

Kinder* (onder 6 jaar gratis!)

€ 12,50

€ 11,50

€ 10,00

€ 8,50

Familiekaart***

€ 62,50

€ 57,50

€ 50,00

€ 42,50

• Waterspeelplaats met waterglijbaan,
waterbeleveniswereld voor kinderen • Alpenweidemeer,
alpenweidestrand, Keltische krachtplaats met
Neugarten-krachtbronnen • Karinthisch slow-foodbedrijf

5 Zur Kammerhütte

8-25 personen

€ 21,50

€ 19,70

€ 17,30

€ 14,50

26-50 personen

€ 20,20

€ 18,50

€ 16,30

€ 13,60

• Vers gevangen forellen uit onze eigen visvijver
• Karinthische lekkernijen • Gebak en veel meer
• Karinthische broodmaaltijden van eigen productie
• Kinderboerderij voor groot en klein

meer dan 50 personen

€ 19,00

€ 17,40

€ 15,30

€ 12,80

+43 (0) 664 306 08 29

P

1-3

P
4

i

Ansicht- en
panoramakaart

€ 2,00 (360°-overzicht van alle omliggende bergtoppen)

Regenponcho

Volwassenen € 3,50

(robuust en herbruikbaar)

Kinderen: € 2,00

Volwassenen € 30,00 / Kinderen € 17,00 /

Genotsticket

Berg- en dalrit gratis; ID-bewijs tonen! Paragliders: Dagelijks maar
één bergrit, verder worden € 3,50 (bagagetoeslag & startheffingen)
berekend.
*** 2 volwassenen + 1 kind (overige kinderen gratis)

Kinderen* (onder 6 jaar gratis!)

€ 39,50

Familie-pas (2 volw. + 1 kind*, overige kinderen uit de familie gratis!)

€ 197,50

** Dagelijks eenmalig gebruik van de Kanzelbahn en Gipfelbahn voor
rit bergop en bergaf. De algemene tariefbepalingen en de algemene
handels- en vervoersvoorwaarden van het Gerlitzen Kanzelbahn-toerisme
zijn van toepassing.

9 Sepplhütte
• Zelfgemaakte Karinthische specialiteiten
• Authentieke huttensfeer
• Ligstoelen om te relaxen
• Groot zonneterras

€ 14,00

€ 10,00

€ 6,00

€ 4,00

Kniebescherming*

€ 6,00

€ 4,00

Elleboog
bescherming*

€ 6,00

€ 4,00

• Eersteklas gelegen wellnesshotel & chalet-suites
• Zwem- en wellnesswereld op de berg met alpenweidemeer • 10 zwembaden inclusief Infinity Pool • 11 sauna's
en talrijke relaxoases • Kindergebouw en –begeleiding
+43 (0) 4248 28 80 | www.feuerberg.at

2 Sonnenhotel Zaubek****

* beschikbaar bij de fietsverhuur in het Funpark

Bungee-trampoline

 Alpe Adria Trail
(schematische weergave)

ET

DE K ÄRNT

München A10
Salzburg
↙ Spittal

E

€ 11,00

Kind

€ 9,00

Legenda
bijzonder kindvriendelijk
 Hut/restaurant met
bediening/service

Betaling met bankkaart mogelijk

Elektrische minisnelheidsduivel**
(Openingstijden: dagelijks van do. 21 mei tot zo. 11 oktober 2020)

Rit voor kinderen van ca. 3 – 12 jaar

1 x € 2,00/munt

** Voor kinderen van ca. 3 – 12 jaar. Stand maart 2020, fouten,
wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

AUTOBAHNABFAHRT
AFRIT VAN DE SNELWEG
OSSIACHER
SEE
OSSIACHER
SEE

Landeplatz

Udine →

Bergtoptouren

Betaling met creditcard mogelijk

I

 Hut/restaurant
met zelfbediening

Hike‘n‘Ride Hüttersteig

Wandeltijd ca. 3:15 uur

5 Alpinhotel Pacheiner****
• Ligt op 1.900 m boven de zeespiegel
• Geniet met volle teugen van de top
• Directe toegang tot de skipistes • Wellness-gebied
aan de top met uitzicht op de Großglockner
+43 (0) 4248 28 88 | www.pacheiner.at

