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ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Servus!
Μου αρέσει να εξερευνώ προορισμούς που συνδυάζουν αξιοθέατα, παραδόσεις,

δραστηριότητες και καλή κουζίνα. Δεν χρειάστηκε όμως να ταξιδέψω και πολύ

μακρυά, γιατί όλα αυτά είχα την ευκαιρία να τα εξερευνήσω στην περιοχή που

ζω τα  τελευταία 7 χρόνια, τις Αυστριακές Άλπεις. 

 

Στους ταξιδιωτικούς οδηγούς μου θα σας μεταφέρω τις εμπειρίες μου, καθώς και

τα καλύτερα "Tips" και πληροφορίες για να εμπνευστείτε ή και να ταξιδέψετε σε

ξεχωριστές περιοχές της Αυστρίας, 

 

Φιλικά,

Γιώργος 



Ανώνυμος

"Το ταξίδι είναι το μόνο πράγμα, που
ξοδεύοντας χρή́ματα, σας κάνει πιο πλούσιους" 



Μια ευχάριστη έκπληξη για οικογένειες, αθλητικούς τύπους αλλά κυρίως

για τους λάτρεις της φύσης, η κοιλάδα του Brixental με τα τρία χωριά

Brixen im Thale, Kirchberg και Westendorf προσφέρει ότι ακριβώς

χρειάζεστε για τις καλοκαιρινές διακοπές σας στην καρδιά των Άλπεων

του Κίτσμπουελ (Kitzbüheler Alpen). 

 

Ποδηλασία, πεζοπορία, γκολφ, κολύμπι σε λίμνες και πολλές άλλες

δραστηριότητες δίνουν μια ποικιλία  στις διακοπές σας. Οι πεζοπόροι

μπορούν να απολαύσουν περισσότερα από 500 χιλιόμετρα μονοπατιών

πεζοπορίας, ενώ τους ποδηλάτες περιμένουν περισσότερα από 800

χιλιόμετρα ποδηλασίας και μονοπατιών ποδηλασίας βουνού. 

 

¨Ξεκινήστε την ημέρα σας ενεργά με δραστηριότητες σε ένα μοναδικό
σκηνικό από τα εντυπωσιακά βουνά των Άλπεων¨.

Καλωσήρθατε στο 

Επίσης για όσους διαθέτουν αυτοκίνητο, η περιοχή αποτελεί αφετηρία για

να εξερευνήσετε κοντινούς προορισμούς και αξιοθέατα σε λιγότερο από μία

ώρα απόσταση. Ανάμεσα στις επιλογές σας θα είναι σίγουρα το Ίνσμπρουκ,

Σάλτσμπουργκ, Κίτσμπουελ, Jakobskreuz, Κούφσταϊν, Ράτενμπεργκ, οι

Κρυστάλλινοι κόσμοι του Swarovski, το παλάτι Tratzberg και άλλα πολλά.

Brixental

https://www.youtube.com/watch?v=2X63DlI3mk4
https://www.youtube.com/watch?v=2X63DlI3mk4


Μπορεί να είναι το μικρότερο χωριό της κοιλάδας, είναι όμως και το παλαιότερο

της κοιλάδας. Από αυτό πήρε άλλωστε και το ονομα της η κοιλάδα.  Η

καταπληκτική εκκλησία του είναι ίσως το πρώτο μέρος που θα επισκεφτείτε.

Brixen im Thale



Ένα υπέροχο ήσυχο γραφικό χωριό των Άλπεων, γεμάτο στολισμένα με λουλούδια

μπαλκόνια, αποτελεί ιδανικό σημείο εξόρμησης για περιπάτους με υπέροχη θέα των

γύρω βουνών.

Westendorf



Το Κίρχμπεργκ είναι ένα χωριό 5.000 κατοίκων ακριβώς δίπλα στο

Κίτσμπουελ. Το αγροτικό ως επί το πλείστον αυτό χωριό συνδυάζει

κλασσική τιρολέζικη αρχιτεκτονική με μερικές μεσαιωνικές κατοικίες,

αρκετά αγροκτήματα στην ευρύτερη περιοχή αλλά και καινούργιες

οικοδομές που διατηρούν το στοιχείο του ξύλου και δένουν αρμονικά

με το σύνολο.. 

