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Het Oostenrijkse Zauchensee 
is een ideale plek voor 
gezinsvakanties. In de winter 
een sneeuwparadijs, in de 
zomer een schitterend groen 
dal; groot en klein kunnen 
zich het hele jaar uitleven in 
de ‘Magic Mountains’.  
Tekst Karin Kuijpers
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Misschien is Zauchensee nog het best  
te omschrijven als een hoteldorp. In het 
laagseizoen wonen er maar zo’n 50 mensen, 
maar in het hoogseizoen (in de winter en  
de zomer) zijn alle 1500 hotelbedden bezet.  
Een dorp gemaakt voor het toerisme dus,  
maar wel met uitstraling en zeer gastvrij. 
Het ligt aan de voet van de bergtoppen 
Gamskogel (2861 meter) en de Tauernkar 
in Salzburgerland. In de winter een ski-
dorp bij uitstek, in de zomer een fijne plek 
voor gezinnen die de Magic Mountains van 
Oostenrijk willen bezoeken. Net als in het 
Franse hoteldorp Verbier liggen alle accom-
modaties op loopafstand van de skiliften. 
Handig!

Geweldige pistes
Terwijl Verbier 412 kilometer piste telt, heeft 
Zauchensee ‘slechts’ 225 km. Maar het gaat 
hier niet zozeer om de afstand, maar om 
de uitdaging. Skiërs vinden hier geweldige 
zwarte- en off-pistes. Ook beginners en ge-
vorderden komen er aan hun trekken met 
lekkere blauwe en rode routes. Voor snow-
boarders zijn op 1500 meter hoogte in het 
Absolut Park bij Flachauwinkl en Kleinarl 
de mooiste hindernissen te nemen. Fana-
tieke skiërs kunnen vanuit Zauchensee naar 
Flachauwinkl en van daaruit weer door naar 
Kleinarl. Verder rijdt er een gratis ski-bus 
naar Altenmarkt, met aansluiting op andere 
ski-gebieden. Salzburger Sportwelt is de 
verzamelnaam voor dit hele skigebied. Na 
zo’n volle dag actie en minstens 70 km piste 
gaat elke skiër voldaan naar huis.
Ook voor beginnelingen, minder ervaren 
sporters en kinderen die voor de eerste keer 
op de ski’s staan is dit dorp heel geschikt. 
Twee skischolen staan klaar voor de eer-
ste kennismaking met poedersneeuw. Bij 
Trainingscentrum Kogelalm in Zauchensee 
kunnen ze zelfs gevorderden bijspijkeren 
op het gebied van (snel) skiën . 

Glühwein bi j  het kampvuur
Voor wandelaars en langlaufers is Zauchen-
see een paradijs, met maar liefst 195 km 
wandel- en langlaufpaden. De klimgeiten 

onder ons kunnen naar 2139 meter hoogte 
wandelen, voor minder heldhaftige wande-
laars zijn er in het dal genoeg andere routes.
De Tauernloipe is een befaamde langlauf-
route, maar ook geweldig voor wandelaars. 
De stilte van de natuur, de bossen, de bloei-
ende planten - met een beetje mazzel is er 
Edelweiss te zien -, prachtige vergezichten… 
Ook kampvuurtjes onderweg bij van de 
houten hutjes van bewoners die wandelaars 
koffie, bier, glühwein of een huisgemaakte 
stoofschotel aanbieden. Ideaal om hele-
maal op adem te komen. Simpel leven, het 
kan. Hé, loopt daar een hert? 
Ook als bestemming voor de zomervakan-
tie is dit gebied enorm populair, vanwege 

alle activiteiten die worden georganiseerd. 
Met het Magic Mountains-programma 
kunnen kinderen trampoline springen, 
tafeltennissen, badmintonnen, kanoën, 
tubben (roeien), basketballen, sterren kij-
ken, boogschieten, dobberen op het meer 
en beachvolleyballen, begeleid door profes-
sionals. Kunnen de ouders lekker wande-
len, wellnessen, fitnessen, mountainbiken, 
een dagje Salzburg doen (45 minuten met 
de auto) of gewoon lekker een boek lezen. 