6 Almresort Gerlitzen Kanzelhöhe ***S

• Gelegen aan het panoramawandelpad, 10 min. naar
de kabelbaan • uitstekende keuken en à la carte
restaurant • dagelijks warme keuken van 12 tot 22 uur
• Terras met uitzicht op de vallei • Binnenzwembad,
sauna, grot, massages

• Gezinshotel op het zonneplateau van de Gerlitzen
met geweldige berg-meer-combinatie op 1.500 m
boven zeeniveau • Dichtbij het Mittelstation • GRATIS
Karinthië-card incl. gratis rit in de gondel naar de
Ossiacher See

+43 (0) 4248 27 13 | www.sonnenhotel.com

+43 (0) 4248 201 60 | www.almresort.eu

3 Villa-Marienhof

Robinson
Landskronclub

↙ Villach 5 km

(perfecte motorische training voor kinderen; springtijd ongeveer 10 minuten)

Volwassen

Berghof

Annenheim

← nach Klösterle 14 km

Attracties

+43 (0) 4243 2514 | www.seerose.info

1 Mountain Resort Feuerberg****

4

Vanaf het dalstation van de Kanzelbahn, via de
Hüttersteig aan de zuidkant naar de Kanzelhöhe en van
daaruit naar het bergstation van de Kanzelbahn. U gaat
best naar het dal met de Kanzelbahn.
II

• Slechts 2 minuten lopen van het dalstation,
eigen badstrand met sauna • Comfortabele kamers,
appartementen en vakantiehuisjes met grote tuin
• Royaal ontbijtbuffet

• Vakantiewoningen op het zonneplateau van de
Gerlitzen voor 4 tot 6 personen • GRATIS Karinthiëcard incl. gratis rit in de gondel naar de Ossiacher
See • inclusief gebruik van de Almresort-services

+43 (0) 676 604 26 28 | www.villa-marienhof.at

www.kanzelhoehe-apartments.at

V

Wandeltijd ca. 1 uur

Unbenannt-6 1

Vanaf het bergstation van de Kanzelbahn leidt deze
wandelroute langs de asfaltweg of optioneel langs het
bos- en weidepad naar de Kanzelhöhe. Van daaruit
kunt u het hoogste punt bereiken via een grindpad. Het
pad loopt verder over een geasfalteerde weg langs het
stuwmeer en terug naar het startpunt.
VI

 erlitzen Gipfel naar de Kanzelbahn/het
G
Funpark

Van het bergstation van de Kanzelbahn via de Pöllinger
Hut naar de wateravonturenwereld van de Neugarten
Almseehütte en het Gipfelhaus. In elke hut is er een
„Kostale”, natuurlijk huisgemaakt. Van het voorgerecht
tot het dessert. Met de stoeltjeslift en de Kanzelbahn
keert u terug naar het dalstation.

Vanaf de Gerlitzen Gipfel gaan we langs de startpunten
van de paragliders en modelvliegers over weiden en
goed begaanbare wandelpaden naar de Pöllinger
Hütte. Daarna gaat het verder bergafwaarts in de
richting van de Sunn Alm bij het bergstation Kanzelbahn
(1.440 m). Vooral voor families met kinderen en voor
beginners is deze wandeling zeer geschikt.

Seppl Hütten-wandelroute

Wandeltijd ca. 3:20 uur

Middelgrote wandelroute van het bergstation van de Kanzelbahn naar de Sepplhütte en weer terug. Vanaf het bergstation leidt het pad in oostelijke richting naar de Sepplhütte.

Traumbogen - hoogtewandelroute

Wandeltijd ca. 2:15 uur

De Traumbogen-hoogtewandelroute rond de top van
de Gerlitzen Alpe is bedoeld voor lichaam en geest.
Een deel van het pad leidt door het zogenaamde
„bergkoninkrijk”. De route loopt langs het foto-point en
de toren die ook als startpunt dient voor paragliders.

