
  
 

Bestemming: Ramsau, Noords Festival 
 

  
 

 

 
Ramsau am Dachstein   
ligt op een plateau op 1050-1250 meter hoog boven het Ennsdal bij Schladming aan de voet van het machtige 
Dachstein massief. Er liggen ruim 200 km langlaufloipes. In 1999 werden hier de wereldkampioenschappen noords 
georganiseerd. Ontelbare malen werden hier de Nederlandse kampioenschappen langlaufen georganiseerd, voor het 
eerst in 1978. 
 

 

Verspreid over het plateau 
De dorpsdelen Ort, Schildlehen, Kulm, Leiten en Vorberg liggen over het plateau verspreid. Het langlaufstadion en de 
springschanzen liggen in Ramsau-Ort.Hotel Almfrieden tussen Kulm en Leiten. De vele langlaufloipes zijn ook over 
het plateau verspreid. Middelpunt en startpunt van de meeste Noords Festival programma-onderdelen is het 
langlaufstadion in Ramsau-Ort. 
 

Reis naar Ramsau  
Je kunt naar Ramsau met de auto of de trein. Hier is de locatie op google maps. Met de auto kun je via 1. Filzmoos, 2 
Pichl en 3 Schladming naar Ramsau rijden. Als je met de trein komt moet je naar Schladming en vanaf daar met de 
bus of taxi naar Ramsau.  

 
Accommodatie  
De crew van Vasa Sport (8-9 instructeurs) bivakkeert met veel deelnemers in hotel  Almfrieden. Voor de deelnemers 
die daar overnachten en eten is daar iedere avond een briefing. De overige deelnemers worden op de hoogte 
gehouden via de actuele informatie. De wedstrijdmeeting is ook in hotel Almfrieden en ook de snowshoetocht naar de 
Sattelberg start er. Je kunt de bedden in dit hotel boeken, maar ook zelf iets zoeken in Ramsau.   
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Beschikbare kamers in hotel Almfrieden  
Klik hier naar de details van alle kamers op de site van Almfrieden  
Dit voorjaar hebben de kamers op de 3e en 4e verdieping plaats gemaakt voor luxe appartementen. Dat betekent dat 
de 1-persoons- en standaardkamers (die we vorig jaar voornamelijk gebruikten als single use kamers) zijn verdwenen. 
Dit zijn nu nog de opties voor mensen die alleen op een kamer willen verblijven:  
1p kamers   

• 2p kamer single use (Spar Economy of Kräuter) 19-21m2 

• 1p kamer in een Familienzimmer (37m2) met gedeelde badkamer/wc. Deze kamers bestaan uit een grote en 
kleine kamer, die samen badkamer/wc delen. Zeker als je met iemand die je kent deze kamer deelt is dit een 
prima en betaalbare optie om alleen op een kamer te verblijven. Je kunt dan kiezen uit de grote kamer, waarin 
een dubbelbed staat en de kleine met 1 bed/2bedden naast elkaar of een stapelbed. 

• 1p kamer of 2p kamer single use in een nabijgelegen (3 minuten lopen) pension met eigen badkamer/wc met 
maaltijden in Hotel Almfrieden 

• 1p kamer of 2p kamer single use in een nabijgelegen (1 minuut lopen) pension met etagedouche/wc met 
maaltijden in Hotel Almfrieden 

 
Dit zijn de opties voor de 2p kamers   

• 2p kamer (Kräuter) tot 21 m² 

• 2p kamer extra groot (Wohlfühl Viel Platz) of Familienzimmer 37 m² 

• 2p kamer zeer luxe Romantik Feuer (met elektrische open haard, geen waterbed meer) 36 m2 

• 2p kamer zeer luxe Romantik Wasser (met bad in de kamer) 36 m2 

• 2p kamer in gloednieuw appartement met woonkamer/keuken minstens 40m2 
 
En dit zijn de opties voor familie- of 3p kamers 

• met 3 of 4 personen op een Wohfühl Viel Platz Zimmer 

• met 3 of 4 personen op een Familienzimmer (37m2) met een grote en kleine kamer 

• met 2 volwassenen en 1 of 2 kinderen op een Familienzimmer (37m2). De volwassenen boeken dan deze 
optie: : 

o met 3 of 4 personen op een Familienzimmer 
en voor de kinderen: 

o kind van 6-10 in Familienzimmer met 2 volwassenen 
o kind van 11-15 in Familienzimmer met 2 volwassenen 
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