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TARIEVEN SKIPAS WINTER
 2022-23

Of het nu met een dag-, meerdagen- of seizoenskipas is – in het grootste skigebied van het Zillertal vindt u gevarieerd
winterplezier van een bijzondere soort. Informeer naar de actuele prijzen en tarieven. De vermelde ticketsoorten zijn

geldig op alle liften van de Zillertal Arena.

Dagkaarten
geldig op alle liften van de Zillertal Arena

Dagen Volwassenen Jeugd Kinderen

vanaf 8.30 uur* € 63,50 € 50,80 € 28,60

vanaf 10.30 uur € 60,70 € 48,60 € 27,30

vanaf 12.00 uur € 49,20 € 39,40 € 22,10

vanaf 13.30 uur € 34,90 € 27,90 € 15,70

1,5 dag vanaf 11.45 uur € 93,90 € 75,10 € 42,30

*Hochkrimml & Königsleiten vanaf 9.00 uur

Terugbetaling Volwassenen Jeugd Kinderen

tot 13.00 uur € 11,00 € 9,00 € 5,00

Zillertal Superskipass
geldig in het gehele Zillertal
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Dagen Volwassenen Jeugd Kinderen

2 € 125,00 € 100,00 € 56,50

2,5 € 155,00 € 124,00 € 70,00

3 € 183,00 € 146,50 € 82,50

3,5 € 207,50 € 166,00 € 93,50

4 € 229,00 € 183,00 € 103,00

5 € 275,00 € 220,00 € 123,50

6 € 307,00 € 245,50 € 138,00

7 € 348,00 € 278,50 € 156,50

8 € 386,50 € 309,50 € 174,00

9 € 424,50 € 339,50 € 191,00

10 € 462,00 € 369,50 € 208,00

11 € 498,50 € 399,00 € 224,50

12 € 534,00 € 427,00 € 240,00

13 € 568,00 € 454,50 € 255,50

14 € 601,00 € 481,00 € 270,50

15 € 632,50 € 506,00 € 284,50

Al vanaf 2 dagen is de skipas geldig in het hele Zillertal en in de Skiarena Wildkogel-Bramberg!

Alle prijzen zijn in € inclusief 10% B.T.W. Fouten, typfouten, drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden!
 Prijzen Zillertal Superskipass 2022/23 geldig van 3 December 2022 tot 16 April 2023

 De aangekondigde prijzen zijn gebaseerd op onze berekening van medio februari 2022. Doordat de ontwikkeling van factoren waarop onze
berekening gebaseerd is (bijvoorbeeld inflatie, energiekosten, etc.), niet realistisch kan worden ingeschat, is het mogelijk dat de prijzen nieuw
gecalculeerd moeten worden. Wij behouden ons daarom het recht voor om de prijzen van de skipassen op een later tijdstip aan te passen - in
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ieder geval voordat de skipassen worden gekocht. Voor de aankoop van skipassen moet de op dat moment aangekondigde prijs worden
betaald.

Keuze-abonnement
Skiën naar keuze binnen de gegeven dagen

Dagen Volwassenen Jeugd Kinderen

4 in 6 € 244,00 € 195,00 € 110,00

5 in 7 € 286,50 € 229,50 € 129,00

6 in 7 € 320,00 € 256,00 € 144,00

10 in 14 € 497,50 € 398,00 € 224,00

Arena-tickets enkele rit
alleen voor voetgangers

Rosenalmbahn Volwassenen Kinderen

Rit omhoog of omlaag, 1 sectie € 10,90 € 5,50

Rit omhoog en omlaag, 1
sectie € 16,30 € 8,20

Rit omhoog of omlaag, 2
secties € 16,30 € 8,20

Rit omhoog en omlaag, 2
secties € 24,50 € 12,30

5x omhoog en omlaag, 1 sectie € 57,10 € 28,60

5x omhoog en omlaag, 2
secties € 83,80 € 41,90
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Gerlossteinbahn Volwassenen Kinderen

Rodelticket (1 rit omhoog)
Overdag € 11,60 € 5,80

Rodelticket (1 rit omhoog)
Avond € 12,20 € 6,10

Omhoog en omlaag € 17,60 € 8,80

Isskogelbahn, Dorfbahn
Gerlos, Dorfbahn Königsleiten Volwassenen Kinderen

Omhoog en omlaag   

Filzsteinbahn "Speedy" &
Plattenkogel X-Press Volwassenen Kinderen

Omhoog en omlaag   

Seizoenskaart
Zillertal Arena // Zillertal // Tirol

 Volwassenen Jeugd Kinderen

Zillertal Arena € 723,00 € 578,00 € 400,00

Zillertaler Superskipass € 888,00 € 711,00 € 373,50

Tirol Snow Card    

Seizoenstijden & leeftijdsgroepen
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Algemene Voorwaarden
Prijzen, kortingen en terugbetalingen

Seizoenstijden in de Zillertal Arena
Zillertal Arena: 03.12. - 16.04.2023 (bij voldoende sneeuw)
Gerlosstein: 23.12. - 26.03.2023
Zillertaler Superskipas: 03.12. - 16.04.2023

Leeftijdsgroepen
Jeugdtarief: Jaren van 2004 tot 2007 (identiteitskaart vereist!)
Kindertarief: Jaren van 2008 tot 2016 (identiteitskaart vereist!)
Kinderen geboren na 01.01.2017 worden gratis vervoerd volgens de vervoersvoorwaarden en onder begeleiding van een betalende
begeleider.

