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De regio

Ver weg van de kunstmatige avonturenwerelden

Helemaal in het westen van Oostenrijk, in de deelstaat Vorarlberg in de buurt van de grens met Duitsland en 
 Zwitserland, enkele kilometer van de Bodensee verwijderd, ligt het Bregenzerwald.

Wie natuurlijkheid, echtheid en traditie in com-
binatie met verrassend moderne tonen weet te 
waarderen, die is hier op de juiste plaats voor 
zijn vakantie. Het hele jaar door.  
Het Bregenzerwald is een regio voor wandelaars 
en skiërs, voor personen geïnteresseerd in cul-
tuur en voor families, voor outdoor-sportlui en 
mensen die lichaam, geest en ziel willen verzor-
gen. Voor liefhebbers van het fijne genot. Want 
bijna nergens anders kunnen hier natuurgenot 
met culinaire hoogstandjes en verrassende cul-
tuurindrukken gecombineerd worden. Bijvoor-
beeld rondom de KäseStrasse Bregenzerwald. 
30.000 een beetje koppige, zeer gastvrije men-
sen wonen in het Bregenzerwald. In 22 dorpen 
met boerentraditie en een interessante mix van 
oude en nieuwe architectuur. Landbouw en toe-
risme spelen belangrijke rollen en werken sinds 
jaar en dag zeer nauw samen, ten voordelen van 
de bewoners én van de gasten.

Inclusief afwisseling!

Zomergasten profiteren van het Bregenzerwald 
gastencard. Deze card is geldig voor een willekeu-
rig aantal ritten met de bergbanen en bussen en 
als ingangskaart voor de openlucht zwembaden. 
Iedereen, die tussen mei en oktober drie en meer 
nachten in het Bregenzerwald woont, krijgt deze 
card automatisch.

Wintersportlui zijn met de 3-dalen-skipas het 
beste onderweg. Deze skipas geldt voor 17 skige-
bieden in het Bregenzerwald en voor 17 andere 
skigebieden in de nabijgelegen dalen. Met de 
skibus pendelt men comfortabel van skigebied 
naar skigebied. De busritten zijn in de 3-dalen-ski-
pas inbegrepen.

Van comfortabele 4-sterren-hotels tot de 
oorspronkelijke boerderij, een veelzijdig 
aanbod.

In het Bregenzerwald zoekt men tevergeefs 
naar grote hotelcomplexen. De bedrijven zijn 
aangenaam klein en worden meestal al gene-
ratielang door de eigenaarfamilie uitgebaat. 
Persoonlijke begeleiding en atmosfeer staan 
op de voorgrond. 

Richtprijzen 
(per persoon in een tweepersoonskamer met ontbijt)

 Zomer Winter
4-sterren-hotel  € 55,00 € 63,00
3-sterren-hotel € 42,00 € 45,00
boerderij/pension € 32,00 € 34,00
boerderij € 25,00 € 25,00
vakantiewoning * € 60,00 € 60,00

*  Vakantiewoning voor 4 personen zonder maaltijden

Verzorgd worden
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KäseStrasse (Kaasstraat)

Uniek in de hele wereld: KäseStrasse Bregenzerwald

U wilt meer te weten komen hoe uit melk kaas wordt, en wat men 
uit de kaas allemaal kan maken? Het beste inzicht krijgt u in de 
KäseStrasse Bregenzerwald. 

De KäseStrasse is geen straat in de traditionele betekenis van het woord, 
maar een verzameling van deskundigen van de meest verschillende disci-
plines, een verbond van stations in het hele Bregenzerwald die de moeite 
waard zijn om ontdekt te worden. De leden van de KäseStrasse organise-
ren het hele jaar door evenementen, nodigen uit om te proeven en wijden 
in de geheimen van de kaasproductie in. Bezienswaardig is bijvoorbeeld 
kaaskelder in Lingenau, waarin 33.500 kazen rijpen. Bij Ingo Metzler in Egg 
kan men aan cursussen terzake meedoen. In het kaashuis Andelsbuch kan 
men producten van ambachtelijke en producten van biologische vervaar-
diging kopen en kazen proberen. Meer informatie over de stations van de 
KäseStrasse vindt u op pagina 11.

Bregenzerwälder kazen: Een hete tip voor kaasliefhebbers

In het Bregenzerwald ontsnapt u nauwelijks aan kaas. 
30 verschillende kaasspecialiteiten worden door de kaasmakers van 
het Bregenzerwald gemaakt.

Talrijke kaasmakerijen en rond 200 familiebedrijven produceren per jaar 
4.500 ton kaas. Daarvoor gebruiken zij silovrije melk: een bijzonder kwa-
liteitscriterium, want slechts ongeveer 2 procent van de melk in de EU is 
silovrij. De Bregenzerwälder bergkaas, een smakelijke harde kaas, is het 
uithangbord. In totaal worden 30 verschillende kaassoorten geproduceerd, 
o.a. prijsgekroonde Emmentaler van onbewerkte melk, berg- en Alpenka-
zen, gesneden kaassoorten van mild tot gekruid, Camemberts, koeien-, 
schaaps- en geitenkazen. Iets buitengewoons is de “Alpzieger“: hij wordt 
van zuivel gemaakt, meer dan 400 kruiden geven hem de typische groene 
kleur. Als “Wälder-Schokolade“ wordt de “Gsig“ of “Sig“ omschreven, een 
absolute rariteit. Het gaat daarbij om gekarameliseerde melksuiker met veel 
natuurlijke inhoudstoffen.