Kirchberg in Tirol



Ανώνυμος

"Όλα τα ταξίδια έχουν μυστικούς προορισμούς,
τους οποίους ο ταξιδιώτης δεν γνωρίζει" 



Από τέλη Μαϊου που ξεκινάει η καλοκαιρινή σεζόν

μέχρι και τον Οκτώβριο είναι το κατάλληλο διάστημα

για να εξερευνήσετε την περιοχή. Υπάρχουν όμως

κάποιες ημερομηνίες με σημαντικά φεστιβάλ και

εκδηλώσεις που δεν θα θέλατε να χάσετε:

¨

Πότε να ταξιδέψετε

Οι ημερομηνίες  με τις σημαντικότερες εκδηλώσεις για το 2020:
 

Almabtrieb 19.09.2020

Libro Balloon Cup 26.09.-03.10.2020

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Antlassritt 11..06.2020

Dorffest Kirchberg 25.07.2020

Dorffest Westendorf 18.07.2020

 

Blumencorso 15.08.2020

Brixen's Bergleuchten festival 29.08.2020



Κάθε 15αύγουστο παρελαύνουν  πάνω από 30 άρματα,

τα οποία για τον στολισμό τους απαιτούνται

τουλάχιστον 500.000 φρέσκες ντάλιες, γαρίφαλα και

άλλα λουλούδια. 

Blumencorso - Η παρέλαση με τα λουλουδένια άρματα



Τα χωριά υποδέχονται με μεγάλες εκδηλώσεις, ζωντανή μουσική,

παραδοσιακές στολές και τοπική κουζίνα. τα κοπάδια που κατεβαίνουν

από τα αλπικά λιβάδια για να ξεχειμωνιάσουν στα πεδινά. 

Almabtrieb - Η παρέλαση των αγελάδων



Αραβική παροιμία 

"Κάποιος που ζει βλέπει πολλά, κάποιος που

ταξιδεύει περισσότερα" 



Τα e-bikes πλέον αποτελούν μια δημοφιλή

καλοκαιρινή δραστηριότητα, όπου μπορείτε να

επιλέξετε ένα ή περισσότερα μονοπάτια για να

εξερευνήσετε με μεγαλύτερη ευκολία τα βουνά των

Άλπεων του Κίτσμπουελ. Η σηματοδότηση είναι πολύ

καλή ενώ υπάρχουν και αρκετοί σταθμοί φόρτισης

των ποδηλάτων. 

 

Δραστηριότητες

INSIDER TIP!
Μια υπέροχη αλλά και εύκολη διαδρομή είναι αυτή

που ξεκινάει από το  Kirchberg και συνεχίζει μέχρι το

Aschau - Unterer Grund. Highlights: Απαραίτητη στάση

για φωτογραφίες στον μικρό καταρράκτη του Aschau

με την κρεμαστή πεζογέφυρα ενώ στην συνέχεια

στάση για φαγητό στο Kassplatzl ή το Labalm..

Απόσταση: 14,8χλμ μέχρι το Karalm 

Υψομετρική διαφορά: 597μ

Διάρκεια: 2 ώρες¨

e-Bike

https://www.youtube.com/watch?v=5Qe_2Qwm23M


Υπάρχουν πάρα πολλά μέρη να ανακαλύψετε στην κοιλάδα Brixental, και

συγκεκριμένα στα βουνά της. Από τα αλπικά λιβάδια γεμάτα με αγελάδες,

λιμνοδεξαμενές στις κορυφογραμμές, δάση, μικρά ρέματα και καταρράκτες, θεματικά

πάρκα για μικρούς και μεγάλους, και φυσικά αλπικα εστιατόρια σε υπέροχες πλαγιές

με απεριόριστη θέα των Άλπεων. Για τους πιο απαιτητικούς υπάρχουν φυσικά

υπέροχα μονοπάτια και διαδρομές με μεγαλύτερο επίπεδο δυσκολίας.