Zillertal Arena & Wildkogel Arena
De Zillertal Arena-skipas en de Zillertal Superskipas zijn ook geldig in het skigebied Wildkogel-Arena in Neukirchen am Großvenediger.
Tussen Neukirchen, Wald, Krimml en Königsleiten kunt u met een geldige skipas gebruikmaken van onze gratis skibus.

Super Ski Card
De Super Ski Card is ook geldig in de Zillertal Arena! Alle informatie over de Super Ski Card is te vinden op www.superskicard.com.

Tirol Snow Card
Jeugdtarief: Jaren van 2004 tot 2006 (identiteitskaart vereist!)
Kindertarief: Jaren van 2007 tot 2016 (identiteitskaart vereist!)

Gereduceerde kaartjes (kinderen, jongeren, gehandicapten vanaf 60% invaliditeitsgraad enz.) worden zonder uitzondering alleen
afgegeven op vertoon van een identiteitsbewijs met foto. Wij vragen uw begrip voor het feit dat ons kassapersoneel geen uitzonderingen
mag maken.
De skipassen en dagkaarten zijn niet overdraagbaar! Misbruik van skipassen zal strafrechtelijk worden vervolgd.
De geldigheidsduur van de skipas gaat in op de dag van geldigheid. Meerdaagse skipassen kunnen al de dag ervoor vanaf 15.00 uur
worden gekocht. De skipassen zijn altijd geldig op opeenvolgende dagen, een onderbreking is niet mogelijk (met uitzondering van de keuze-
abonnementen).
Voetgangerskaarten worden in de winter alleen afgegeven aan gasten zonder wintersportuitrusting.
In geval van een skiongeval of ziekte zullen wij u als blijk van goede wil terugbetalen vanaf de laatste dag van gebruik. Hiervoor moet u
een doktersattest voorleggen. Helaas kunnen wij verloren skipassen niet vervangen.
Wij kunnen ook geen terugbetalingen of verlengingen toestaan in geval van slecht weer, wind/storm, lawinegevaar, onvoorzien vertrek,
onderbreking van activiteiten, door de overheid opgelegde sluitingen of opheffingen, sluiten van liften enz.

http://www.superskicard.com/
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Informatie overeenkomstig § 24 DSG 2000 betreffende Photocompare
Er wordt op gewezen dat ten behoeve van de toegangscontrole een referentiefoto van de houder van een liftkaartje wordt gemaakt wanneer
deze voor de eerste keer door een draaihek gaat dat met een camera is uitgerust. Deze referentiefoto wordt door het liftpersoneel vergeleken
met de foto’s die worden genomen telkens wanneer de persoon een draaihek passeert dat met een camera is uitgerust. De referentiefoto wordt
onmiddellijk na het verlopen van het liftticket gewist, de andere foto’s uiterlijk 30 minuten na het passeren van een draaihek. Wij willen u erop
wijzen dat het ook mogelijk is lifttickets te kopen die technisch zo zijn geconfigureerd dat er geen foto wordt genomen bij het passeren van het
draaihek, maar er moet rekening worden gehouden met willekeurige controles door het liftpersoneel. Het transport vindt plaats nadat een
toegangscontrole is uitgevoerd. De plaats en het aantal toegangen worden uitsluitend opgeslagen voor facturatiedoeleinden en voor zover dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract.

Inwisseling achteraf tegen een andere skipas, overdracht aan een andere persoon, verlenging of uitstel van de geldigheidsduur zijn niet
mogelijk.
Wij behouden ons het recht voor om de exploitatie van bepaalde liften tijdens of aan het einde van het seizoen op te schorten wegens de
sneeuwcondities of om de exploitatie van de skibusdienst aan het einde van het seizoen op te schorten.
De individuele diensten waarop deze kaart recht geeft, worden verleend door juridisch zelfstandige ondernemers. De ondernemer die de
kaart verkoopt, treedt voor de andere ondernemers slechts op als hun vertegenwoordiger. Daarom is alleen de desbetreffende contractant
verplicht de afzonderlijke diensten te verlenen en de schade te vergoeden in geval van incidenten.