Bijzondere zaken aan het Bregenzerwald

Kaas, kruiden, cosmetica gemaakt van zuivelproducten en 
 merriemelk

Kaas is maar een van de typische producten van de KäseStrasse. Sommige 
boeren hebben zich gespecialiseerd gezonde zaken uit bergkruiden aan 
te bieden. Bijvoorbeeld verschillende soorten thee. Ingo Metzler uit Egg 
verwerkt zuivelproducten tot gezonde dranken en zachte cosmetica. De 
familie Steurer uit Hittisau verkoopt merriemelk en maakt uit de melk van 
biologisch gevoede Haflingermerries hoogwaardige natuurlijke cosmetica.

Bregenzerwälder bergkaas bij de rijping

3 | bregenzerwald info



Culinair/wellness

Eten en drinken

Mensen, die vreugde aan goed eten hebben, waarderen het 
 Bregenzerwald en zijn vele uitstekende restaurants.

Wat de vrouwelijke en mannelijke kokken op tafel zetten komt meestal uit 
de regio zelf. Vlees, kruiden en natuurlijk melkproducten zoals kaas. Een 
heel typisch, traditioneel gerecht zijn “Käsknöpfle“ – een soort Gnocchi, 
waaronder kruidige kaas gemengd wordt, waarop dan geroosterde uien 
komen, en waarbij men aardappel- of groene salade eet. 

Het aantal restaurants, door internationale gourmetgidsen onderscheiden, 
ligt in vergelijking met Oostenrijk boven het gemiddelde. De lichte regionale 
keuken, verfijnd met creatieve ideeën, is hun specialiteit. Heerlijke gerech-
ten van en met kaas worden door de kaasboeren uit het Bregenzerwald op 
tafel gezet.

Dranken uit de regio zijn: bier – in Egg is er een kleine brouwerij, die het 
Egger Bier produceert – melk, zuiveldranken, kruidenthee, likeuren en 
natuurlijk water. Water komt drinkwatervers uit alle kranen, soms uit eigen 
bronnen en in vele plaatsen door de Grander-technologie verfijnd.

De positieve krachten van de natuur gebruiken

De inwoners van het Bregenzerwald hechten grote waarde aan  
het welzijn van hun gasten. Meer en meer gastgevers – van  
4-sterren-hotels tot de boerderij- specialiseren zich op offertes  
voor het welzijn. 

In de gezonden natuur nieuwe kracht tanken, natuurlijke helende krachten 
gebruiken en zich doelgericht laten verwennen. Op vakantiedagen voor 
het welzijn specialiseren zich een reeks van hotels en pensions in het 
 Bregenzerwald. Er zijn bijvoorbeeld kuren, waar vers gestoken moeras 
gebruikt wordt, experts voor vermagering en vasten, programma‘s voor 
fitness en schoonheid. 

Magerwiese bij Kalbelesee am Hochtannbergpass

Restaurant in het Gasthaus Adler, Schoppernau
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Bregenzerwälder klederdracht met “Schappale“ (gouden kroon)

Cultuur/architectuur

Schubertiade Schwarzenberg

Het grootste Schubert-Festival ter wereld. 

Kunstenaars, door de wereld gekend, treden jaar na jaar in het 
 Bregenzerwald op. Bijna 100 evenementen staat op het programma van de 
“Schubertiade, waaronder kamerconcerten, liederenavonden, pianocon-
certen, orkestconcerten, lezingen en gespecialiseerde cursussen bijzonder 
mooi: de concertzaal, van waaruit men een prachtig uitzicht op de weiden 
en bergen heeft. TIP: Aanbiedingen voor de “Schubertiade“ kunnen bij 
 Bregenzerwald Tourismus geboekt worden. 

Bregenzer Festspiele (Feestspelen van Bregenz) 

Opera‘s op het grootste merenpodium ter wereld.

De hoofdstad van Vorarlberg, Bregenz, ligt zeer kort in de buurt. Hier 
spelen de Bregenzer Festspiele (van eind juli tot eind augustus) sinds meer 
dan 60 jaar opera‘s op het grootste merenpodium ter wereld. Spectaculair 
in scène gebracht en omgeven door het schilderachtige natuurlijke decor 
aan de Bodensee. Verder op het programma: een operarariteit, uitstekende 
concerten, theaters en moderne kunst in de reeks “Kunst aus der Zeit“. 
TIP: Vanuit het Bregenzerwald rijdt u met de bus heel comfortabel naar de 
Bregenzer Festspiele en weer terug.

Levendige dracht

De Bregenzerwälder klederdracht voor vrouwen is een van de weinig 
nog levende klederdrachten in het Duitstalige gebied.