E

R-AR

E

R-AR

VII

E

R-AR

E

R-AR

E

R-AR

4-huhttentour

Wandeltijd ca. 3:00 uur
Vanaf het Bergstation van de Gerlitzen Gipfelbahn
(1.911 m) lopen we over een goed begaanbaar
wandelpad naar Stifterboden. Daar heeft u de
keuze: Ofwel wandelt u langs de langere route naar
de Steinwenderhütte of u neemt de afkorting naar
de Kammerhütte. Daarna gaat het verder via de
Turnerhütte terug naar de Sunn Alm / Bergstation
Kanzelbahn (1.440 m). Familie-vriendelijke wandeling
met veelzijdige mogelijkheden om te gaan zitten en te
rusten langs goed verharde boswandelpaden.
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Salzburg/München
Spittal/Drau

Bergtoptouren

Kanzelroute

Wandeltijd ca. 1:30 uur

III

R-AR

St. Ändrä

• Wandeltijd ca. 4 uur

IV

7 Kanzelhöhe – Apartments & More***

“Kostale” route

E

NA

€ 28,00

Inclusief bikeparkticket, kinderfiets,
kniebescherming,
elleboogbescherming & fietshelm

Fietshelm*

Hotels

P

Hotel
EduCARE

Treffen

E

Ticket ook geldig
voor tubing

Kinderfietsverhuur*

Hotel Kuchler Wirt

Foto-point

NA

€ 35,00

Gemarkeerde fietsroute

• Meer-wellness op een perfecte locatie direct aan
het meer • Penthouse SPAnorama
• Volhouten meersauna
• Wandel- en fietsaanbiedingspecialist

Ticket ook geldig
voor bikepark

-

€ 10,00

R

E

-

Info

Heiligengestade

SB  Hut/restaurant met zelfbediening

4 Hotel Seerose****

Tubing & Kids Bikepark

i

NA

• Gerechten uit de Karinthische en Italiaanse keuken
• Doorlopend warme keuken tot 22.00 uur • Uitgebreide
keuze uit pizza's, steaks en roomijsspecialiteiten • Direct
bij de parkeerplaats van het dalstation Kanzelbahn

€ 398,00

Gerlitzen – Funpark
€ 10,00

1-3

E

11 Kanzelstub’n

+43 (0) 4248 32 53 | www.kanzelstubn.at

Halvedagticket
(vanaf 13.00 u)

P

 Hut/restaurant met
bediening/service

NA

+43 (0) 664 531 84 14 | www.gerlitzen-kulinarik.at

Ossiacher See

NA

• De parasolbar direct bij het bergstation van de
Gerlitzen Kanzelbahn • Groot & gezellig zonneterras
midden in het Funpark • Italiaanse koffie en gebak •
Coole drankjes en snelle snacks

i

E

10 Cielo Mountain Lounge Bar

Kanzelstube

Kassa

Straat
bijzonder kindvriendelijk

Internet-live-cam

€ 3,50

Dagticket

11

Villa
Marienhof

E

€ 295,00

3

NA

€ 192,00

Paraglider-seizoenskaart „standaard”

Bagagetoeslag paraglidervervoer
met de „Kärnten Card“:

Adventurepark

E

Paraglider-seizoenskaart „light” (maximaal 2 bergritten dagelijks)

gangsrecht VIP draaikruis ook voor tandempiloten en passagier met geldig ticket)

Uitzichtsplateau

gerlitzen.com

Gerlitzen Funpark

U

€ 31,00

Paraglider-seizoenskaart „VIP” (ongelimiteerde bergritten, toe-

+43 (0) 664 343 99 06

Gerlitzen
bergzomer
...kom maar
naar boven!

Hotel
Urbani

Sattendorf

R D M OE T

Dagkaart (dagelijkse onbeperkte bergritten, € 5,- Key Card-garantie,
met pasfoto - niet overdraagbaar!)

