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De vakantieregio
St. Johann in Tirol

Tochten voor
elk wat wils

St. Johann in Tirol biedt actieve vakantiegangers een
groot netwerk aan fiets- en mountainbike-routes,
die zowel bij mensen die voor hun plezier fietsen
als de sportieve mountainbiker in de smaak vallen.
Spectaculaire natuurlandschappen, idyllische dorpen
en vredige rustfaciliteiten inspireren langs de routes
en nodigen uit om in de schaduw van de Wilder
Kaiser uit te rusten.

De gepassioneerde mountainbiker
Hoogtemeters winnen, fietstrails bedwingen,
avontuur beleven en de natuur voelen.
Voor gepassioneerde en ervaren mountainbikers
biedt de regio Kitzbüheler Alpen veelzijdige, spannende en uitdagende tochten die aan de verschillende eisen voldoen en van de vakantie een
grandioze belevenis maken.

Fietstocht met het gezin
De kinderen vertrouwd maken met de natuur, samen
spannende en interessante ontdekkingen doen langs
de fietsroute, tijd met elkaar doorbrengen, tot elkaar
komen en daarbij veel vreugde en plezier beleven –
dat is een gezinsvakantie in Oostenrijk.
Op de tochten met gids heeft iedereen plezier en
neemt iedereen mooie herinneringen mee naar huis.

Oostenrijk•St. Johann in Tirol
lti alpenhotel Kaiserfels 

• Meer dan 200 km fiets- en mountainbikeroutes
• Grootste e-bike & e-mountainbike-regio ter wereld

Mountainbike vakantie

met vele oplaadstations

• Moeilijkheidsniveau ’s licht tot zwaar
• Hoogtetochten en fietstrails
• Rivierbelevenispad aan de Großache voor het
hele gezin
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De vrijetijdsfietser
Genieten van natuurlandschappen, de regio op de
fiets verkennen, bezienswaardigheden en regionale
cultuur beleven, gebruik maken van rustfaciliteiten,
pauzes houden om foto‘s te maken en daarbij een
groot aantal kilometers afleggen. Tal van fietsroutes
met de moeilijkheidsniveau ‘s licht tot medium doorkruisen de regio en nodigen uit om van de schoonheid van het landschap en de plaatsjes te genieten.

lti alpenhotel Kaiserfels
Winkl-Schattseite 6b
6380 St. Johann in Tirol/Oostenrijk
Tel: +43 (0)5352 63 610
E-Mail: info.AT1T07@lti-hotels.com
www.kaiserfels.at

lti hotels, een merk van DER Touristik Köln GmbH,
Humboldtstr. 140, D-51149 Köln.
Dezember 2016/ Drukfouten voorbehouden 16110041

lti alpenhotel

Kaiserfels 

FilosofieMountain-Bike-Holidays

Hotelclassificatie Classic Tour & Trail, Easy & Family

Tour & Trail

• Verhuur van hoogwaardige MTB‘s en e-MTB‘s
• Direct aan het TransKitzAlp MTB-traject gelegen

In januari 2015 opende met succes het 4*-hotel met
130 kamers. Het bevindt zich vlak aan de afdaling
van de Eichenhof-lift en biedt een perfecte toegang
tot het ski- en wandelgebied Sankt Johann in Tirol.
Alle tweepersoons- en gezinskamers evenals de
prachtige, moderne Junior-suitesen en de Kaiser
Suite zijn royaal ingedeeld en beschikken over digitaal infotainment, gratis WLAN en een prachtig
uitzicht over de bergen.

Als lid van de gerenommeerde “Mountain Bike
Holidays”-coöperatie biedt het lti alpenhotel Kaiserfels de ideale omstandigheden voor een perfecte
vakantie voor liefhebbers van de fietssport.

Het merk “Mountain Bike Holidays” staat voor beproefde kwaliteit op alle gebieden die belangrijk
zijn voor een geslaagde vakantie met de mountainbike: persoonlijke betrokkenheid, deskundigheid, individueel advies, speciale hotelservices en
een grote aanbod aan mountainbiketochten zijn
vanzelfsprekend in de hotels van de leden.

De classificatie „Classic“
staat voor alle tochten
met een gecertificeerde
gids per dag en week.
Samen met de ervaren
fietsgids Andreas zijn de
mooiste en interessantste
fietstochten geselecteerd die in het hotel 4 dagen
per week worden aangeboden. Het hotel heeft zich
gespecialiseerd in de thema‘s Tour & Trail en Easy
& Family om daarmee de gast een veelzijdig en
kwalitatief overtuigend fietsaanbod te kunnen
bieden.

(187 km, 5.400 hoogtemeters, 4 etappes)

• GPS-verhuur, individuele routeplanning, helmverhuur, verhuur van mountainbike kaarten

• Directe aansluiting op het fietsnetwerk van de
omgeving

• Tips voor de rijtechniek tijdens de tocht
• E.a.

Gegarandeerde services:

• 2 fietstochten op 4 weekdagen met officiële gids
• Verschillende moeilijkheidsniveau ’s licht

Het hotel in het overzicht:

en medium

• Aan de afdaling van de Eichenhof-lift

• Professioneel advies voor fiets- en mountainbike-

• 130 kamers en suites

tochten in het hotel
De kwaliteit van uitrusting en serviceaanbod voor de
mountainbikers maakt van „Mountain Bike Holidays“
de marktleider van Europa sinds 1996. De jaarlijkse
inspectie, die door TÜV Oostenrijk gecertificeerd is,
garandeert de hoge standaard.

• Ruime lobby met receptie
• Buffetrestaurant, Kaiserbar, Rockbar (managed by
Kaisersports)

• Binnenzwembad, saunas, stoombad, fitnessruimte, massages en schoonheidsbehandelingen

• Verhuur van fietsmateriaal
• Fietsinfocorner met kaarten in hotel
• Afsluitbare ruimte voor fietsen
• Kleine fietswerkplaats met basisgereedschap (gereedschap, montagesteunen, smeermiddel, pomp)

• lti kids world: kinderopvang met een afwisselend

• Mountainbikeverhuur via Intersport Patrick

programma voor alle 4- tot 12-jarigen

• Reparatieservice via Intersport Patrick
• Fietswasplaats met reinigingsbenodigdheden

© eisele-heinnorbert

• Droogruimte voor fietskleding
• Wasservice
• E.a.

Easy & Family

• Verhuur van hoogwaardige MTB‘s en e-MTB‘s
• Verhuur van kinderfietsen en kinderaanhangers
• Directe aansluiting op het fietsnetwerk van de
omgeving

• Fietstrajecten voor gezinnen met kinderen van
elke leeftijd, belevenisfietsroutes

• Verschillende moeilijkheidsniveau ’s licht
en medium

• E.a.