De Bregenzerwälder Juppe – dit is de naam van de klederdracht van de 
vrouwen met hun in tot 500 vouwen gevormde zwarte rok uit laklinnen – is 
een van de oudste Europese klederdrachten en een van de waardevolste. Zij 
onderscheidt zich door haar eenvoudige, tot het wezenlijke beperkte elegan-
tie. De klederdracht en de kunstvolle hoofdbedekking worden ook vandaag 
nog door handige vrouwenhanden gemaakt. Voor iedereen, die meer over 
de vervaardiging van de Bregenzerwälder vrouwenklederdracht wil te weten 
komen, is een bezoek aan de Juppenwerkstatt Riefensberg de moeite waard. 

Architectuur

Het harmonische samenzijn van oude en moderne architectuur 
verrast en maakt van het Bregenzerwald een zeer populaire reisbe-
stemming voor mensen die in architectuur geïnteresseerd zijn. 

Vorarlberg is in heel Oostenrijk – misschien zelfs in heel Europa – bekend 
als pionier op het vla van goede moderne architectuur. De nieuwe bouw-
wijze is georiënteerd op tradities. Zo wordt veel hout gebruikt – vooral in 
het Bregenzerwald. De nieuwe huizen, waaronder ook enkele hotels, tonen 
zich duidelijk, door licht omgeven en aangenaam. Indrukwekkend – en in 
Oostenrijk uniek – zijn de oude, uit hout gemaakte boerenwoningen. 
In sommige ervan kan men ook wonen of iets eten. 

Land voor mensen die in cultuur 
 geïnteresseerd zijn 

Een afwisselingvolle cultuurkalender. Daarbij 
een verrassend aantal huizen in de stijl van 
de moderne architectuur van Vorarlberg.

Traditioneel, klassiek en modern op kleinkunst-
podia en in tentoonstellingen – voor een lande-
lijke regio is de evenementenkalender van het 
Bregenzerwald verrassend onprovinciaal. Het 
belangrijkste cultuurfestival in de regio is de 
“Schubertiade“ (juni, augustus/september). Met 
de traditionele Alpendrijfjacht en de genotvolle 
KaasHerfst loopt het boerenjaar in september/
oktober ten einde. Het gezellige hoogtepunt in 
december de Schwarzenberger Advent. 
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Zomer/wandelen

Ongeveer 2.000 kilometer wandelwegen zijn beschikbaar, allemaal op basis van een uniform systeem aangegeven: gezellige 
wandelwegen, panoramaroutes met mooie uitzichten, informatieve themawegen en veeleisende trajecten door het hoogge-
bergte. Op sommige toppen zweven bergbanen. De meeste gemeenten bieden georganiseerde wandelingen aan – kruiden- en 
bloemenwandelingen, wandelingen naar Alpenkaasboerderijnen en op de sporen van de geschiedenis. Ook voor families wordt 
veel geboden – wandelwegen geschikt voor kinderwagens en geanimeerde programma‘s zoals avonturen op de veeweide, 
ontdekkingstochten in de kruidentuin en klimavonturen in de klimtuinen.

Wandelen

Wie doorheen het Bregenzerwald reist die krijgt zin om de wondermooie natuur ook te voet te ontdekken.

Bregenzerwald gasten-card

Bus – bergbanen – openlucht zwembaden 
gratis! De Bregenzerwald gasten-card maakt 
de zomervakantie (mei – oktober) vol afwis-
seling en beschermt het vakantiebudget.

Wanneer u drie nachten of meer in het 
 Bregenzerwald overnacht dan krijgt u heel 
automatisch de Bregenzerwald gasten-card. 
Hiermee maakt u gebruik van alle openbare ver-
keersmiddelen en kabelbanen van de regio zo 
dikwijls als u maar wilt. Bovendien hebt u vrije 
toegang tot de openlucht zwembaden en krijgt 
u prijsvermindering bij talrijke partnerbedrijven. 
Vooral voor families een zeer voordelig aanbod!

Informatie Sportieve afwisseling/uitdoor

Animeert u het hooggebergte tot avontuur-
lijke tochten en sporttakken?

Hoe staat het met caving, canyoning, mountain-
biking, paraglijden of rafting? Meerdere organisa-
toren bieden begeleide programma‘s aan – ook 
voor kleine en grotere groepen, familiefeestjes, 
verenigings- en bedrijfsexcursies, etc. 
Hoogtepunt voor outdoor-sportlui is de Outdoor-
Trophy, die elk jaar midden augustus in Lingenau 
plaatsvindt.
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Zomer/wandelen

Krachtbron natuur – Wandeltips

Wie door de natuur van het Bregenzerwald slentert of wandelt, 
die leert veel interessante verhalen. Het wandelen in de natuur is 
bovendien goed voor lichaam, geest en ziel.

Helende kruiden: natuurbelevenis Holdamoos in Au-Schoppernau
Wat groeit daar? Het “Holdamoos“ in Au-Schoppernau is een met veel liefde 
aangelegde kruidentuin met cafés en een historische “Vorsäßhut“. In een 
tegen de wind beschermd dal, omringd door bomen en struiken, groeien 
hier meer dan 200 plaatselijke helings- en kruidenplaten. Zij zijn allemaal 
met tekst voorzien en werden op hun favoriete standplaatsen uitgeplant. 
Het natuurpark is steeds toegankelijk. Voor grote en kleine gasten worden 
regelmatig begeleide bezoeken aangeboden.