(dagelijks ongelimiteerde bergritten)

Kanzelbahn Gallery X-Press

+43 (0) 664 531 84 14 | www.gerlitzen-kulinarik.at

4

St. Urban

Hotel
Sonnenhügel

I

 Gerlitzen-Gipfelbahn
(1500–1911 m boven de zeespiegel)

CA

20 punten)

€ 93,00

i

V

Hotel
Seerose

6

R1

N

6 ritten bergop (overdraagbare puntenkaart). (240 punten, KB 20 punten, GB

Bodensdorf

Hut/restaurant

+43 (0) 664 455 49 42

€ 23,50 /
€ 19,00

Rit bergop 2 etappes Kanzelbahn en Gipfelbahn / 1 etappe

2

Stift
Ossiach

 Gerlitzen-Panorama- Kanzelbahn
(500–1500m boven de zeespiegel)

8 Sunn Ålm Gerlitzen

Gerlitzen „Paragliders-tarieven” incl.
bagagetoeslag
„GRATIS RIT BERGAF bij slechte vluchtomstandigheden“

Cielo Mountain Lounge Bar
Sonnenobsevatorium

10

Paden

(alleen voor wandelaars - geldig van 21 mei tot 11 oktober 2020)
€ 79,00

Steindorf

Sunn Alm

7

• Gezellige hut met leuke bediening
• Zonneterras met vergezicht
• Authentieke sfeer
• De gastvrouw kookt Karinthische specialiteiten voor u

• Uw ontmoetingspunt aan het Mittelstation
• Alpe-Adria Mountain Slow Food, broodmaaltijden en
heerlijke zoete gerechten • Groot zonneterras direct
aan het Gerlitzen Funpark • De ideale start om op de
Gerlitzen te wandelen

Seehotel
Hoffmann

Familiengasthof
Nindler

Kanzelhöhe
Apartments & More

Tolweg

7 Steinwenderhütte

Gerlitzen BERGZOMER seizoenskaarten 2020**
Volwassenen

Stofflwirt

 De grootse wandelschoen
ter wereld (schoenmaat 1025)

+43 (0) 650 663 01 17

Wijzigingen vanwege de weersomstandigheden voorbehouden. Tarieven
in euro incl. 10% BTW.; * kinderen (gj. 2005–2013); kinderen tot 6 jaar tot gj.
2014 op schoot bij de ouders rijden gratis!

8

Almresort Gerlitzen
Kanzelhöhe

Start-/landingsplaats paragliders

• Zeer prachtige, authentieke hut met bediening
• 1 appartement met 4 kamers te huur • Slaapzaal met
matrassen voor groepen tot 17 personen
• 30 min. lopen naar het Mittelstation

Een combinatie van een kabelbaanrit en een hoofdgerecht It.
dagschotel in het Gerlitzen-Gipfelhaus

Adventurepark

L

€ 3,50

Mathiasl

Bergspeicher
Waldtratte

Sonnenhotel
Zaubek

Aanlegkade

6 Turnerhütte

€ 5,50

III

Appartementhaus
Edelweiss

Treinstation

K ASSA • M

€ 8,00

8

AD

€ 6,00

Seppl-Hütte

Pollinger Hütte

Türnerhütte

Informatie

DE

€ 7,20

Hondenvervoer

Combiticket*

Parkeerplaatsen dalstation
 Kanzelbahn/Annenheim
parkeerplaatsen Ossiacher See West

RST LANG
S

€ 8,20

3

Kammerhütte

7
6

Schönfeldsiedlung

Legenda

EE

Fietstransport

Kids Bikeparkticket*

Steinwenderhütte

Bushalte

Overige

Tubingticket

R3

VII

Schooluitstapjes
€ 8,80

Felsenseen
Asiatischer
Garten

Arriach

+43 (0) 664 230 93 93 | www.neugarten-almseehuette.at

Groepen

vanaf 10 scholieren

VI

L

1 etappe
(KB of GB
naar keuze)

Pfad der
Philosophen

Noreia
Himmelsleiter

Almsee
Neugarten

5

Pension
Pilsachhof

Feuerberg

AD

2 etappes
(KB en/of GB
naar keuze)

1

L

4 etappes
(KB + GB, telkens bergop
en bergaf)

3 etappes
(KB bergop
en bergaf
+ 1 x GB
bergop of
bergaf)