Van pizza tot rostbraten
De dorpen Altenmarkt en Zauchensee tellen 
veel leuke restaurants voor lekkerbekken. 
Huisgemaakte pizza’s bij Römerkeller (Rö-
merkellerweg 10, Altenmarkt), een authen-
tieke Wiener Schnitzel in Hotel Alpensee 
(Zauchensee 24), Pedro’s Mexicaanse burger 
(Obere Marktstrasse 5) of Zwiebelrostbraten 
in Unterbergalm (Rosskopf 1). 
Shoppen kost niet al te veel energie, want 
het centrum is niet groot en lekker over-
zichtelijk. In de Obere en Untere Marktstras-
se zijn kledingzaken (inclusief Lederhosen 
natuurlijk) gevestigd en souvenirshops.
En voor wie het aandurft: leren jodelen is 
ook een optie. Vera Knoll geeft in het Jufa-
hotel (aanmelden via diejodelschule.at) 
masterclasses. Jodelen bevrijdt de geest, 
daarna ben je gewoon een ander mens, 
aldus de ervaren docente.

          M A A R  O O K 
W A N D E L E N  E N  Z W E M M E N  I S  M O G E L I J K
Skiën en langlaufen,
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U verblijft in het Magic Mountains 
Hotel Zauchenseehof **** aan het 
schilderachtige meer Zauchensee. 
Een ideale uitvalsbasis voor fiets-, 
mountainbike- en wandeltochten. 
Het hotel beschikt o.a. over een 
wellnesscenter, diverse kinderfacili-
teiten, een restaurant en een bar. 

Inclusief
7x overnachtingen in gewenst
kamertype • 7x ‘More Inclusive’ 
(uitgebreid ontbijtbuffet, light lunch 
of lunchpakket, driegangenkeuze-
diner) • alcoholvrije softdrinks bij 
lunch en diner • deelname aan het 
Magic Mountains sport-, animatie- 
en avondprogramma • gebruik van 
het Magic Mountains Center incl. 
gratis alcoholvrije drankjes (water 
& siroop) • gebruik wellnesscenter in 
hotel (badjas te leen tijdens verblijf) 
• gebruik kinderfaciliteiten in hotel 
• Magic Card • gratis wifi.

Exclusief
Vervoer naar en van Oostenrijk 
• toeristenbelasting (v.a. 15 jaar ca. 
€ 1,10 p.p.p.n., ter plaatse te voldoen) 

• overige maaltijden • parkeer-, 
tol- en entreegelden • autobahn-
vignet voor Oostenrijk • reis- en 
of annuleringsverzekering • bijdrage 
calamiteitenfonds à € 2,50 per 
boeking • reserveringskosten à 
€ 19,50 per boeking.

Prijzen,  informatie en 
reserveren
Dit 8-daagse arrangement is te 
boeken vanaf € 425,- per volwas-
sene o.b.v. 2-persoonskamer, en
vanaf € 490,- per volwassene o.b.v. 
familiekamer. Keuze uit 2-persoons-
kamer, 2-persoonskamer met extra 
bed, familiekamer en familie suite 
(max. 2 volwassenen + 2 kinderen 
t/m 17 jaar). Reisperiode: 23 juni 
tot 8 september 2018. Aankomst- 
en vertrekdag: zaterdag.

Ga voor meer informatie en reserve-
ringen naar libelle.nl/magicmountains 
of bel de reisadviseurs van de Jong 
Intra Vakanties: 0180-45 78 03 o.v.v. 
reiscode ABZAU99.
Op deze aanbieding zijn de ANVR/SGR-
voorwaarden van toepassing. 

In de zomer en winter is het Oostenrijkse 

Zauchensee een heerlijke locatie voor een 

actieve gezinsvakantie. Libelle stelde met de 

Jong Intra Vakanties een mooie autoreis samen.

van Zauchensee

 8 DAGEN
V A N A F 
€425,- p.p.
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