Monter water: blootsvoets door het moeras in Bizau
Gewoon de schoenen en de kousen uittrekken en naar hartelust door de 
beek stappen: in het mooie dorp Bizau met zijn vele mooie Bregenzerwälder 
boerenhuizen. Hier kunnen bezoekers in en rond de Ulvenbach blootsvoets 
wandelen en zelden planten leren kennen. De weg is in verschillende delen 
opgesplitst, houten balken markeren de delen. Via deze balanceerbalken 
bereikt men met droge voet de andere oever. Op de halfeilanden van de 
Bachmäander nodige banken uit om uit te rusten.

Versteend water: de brontufweg in Lingenau 
Aan de Subersach bij Lingenau ligt het grootste tufgebied van Vorarlberg, 
een van de weinige kalksintervormingen ten noorden van de Alpen. In kleine 
bronkanalen stroomt hier het water via baldakijnen en sintergordijnen steil 
naar beneden naar de bedding van de rivier Subersach. De ongeveer een 
uur durende weg over goed bevestigde houten verstevigingen en trappen 
door de betoverende wereld van de kalkformaties. Borden langs het traject 
beschrijven wat er gebeurt.

Stromende energie: energieweg in Langenegg
Het dorp Langenegg verbindt zich al jaren en werd reeds meerdere keren 
onderscheiden voor duurzaamheid, energie- en milieubescherming.  
Een nieuw project maakt energie begrijpelijk en beleefbaar. Zogenaamde 
“Energieportalen“, deels door kunstenaars gevormd, geven uitleg bij veel-
zijdige vormen van energie. Zo kan men bijvoorbeeld een waterkoker op 
zonne-energie, waterfietsen, een reusachtige zonneklok, een blootsvoetsspi-
raal, plaatsen om te mediteren zien en uitproberen.

Natuurbelevenis Holdamoos in Au-Schoppernau

Blootsvoet-wandelweg in Bizau

Brontufgebied in Lingenau

Natuur om te boeken!

Opwindende dagen in het Bregenzerwald kunt u rechtstreeks bi 
 Bregenzerwald Tourismus boeken. Bijvoorbeeld “Wandelen zonder bagage“ 
of verschillende “Natuur & cultuur“-dagen. Vanaf 3 overnachtingen naar keu-
ze, altijd inclusief: de Bregenzerwald gasten-card (mei – oktober) voor gratis 
ritten met bussen, bergbanen en toegang tot de openlucht zwembaden.

Informatie 
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Familie

Land voor families 

Families voelen zich in het Bregenzerwald zeer goed thuis. Want de 
gastgevers hebben een groot hart voor kinderen en wachten hen 
op met afwisselende programma‘s en gunstige offertes.

Gewoonweg fantastisch, de kinderzomer in het Bregenzerwald! De hele 
zomer lang organiseren de gemeenten programma‘s vol afwisseling – de 
deelname is dikwijls gratis. Dan kan men oefenen in de klimtuin, een grot 
ontdekken, het leven op boerderijen en op de veeweide leren kennen, met 
de stoomtrein reizen, zomerrodelen, zwemmen, fietsen, rijden en nog veel 
meer. Met de kinderwagen op reis. Veel geel-wit gemarkeerde wandel-
wegen zijn geschikt voor kinderwagens. Zij voeren over geasfalteerde en 
opgevulde wegen, ofwel praktisch effen of met slechts geringe hoogtever-
schillen. 
Praktisch: de gratis Bregenzerwald gasten-card komt het vakantiebudget in 
de zomer in hoge mate ten goede. 

En in de winter? Skiën, rodelen, schaatsen, met een fakkel door de nacht 
stappen, op de husky-slee rijden, sneeuwmannen en sneeuwvrouwen 
bouwen – er is zo veel te doen. Voor de beste begeleiding zorgen opge-
leide medewerksters en medewerkers in de plaatselijke kindertuinen voor 
gasten en in de skischolen.

Informatie Actie kindersneeuw

Zo gaan families met kinderen zeer gunstig 
op vakantie!

Kinderen van 3 tot 6 jaar skiën bij deze actie 
gratis en kunnen gratis een 4 dagen durende 
skicursus bezoeken. (voorwaarde: tenminste 7 
overnachtingen in begeleiding van tenminste 
1 volwassene). Bovendien organiseren de VVV-
kantoren in de betrokken gemeenten talrijke 
kinderevenementen zoals wandelingen met 
lantaarns, bezoeken aan de boerderij of lustige 
rodeltochten met fakkels.

Meer exacte datums en prijsvoorbeelden krijgt u bij 

Bregenzerwald Tourismus:

T +43 (0) 5512 2365

F +43 (0) 5512 3010

E info@bregenzerwald.at, www.bregenzerwald.at/nl

Skicursus voor kinderen in Warth-Schröcken
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Winter/skigebieden

Skigebied Warth-Schröcken

Informatie Skigebieden

94 skiliften in 22 gemeenten, goed voor 259 km skipistes.   