II

Stifterboden

4 Neugarten-Almseehütte

Spielplatz

AD

Panorama-Kanzelbahn (KB)
en/of
Gerlitzen-Gipfelbahn (GB)

„Turm“

Neugarten
Almseehütte

+43 (0) 4248 28 89

Panorama–Kanzelbahn (KB)
en Gerlitzen-Gipfelbahn (GB)
heen en terug: 4 etappes

IV

Pacheiner 2

L

Openingstijden 10.00 – 16.30 u

4

5

Keltischer
Kraftplatz

AD

Summer tubing, bike trails, 4-persoons bungee-trampoline
en mini-snelheidsduivels 20 juni tot 13 september 2020

Bergspeicher
Klösterle 1

Kraftquelle
Neugarten

L

Funpark Gerlitzen Kanzelbahn

Wassererlebniswelt
Bergspeicher
Pilgram

Gipfelhaus

AD

Van 1 juli tot 31 augustus 2020 bij slecht weer:
“Regentropfen-rit” met de Kanzelbahn. In het vooren naseizoen bij slecht weer geen exploitatie van de
kabelbaaninstallaties.

L

Van 1-7-2020 - 31-8-2020
Kanzelbahn:
9.00 – 17.00 u
Gipfelbahn:
9.10 – 16.45 u

+43 (0) 4248 28 81 | www.gerlitzen.at

AD

Dagelijkse ritten: van 21 mei t/m 11 oktober 2020

Tarieven
zomer
2020

Zomer 2020

Millstätter See
Arriach

Tauernautobahn A10

St. Veit

Klösterle

Feldkirchen

Gerlitzen

14.04.2009 9:29:35 Uhr

Kanzelhöhe

R 1: G
 erlitzen-Kanzelhöhe – Treffen –
Annenheim/Ossiacher See

R1

• Lengte van de route: 20 km
• Bodemtype: 100% asfalt
• Hoogteverschil: 1.050 m

Ossiacher See

Annenheim/Kanzelbahn

A2

Villach

Südautobahn

Südautobahn A2

Faaker See

S LOW E N I E N

P1-3

B94

P

P4

Klagenfurt/
Graz/Wien

A11 Karawankenautobahn

I TA L I E N

Duur: ca. 1 uur

R 3: Gerlitzen-Gipfelplateau –
Stifterboden – Arriach – Treffen –
Annenheim/Ossiacher See

Bodensdorf

Treffen

Tauernautobahn
Abfahrt Villach/
Ossiacher See

P

Annenheim
Kanzelbahn

Ossiacher See
1000 m

R3

Duur: ca. 2 uur

GERLITZEN-Kanzelbahn-Touristik

• Lengte van de route: 30 km
• B odemtype: 100% asfalt
• Hoogteverschil: 1.400 m

GesmbH & Co. KG, Kanzelplatz 2, A-9520 Annenheim
T +43 (0) 4248 27 22, office@gerlitzen.com
Voor informatie over het weer kunt u terecht op
www.gerlitzen.com

LET OP | MAX. 20 KG;
controleer het gewicht voor vertrek.

TIP
bij E-Bikes kan de batterij apart vervoerd worden
en zo kan het gewicht van de bikes evt.
lager dan 20 kg blijven.

Afbeeldingen: Villach Tourismus GmbH: Martin Hofmann, Michael Stabentheiner, Franz Gerdl,
Martin Steinthaler | tinefoto.com, designfotograaf, Dr. Marianne Feiler; Martin Gfrerer
mg-projects.at, infrastil*, by Knaus, pixelworld.at.

Voor accomodaties/boekingen:
Region Villach toerisme
Peraustraße 32, 9500 Villach, Karinthië/Oostenrijk
Tel. +43 (0) 42 42/420 00, Fax: +43 (0) 42 42/420 00-42
E-mail: office@region-villach.at
www.visitvillach.at

BERGZOMER
IN GERLITZEN
KOM NAAR
BOVEN!

