
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Bestemming: 

St. Ulrich am Pillersee 

St. Ulrich am Pillersee  

St. Ulrich ligt in de Oostenrijkse provincie Tirol in het Pillerseetal tussen Fieberbrunn, Hochfilzen en 

Waidring. Het gebied tussen St. Ulrich, St. Jakob, Hochfilzen en Fieberbrunn heeft een groot loipenet. Ook in 

Waidring zijn veel loipes, die bij voldoende sneeuw zelfs aansluiten op de Koasaloipes van St. Johann in 

Tirol. De loipes van Waidring sluiten niet aan op die van St. Ulrich en de rest van het Pillerseetal. Als je in 

Waidring overnacht moet je eerst 15 minuten met de auto of bus.   
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Bestemming - Noords Festival Pillersee  

Ga naar de website en boek deze reis 
 
Vragen? Bel ons op 0343 562800 of stuur een e-mail. 

Prachtige loipes en sneeuwzeker 

Het Pillerseetal is het gebied in Tirol waar de meeste sneeuw valt. Mocht dat toch niet genoeg zijn, dan 

wordt de natuur ook voor de langlaufers een beetje geholpen. Op de koudste plaats in het dal wordt al in 

oktober kunstsneeuw geproduceerd, die daarna over de wedstrijdloipe verdeeld wordt. Zo was er in de win-

ter van 16/17 midden november al een loipe van 3 km. Als de natuursneeuw dan gevallen is worden er in het 

Pillerseetal maar liefst 150 km loipes gespoord.  

 
Wat is waar op het Noords Festival?  

Op het kaartje op de vorige pagina  zie je wat waar is. Het wedstrijdparcours ligt ca. 3 km van het centrum 

van St. Ulrich en 2 km van St. Jakob im Haus verwijderd. Het is niet met de skibus bereikbaar. De dichtstbij-

zijnde Bushaltestelle is bij Hotel Strasserwirt (R op het kaartje). Vanaf daar is het 10 minuten langlaufen naar 

de start/finish. Bij de start/finish zijn voldoende parkeerplaatsen. 

Alles wat niet op het wedstrijdparcours plaatsvindt is bij het centrum van St. Ulrich, waar ook hotel Pillersee-

hof is, waar de Vasa Sport begeleiding verblijft. Daar zijn ook de meeste restaurants, de Tourist Info en de 

Spar Supermarkt. 

 

Winkels 

De normale inkopen kun je dus in de Spar van St. Ulrich doen. Voor grotere inkopen moet je naar Fieber-

brunn of beter nog naar St. Johann in Tirol, waar je ook echt kunt shoppen. De dichtstbijzijnde langlaufwinkel 

is in Hochfilzen. 

 

Routebeschrijving  

St.Ulrich ligt op 920 km afstand vanaf Utrecht. De routebeschrijving van Google Maps vind je hier.  

De snelste weg gaat over de Duitse snelwegen naar München dan over de A8 richting Salzburg, bij de Inn-

taldreieck de A93 richting Innsbruck. Net voor de grens met Oostenrijk bij Oberaudorf via Walchsee,  

Kössen, Erpfendorf en Waidring naar St. Ulrich. 

 

Het Pillerseetal is slecht met de trein te bereiken. Het dichtstbijzijnde vliegveld is Salzburg. Innsbruck is niet 

veel verder weg.   

 

Vanuit een aantal grote steden in Nederland rijdt een pendelbus. Je komt aan in Fieberbrunn. Vanaf daar is 
het nog ongeveer 10 km naar St Ulrich. 
Voor dat deel van de reis kan je een taxi nemen. 
 

Grote ervaring in het organiseren van langlaufwedstrijden 

De Skiclub Pillersee heeft veel ervaring met het organiseren van grote langlaufwedstrijden. Bijna ieder jaar 

organiseren zij een Continental Cup (het niveau onder de World Cup). Ook diverse Oostenrijkse kampioen-

schappen zijn er al “über die Bühne gegangen”. In 2014 werden in St. Ulrich de World Masters gehouden, de 

wereldkampioenschappen voor veteranen. Hier is de link naar een video over de World Masters en hier naar 

uitzendingen van de Oostenrijkse televisie over de Continental Cup 2010 en 2007. 

 

Wedstrijdparcours 

Zie volgende pagina. 

 

  

https://www.vasasport.nl/winter/noords-festival-pillersee
mailto:reizen@vasasport.nl
https://www.vasasport.nl/noords-festival-hotel-pillerseehof
https://www.vasasport.nl/noords-festival-hotel-pillerseehof
https://www.google.nl/maps/dir/Utrecht/6393+Sint+Ulrich+am+Pillersee,+Oostenrijk/@49.7935317,6.605163,7z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47c66f4339d32d37:0xd6c8fc4c19af4ae9!2m2!1d5.1214201!2d52.0907374!1m5!1m1!1s0x47765747583d057f:0x257bd681b58c0aa5!2m2!1d12.57301!2d47.5273369
http://www.winterliner.nl/bestemmingplaats/Oostenrijk/Fieberbrunn/
https://www.youtube.com/watch?v=HAAFxCHLjuc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Em1FUAMQqqQ
https://www.youtube.com/watch?v=RP1jeHexh2c
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Wedstrijdparcoursen 

In St. Ulrich ligt een vast 5 km parcours, dat ingekort kan worden tot 4, 3 en 2,5 km. Op deze site zie de par-

coursen, die bij de World Masters gebruikt werden. De 5 km is het permanente wedstrijdrondje. Voor de 10 

en 15 km werden de loipes naar Hochfilzen gebruikt.  

 

Op het kaartje hieronder kun je zien welke parcoursen hoogstwaarschijnlijk voor de NK 2018 worden ge-

bruikt. In blauw zie je het permanente 5 km parcours. 

De rode ronde wordt “ons” 2,5 km parcours voor de wedstrijden op woensdag en donderdag. De groene 

ronde van 6,25 km wordt waarschijnlijk het marathonparcours van zaterdag. Die ronde moet dan 4 keer wor-

den afgelegd. Het kan ook zijn dat lus naar St.Jakob  (Flecken) korter wordt, zodat het een ronde van 5 km 

wordt, die dan 5 maal moet worden afgelegd.  

De zuidelijke lus van de permanente 5 km is veel te zwaar voor de marathon.  

 

   

https://www.vasasport.nl/winter/noords-festival-pillersee
mailto:reizen@vasasport.nl
http://www.skiclub-pillersee.at/de/pillerseetal-masters/strecken
http://www.skiclub-pillersee.at/de/pillerseetal-masters/strecken