De hoogste 
Warth-Schröcken (1.500 tot 2.000 m, 11 zetel- en 4-oefenliften), dankzij 
de vele noordelijke hellingen sneeuwzeker tot ver in de lente
Damüls (1.400 tot 2.000 m, 11 zetel- en 3 sleepliften), is het dorp met de 
meeste sneeuw ter wereld. Op dit ogenblik wordt de samenvoeging met 
het skigebied Mellau gepland resp. gebouwd.

De veelzijdige
Alberschwende (8 liften), ideaal voor beginnelingen
Au-Schoppernau (skigebied Diedamskopf met 8 liften), groot familieland 
bij het bergstation, prachtig uitzicht
Andelsbuch (6 liften), fantastische diepbesneeuwde hellingen
Bezau (2 gondelbanen, aansluiting op het skigebied van Andelsbuch)
Mellau (8 liften), mooie bosafdalingen, FIS-traject. Op dit ogenblik wordt 
de aansluiting met het skigebied gepland resp. gebouwd.
Schwarzenberg/Bödele (9 liften), afdalingen voor kenners en beginnelingen

De familievriendelijke 
Egg-Schetteregg (6 liften), mooi overzichtelijk met brede pistes
Hittisau/Riefensberg, Hochhäderich (5 liften) goede combinatiemogelijk-
heid met het langlaufgebied
Riefensberg/Hochlitten (4 sleepliften), klein en fijn

Wintersport met een ver uitzicht 

Winter in het Bregenzerwald is precies het 
juiste voor liefhebbers van wintersport en 
natuurgenieters die waarde hechten aan 
een harmonische mix van vrolijkheid en win-
terstilte, en die op zoek zijn naar compacte 
skigebieden, eerlijke gastvrijheid en een 
attractieve verhouding prijs-kwaliteit. 

De Bregenzerwälder hebben hun skigebieden 
weldoordacht uitgebouwd. 94 skiliften in 22 
gemeenten zijn vandaag goed voor 259 km 
skipisten. Daarbij zijn er 200 kilometer winter-
wandelwegen en enkele rodelbanen. Comfort en 
zekerheid staan op de eerste plaats. De jaarlijkse 
investeringen in moderne liften, toestellen voor 
de voorbereiding van de pistes of besneeuwings-
installaties zijn hoog. Zo aangenaam overzich-
telijk als de dorpen zijn ook de skigebieden. 
Dreunende partymuziek is hier meer uitzonder-
ling dan regel. Sportief skiën en genot van het 
landschap staan op de voorgrond.

Een skipas – 3 dalen

Veel afwisseling aan een aantrekkelijke prijs 

Wie meer dan 2 dagen in het Bregenzerwald aan 
skiën doet, is met de 3-dalen-skipas het beste 
gediend. Hij is geldig voor 34 skigebieden in het 
Bregenzerwald en in de twee nabijgelegen dalen, 
het Große Walsertal en het Lechtal. Met de 3-da-
len skipas rijdt men bovendien met alle skibus-
sen gratis en kan zo heel comfortabel en in korte 
tijd van skigebied naar skigebied pendelen.
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Winter

Onderweg met professionelen 

Wie wil leren skiën of zijn skikunsten wil 
perfectioneren, is hier aan het juiste adres. 

Vrouwelijke en mannelijke skileraars in 11 ski-
scholen begeleiden vakkundig door de skigebie-
den. Naast Alpijnse Ski en snowboardcursussen 
voor kleine en grote gasten staan ook skitours, 
bukkelpisteritten, wedstrijdtrainings of skibob-
cursussen op het programma.

Goed verzorgd

In de kinder- en skikindertuinen van het 
 Bregenzerwald zijn junioren in goede handen. 

Terwijl de allerkleinsten (vanaf 2 jaar) vakkun-
dig begeleid worden, oefenen de grotere (vanaf 
3 of 4 jaar) al op ski‘s. 12 skischolen bieden 
sikcursussen voor kinderen aan. Al spelend 
leren staat daarbij op de voorgrond. Bijvoorbeeld 
in het lustige kinderland aan de Diedamskopf 
(Au-Schoppernau) of bij de “Bambini-Kurs“ met 
 succesgarantie in Schwarzenberg.

Langlaufen

Lichtjes door de sneeuw lopen

300 kilometer langlaufpistes door riviereilanden, 
ondergesneeuwde bossen, over uitgestrekte 
weiden, voorbij aan de zo typische houtgesne-
den huizen. De grootste langlaufgebieden in het 
Bregenzerwald zijn die van Sulzberg (20 km –  
ca. 70 km met grenslandloipengebied Oberreute), 
Hittisau (ongeveer 60 km) en Au-Schoppernau 
(62 km). Men heeft de keuze uit skating- en klas-
sieke pistes. Met 47 km is de grenslandloipe met 
haar wegvariaties tussen Hittisau en Balder-
schwang in Duitsland die langste van alle pistes.