Tip
Paraglidinggevoel PUR

Paragliderharten
gaan snellen slaan

Op de Gerlitzen Gipfel heeft u
niet alleen een fantastisch 360°
uitzicht over heel Karinthië, maar
u kunt zich ook met het hele gezin
verwonderen over de spannende
lanceermanoeuvres van de talrijke
paragliders.

Op de Gerlitzen Alpe vinden paragliders de
perfecte omstandigheden om op te stijgen en
te landen. Vanaf de top of het Mittelstation
gaat het bergafwaarts. Als één vlucht
niet genoeg is voor u, kunt u een dag- of
seizoenskaart voor paragliden kopen.

Tip
Van de Gerlitzen Gipfel naar het
Funpark - Wandelroute VI
Een eenvoudige gezinsvriendelijke
wandeling van de top van de
Gerlitzen Alpe naar het Funpark
op de Kanzelhöhe (1.911 - 1.450 m
boven de zeespiegel) Plezier en actie
gegarandeerd voor het hele gezin in
het Funpark.

Wandelplezier XXL.
Wandelpret voor
„groot en klein“

Kunnen culinaire
consumpties een zonde zijn?

Pure fun in het Funpark
Gerlitzen Kanzelbahn

De vele hutten, verspreid over de hele berg,
bieden de beste culinaire hoogstandjes,
lokale huttendelicatessen, zonnige terrassen
en een prachtig panoramisch uitzicht. Want
alleen bijzondere culinaire hoogstandjes
zorgen voor een unieke wandelervaring.

Op de Kanzelhöhe bieden wij u gevarieerde
en spannende activiteiten aan: Een snelle rit
over de zomerse tubingbaan, bike trails voor
het hele gezin, minisnelheidsduivels en een
4-persoons bungee-trampoline. Urenlang
avontuur gegarandeerd voor het hele gezin!

FUN & ACTION

Krachtbronnen: helemaal
voltanken, alstublieft!
Langs de talrijke wandelpaden op de
prachtige Gerlitzen Alpe zijn er bijzondere
plekken, die, grotendeels dankzij de
prachtige natuur, harmonieus in het
landschap opgaan. Tijdens uw wandeling
kunt u bijvoorbeeld de Aziatische tuin,
de rotsmeren of de Noreia Himmelsleiter
bezoeken. Unieke uitzichten inbegrepen!
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Kanzelhöhe
zonnigste
plek van Oostenrijk 2017

R T VA N K A

R

Puur uitzicht.
Verander van perspectief
Heldere berglucht, zonnige uitzichtpunten
met panora - 360° uitzicht en natuur als
speeltuin voor jong en oud. Op de Gerlitzen
Alpe kunt u genieten van uw vrije tijd op
zijn mooist! Dompel u onder in de mooie en
harmonieuze bergwereld van de Nockberge.

Maakt niet uit,
van het meer bergop ...
Vakantie op de berg of aan het water? Deze
moeilijke beslissing valt weg op de Gerlitzen
Alpe - geniet gewoon van beide!
Beleef het plezier van een boottocht op de
Ossiacher See, ga aan land en zweef direct
naar de heerlijk frisse lucht van de bergen - of
liever andersom?

DE B
E

Wandelen kan zoveel betekenen: gezond,
herstellend en bevrijdend als men gewoon
kan genieten van de schone berglucht.
Men kan echter ook een interessante
ontdekkingsreis op de veelzijdige sporen
van de natuur maken.
Ongelooflijk plezier voor het hele gezin!
Beleef uw wandelavontuur op onze
veelzijdige en goed gemarkeerde paden.

MEER
& BERG

… of bergaf naar het meer …
Wintertip
Gerlitzen – de beste pistes in het hart
van Karinthië!
18 kabelbanen & liftinstallaties |
26 ski-afdalingen in alle windrichtingen |
Gegarandeerd sneeuw dankzij de nieuwste
sneeuwkanonnentechnologie |
zeer familie-vriendelijk |
NIEUW: Online ticketshop

Na een deugddoende wandeling is een duik
in het verfrissende water van de Ossiacher
See een echte beloning. Op slechts enkele
meters van het dalstation van de Kanzelbahn
vindt u een aantal badstranden om een
geslaagde dag op de berg comfortabel
af te sluiten.