Winterwandelen + sneeuwschoenwandelen

Door de winter stappen

Ook naast de pistes lokken talrijke mogelijkheden om van de winter te 
genieten. Bijvoorbeeld bij wandelingen of sneeuwschoentochten door de 
ondergesneeuwde bergwereld. Als eerste regio in Oostenrijk heeft het 
 Bregenzerwald zijn mooiste winterwandelwegen uniform in een oplich-
tende pink-kleur aangegeven. 20 wegen leiden door ondergesneeuwde 
bossen, tot naar de uitzichtpunten en berghutten.
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Informatie Geselecteerde aanbiedingen en datums

Ongewoon skiën: het Ski! project in Au-Schoppernau combineert skiën 
met een bewegingsprogramma op basis van moderne danstechniek en 
andere bewegingstechnieken. Voor beginnelingen, mensen die het nog 
eens proberen en kenners die iets nieuws willen proberen.

Op witte sporen: de winterse natuur in al haar fascinatie beleven, dat is 
het thema van twee gespecialiseerde aanbieders. Zij bieden begeleide 
langlauftochten aan evenals sneeuwschoenwandelingen – naar keuze 
met sprookjes vertellen, schatten zoeken, bivak bouwen of s nachts 
met fakkels. 

De hond leren kennen: In de Alpijnse school Schröcken kan men leren 
met Husky-sleden te rijden. Aangeboden worden cursussen en tochten 
met de slede. 

Schwarzenberger Advent: In december viert het schilderachtige dorp 
Schwarzenberg de Advent. Met een gezellige markt, lezingen en con-
certen. 

Wintercultuur: Welke musea en excursiebestemmingen ook in de win-
ter geopend zijn, leest u vanaf pagina 11. 

Sneeuwschoenwandeling in Warth-Schröcken



Onderweg op ontdekkingsreis

Het aantal excursiebestemmingen die 
de moeite waard zijn in en rond het 
 Bregenzerwald is groot. Zo lokken de regio‘s 
van de Vorarlberg, de buurlanden Duitsland, 
Zwitserland en het Vorstendom Liechten-
stein om excursies te ondernemen. In de 
kleinere gemeenten kan het gebeuren dat 
excursiebestemmingen enkel tijdens het 
weekend of op bepaalde tijden geopend 
zijn. Over de precieze openingstijden infor-
meren de gastgevers uit het Bregenzerwald 
of Bregenzerwald Tourismus.

Musea

Angelika Kauffmann-Museum, Schwarzenberg
Bezienswaardige tentoonstelling over het leven en het werk van de be-
kende barokschilderes Angelika Kauffmann

werkraum depot, Schwarzenberg
Voorwerpen en meubels van innovatieve handwerkers uit het 
 Bregenzerwald

Juppenwerkstatt, Riefensberg
Mee beleven hoe de zeer gecompliceerde klederdracht van de vrouwelijke 
inwoners van het Bregenzerwald ontstaat (alleen in de zomer geopend)

Alpmuseum, Schröcken
Alles wat u wilt weten over de traditie van het kaasmaken op de Alpen (al-
leen in de zomer geopend)

Frauenmuseum, Hittisau
Het enige vrouwenmuseum in Oostenrijk toont regelmatig speciale ten-
toonstellingen

Alpsennereimuseum, Hittisau
Een historische Alpijnse kaaskeuken; wekelijks begeleide bezoeken

Heimatmusea
in Alberschwende, Bezau (het hele jaar door geopend) en Egg (alleen in de 
zomer geopend)

Franz-Michael-Felder Museum, Schoppernau
Franz Michael Felder (1839 – 1869) was een begaafde literaat, volksvormer 
en een van de eerste sociale hervormers van de Vorarlberg

Kaas rondom de klok!

Käsehaus Andelsbuch 
Specialiteiten uit het Bregenzerwald proberen 
en kopen

Kaasschool Ingo Metzler, Egg
Leren, hoe men kaas maakt. Bovendien: boer-
derijwinkel met kaas- en zuivelproducten (ook 
cosmetica gemaakt van zuivelproducten)

Bregenzerwälder Käsekeller, Lingenau
Hier liggen duizenden bergkazen te rijpen. Bege-
leide bezoeken en kaas proeven

Nazes Hus, Mellau
Delicatessenwinkel en restaurant in een huis 
onder monumentenzorg

Bezienswaardig zijn ook de kijkkaasmakerijen 
in Langenegg, de kijk- en beleefkaasmakerij in 
Schoppernau evenals de nostalgie-kaasmakerij 
Au-Rehmen (alleen in de winter geopend). 

Excursietips

Frauenmuseum in Hittisau

Nostalgiebaan – 
Museumbaan Bregenzerwald
De historische spoorweg rijdt op weekends en 
feestdagen van Bezau naarBersbuch (Andels-
buch) en terug. (van Pinksteren tot midden 
oktober)

Bergbanen
Op veel toppen in het Bregenzerwald zweven 
kabelbanen, cabinebanen of zetelliften. Praktisch 
voor skiërs en wandelaars. Een heerlijk genot 
voor wie graag geniet van verre uitzichten. 
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Land & mensen

Natuur-belevenis Holdamoos, Au
400 jaar oude “Vorsäßhut“ in een betoverende natuurtuin

Houtschindelmakers, Au
Zo worden de schindels gemaakt die de boerenhuizen in het Bregenzer-
wald versieren.

Christahof, Bezau
Begeleide bezoeken door het Freilandhühnerhof

Gebrüder Bentele, Egg
Kijkbranderij, imkerij, boerderijwinkel

Brauerei Egg
Begeleide bezoeken en proeven op aanvraag

Merriemelk Steurer, Hittisau
Begeleide bezoeken, boerderijwinkel

Architectuur

Bijzonder mooie huizenensembles van typische Bregenzerwälder 
 boerenhuizen ziet u bijvoorbeeld in Au, Bizau, Hittisau (vooral rondom het 
dorpsplein), Schnepfau en in Schwarzenberg.

Bezienswaardige voorbeelden van moderne architectuur vindt u in:
Andelsbuch: gemeentehuis van de gemeente 

Au: annex Hotel Krone 

Bezau: Genießer- und Kuschelhotel Gams en Hotel Post

Bizau: gemeenschapsgebouwd/gemeentehuis

Egg: Kaasschool Ingo Metzler en Impulszentrum Bregenzerwald 

Hittisau: brandweer- en cultuurhuis met vrouwenmuseum

Lingenau: kaaskelder

Riefensberg: Juppen-atelier 

Schwarzenberg: Angelika-Kauffmann-Saal en Gasthof Adler 

Sulzberg: gemeentehuis 

Warth: Volks- en Hauptschule
Kaaskelder in Lingenau

Moderne en traditionele houtbouwarchitectuur in Schnepfau

Vorsäßvestiging Schönenbach

Keldermeesters bij het werk

Excursietips
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Excursietips

Excursietips in Vorarlberg

Bregenz, de hoofdstad van Vorarlberg profiteert van haar betoverende 
ligging aan de Bodensee. Vanaf hier starten de schepen van de “Weißen 
Bodenseeflotte“ bijvoorbeeld op het bloemeneiland Mainau. Het uitzicht 
vanaf de uitzichtsberg Pfänder is de moeite waard.

Dornbirn, de shoppingstad – met 42.000 inwoners de grootste stad van 
Vorarlberg. Het Rolls-Royce-museum, het interactieve natuurmuseum 
 “inatura“ of de Rappenlochschlucht zijn een bezoek waard.

Rankweil, basiliek

Feldkirch, de middeleeuwse stad met loofgangen en bepleisterde straten

Montafon, Silvretta-Hochalpenstraat 

Lech, in de winter een bekende skiplaats, in de zomer betoveren de prach-
tige bloemenweiden

Groot Walserdal, biosferenpark, Propstei in St. Gerold

In Duitsland

Het schilderachtige eilandstadje Lindau
Friedrichshafen met het Zeppelinmuseum
De middeleeuwse wijnstad Meersburg
Het bloemeneiland Mainau 
Klooster Birnau, een werk van de Bregenzerwälder barok-bouwmeester
De conciliestad Konstanz aan het andere einde van de Bodensee
Het eiland Reichenau met haar Romeinse kerken (wereldcultuurerfgoed)

In Zwitserland

De stad St. Gallen met het kapittel en de indrukwekkende bibliotheek. De 
kapittelkerk in barokstijl is een werk van de Bregenzerwälder barok-bouw-
meesters. 
De Säntis, de hoogste berg van Oost-Zwitserland (kabelbaan)
De wereldbekende skiplaatsen Davos of St. Moritz
De Rheinfall bij Schaffhausen

In het vorstendom Liechtenstein

Vaduz, de hoofdstad van het vorstendom, met het indrukwekkende kunst-
museum en de vorstelijke wijngoederen
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Aanreis

per trein
kortsbijgelegen stations: (plaats van vertrek: Egg)
Bregenz (A): 25 km
Dornbirn (A): 17 km
St. Margrethen (CH): 28 km
Lindau (D): 32 km
Informatie over treinen: www.oebb.at of +43 (0)5-1717

per vliegtuig
e kortsbijgelegen luchthavens (km-afstanden naar Egg)
Zürich (CH): 130 km (CH – internationaal)*
St. Gallen/Altenrhein (CH): 44 km
Friedrichshafen (D): 52 km*
München (D): 210 km (D – internationaal)*
Innsbruck (A): 200 km*
*  Treinverbindingen naar Bregenz

Shuttle-transfer: 
Uw individuele transfer van/naar de luchthaven/het station 
boekt u eenvoudig en comfortabel aan vaste prijzen via: 
www.airport-bregenzerwald.com

met de auto ...
... vanuit het noorden via de Duitse autosnelwegen
 - Stuttgart-Ulm-Lindau of
 - München-Memmingen-Lindau

... vanuit het westen via de Zwitserse autosnelwegen 
 (gebruik tegen betaling, jaarvignetten) via 
 Zürich-St. Gallen-St. Margrethen

... vanuit het zuiden via de routes 
 - Brenner-autosnelweg-Innsbruck-Arlbergpass-Lech-Warth  
   (Lech-Warth: Wintersperre) of
 - Arlberg wegtunnel-Bludenz-Großes Walsertal-Bregenzerwald of
 - Arlberg wegtunnel-Feldkirch-Dornbirn-Bregenzerwald of
 - Como-San Bernardino-Chur-St. Margrethen-Bregenzerwald

... vanuit het oosten over de Oostenrijkse autosnelweg via 
 - Innsbruck-Arlbergpass-Lech-Warth (Lech-Warth: Wintersperre) of 
 - Arlberg wegtunnel-Bludenz-Großes Walsertal-Bregenzerwald of
 - Arlberg wegtunnel-Feldkirch-Dornbirn-Bregenzerwald

Autoverhuur
Hertz: Dornbirn, Schwefel 44, T +43 (0)5572 27706, dornbirn@hertz.at 
Avis: T +43 (0)512 571754, innsbruck@avis.at, tegen een vast tarief over-
name bij elk ÖBB-station in Vorarlberg mogelijk, ook tijdens het weekend 
(bij vroegtijdige voorafgaande bestelling)

Afstanden
Berlijn: 734 km  Frankfurt: 415 km
Hamburg: 800 km  Leipzig: 569 km
München: 184 km  Wenen: 634 km
Zürich: 119 km  Parijs: 790 km
Amsterdam: 780 km
(de snelste route om het Bregenzerwald te bereiken)

Vignettenplicht
Het gebruik van de Oostenrijkse autosnelwegen en 
autowegen is onderhavig aan een tijdafhankelijke 
tol – in Vorarlberg: A14 en S16. Er zijn vignetten 
voor 10 dagen, 2 maanden en een jaar. Deze zijn 
verkrijgbaar bij automobielclubs, benzinestations, 
verkeersorganisaties en postkantoren.

Stockholm

Kobenhavn

Berlin
Warschau

Amsterdam

Bruxelles

London

Paris

Dublin

Frankfurt

München

Zürich

Milano

Wien

Praha

Roma

Marseille

Bordeaux

Barcelona
Madrid

Lisboa
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Feiten Bregenzerwald

Grootte

Overnachtingsmogelijkheden

Skiën & snowboarden

Skibussen

Langlaufen

Winterwandelen

Berg/wandelen

Golf

Tennis

Diverse sporttakken

Overdekte en openlucht zwembaden

Wellness/sauna/fitness

Milieuvriendelijk mobiel

550 km2, 22 dorpen met 30.000 inwoners

14.500 gastenbedden – van 4-sterren-hotel tot 
boerderij

94 liften en kabelbanen

voor titularissen van skipassen of gastenkaarten 
in de meeste gemeenten gratis te gebruiken

300 km pistes

200 km winterwandelwegen

meer dan 2.000 km aangegeven wandelwegen  
7 zomer-bergbanen

18-hole-plaats (golfpark Bregenzerwald in Sulz-
berg/Riefensberg) Driving Range in Mellau, golf-
indoorinstallatie in het tenniscenter Mellau

44 tennisplaatsen, 2 tennishallen en 
 tennisscholen (Bezau, Mellau)

1 paragliding-school, 1 zomerrodelbaan (Bizau), 
2 avonturenparken, 3 outdoorcentra

7 openlucht zwembaden, 2 openbare overdekte 
zwembaden (Gesundhotel Bad Reuthe, Vitalhotel 
Quellengarten Lingenau)

3 gespecialiseerde gezondheids- en welness-
 hotels, talrijke hotels met welness-offertes

Wie zijn vakantie in het Bregenzerwald ver-
brengt die komt ook zonder auto zeer goed aan 
zijn trekken. De openbare busverbindingen zijn 
voor een landelijke regio uitgesproken goed.  
De bussen starten/eindigen in Bregenz of in 
Dornbirn. In de winter zijn bijkomend winterbus-
sen beschikbaar. Aan vaste tarieven kunnen 
individuele taxitransfers van de luchthavens/sta-
tions naar het Bregenzerwald besteld worden.

Informatie 

15 | bregenzerwald info



Informatie en boekingen

Uw Bregenzerwald Servicebüro

Hebt u vragen of wilt u een verblijf reserveren, wend u dan tot het Bregenzerwald-Servicebüro. Onze 
medewerksters spreken en schrijven Engels en Frans.

Wij reserveren voor u uw gewenst verblijf in het Bregenzerwald. 

Wij boeken voor u arrangements – bijvoorbeeld ons wandelen-zonder-bagage-programma‘s en 
 Schubertiade-Arrangementen met concertkaarten. 

In de zomer krijgt u bij ons de Bregenzerwald gasten-card (voor alle gasten, die 3 en meer nachten in 
het Bregenzerwald wonen). 

In de winter kunt u bij ons skipassen kopen – praktisch en zonder wachttijden. 

Bovendien kunt u gratis gebruik maken van een internet-terminal. 

Onze openingsuren 
Maandag tot vrijdag: van 9 tot 17 uur 
Zaterdag, zondag en feestdagen: van 8 tot 13 uur

Adres: 
Impulszentrum 1135
6863 Egg, Austria
T +43 (0)5512 2365
F +43 (0)5512 3010
E info@bregenzerwald.at
www.bregenzerwald.at/nl

Op onze website vindt u meer informatie in het Duits en in het Engels.
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