Δραστηριότητες: ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ

Wohlfühlweg. Το μικρό κυκλικό μονοπάτι ευεξίας γύρω από το Βέστεντορφ. 
4 Seen. Το μονοπάτι των 4 λιμνών στην κορυφογραμμή πάνω από το Κίρχμπεργκ.
Alpinolino. Το θεματικό πάρκο στο Talkaser του Βέστεντορφ
Filzalmsee. Το θεματικό πάρκο του Brixen im Thale
Kneippanlage Aschau. Το πάρκο υδροθεραπείας με ψυχρά νερά.

INSIDER TIP
Τα ομορφότερα μονοπάτια δεν είναι απαραίτητο να τα απολαμβάνουν μόνο οι

έμπειροι. Τα παρακάτω είναι ιδανικά ακόμα και για οικογένειες.

Hiking



Το καλοκαίρι έχετε την δυνατότητα να

απολαύσετε μαγευτικές θέες των Αλπεων από

ψηλά. 3 Λιφτ λειτουργούν από τον Μάϊο μέχρι και

τον Οκτώβριο στην κοιλάδα του Brixental. 

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΨΗΛΑ

KIRCHBERG - Gaisberg Lift
Περίπου 500 μέτρα από το κέντρο του χωριού

βρίσκεται το 4 θέσιο λιφτ που σας ανεβάζει

σχεδόν μέχρι την κορυφή του βουνού Gaisberg.

BRIXEN IM THALE- Skiwelt
Οι γόνδολες ξεκινάνε εντός του οικισμού. Από το

τέρμα του σταθμού χρειάζεστε μόνο 10 λεπτά

περπάτημα για την λίμνη Filzalmsee.

WESTENDORF- Alpenrosenbahn I & II
Περίπου 400 μέτρα από το κέντρο του χωριού

βρίσκεται το λιφτ τύπου Γόνδολα. Στην κορυφή

του ξεκινάει το μονοπάτι Alpinolino, κατάλληλο για

μικρούς και μεγάλους. 



TRAVEL 

AND EAT 

LIKE THE 

LOCALS 



Στο Brixental κυριαρχεί η τοπική κουζίνα την οποία δεν πρέπει να

χάσετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε. Tα 3 πιο τυπικά και

παραδοσιακά εδέσματα σερβίρονται κατά κανόνα σε σιδερένια

τηγανάκια.

 

TIROLER GRÖSTL
Το τιρόλερ γκροστλ είναι το φαγητό των “φτωχών” αλλά από τα

αγαπημένα τόσο των τιρολέζων όσο και των τουριστών.

Φτιάχνεται με σοταρισμένες βραστές πατάτες, ψιλοκομμένα

κομμάτια από κρέας, κρεμμύδι και μπαχαρικά, ενώ στο πάνω μέρος

του τοποθετείτε και ένα αυγό μάτι.

KAISERSCHMARRN
Το Κάιζερ-σμαρν είναι είδος γλυκίσματος που φτιάχνεται με αυγά,

γάλα, άχνη και αλεύρι και σερβίρεται με μαρμελάδα ή μους μήλου.

Επειδή μιλάμε όμως για το Τιρόλο, όπου και να πάτε θα σας το

σερβίρουν σε υπερβολικά μεγάλη ποσότητα. Αυτός είναι και ο

λόγος που πολλά εστιατόρια και ξενοδοχεία το σερβίρουν και ως

κύριο πιάτο. Πρόκειται για μια καλή επιλογή κυρίως στα αλπικά

εστιατόρια στα βουνά. 

KASSPATZL
Αναλόγως στην περιοχή που θα πάτε θα το δείτε με διαφορετική

ονομασία και είναι το αγαπημένο μου πιάτο στο Τιρόλο. Πρόκειται

για φρέσκα χειροποίητα μακαρόνια με ακανόνιστη μορφή.

Προετοιμάζονται με κρέμα γάλακτος και τριμμένο τυρί και στο

πάνω μέρος τοποθετούνται κομμάτια από τηγανιτά κρεμμύδια. 

 

ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ

Αν και κάθε χωριό έχει πολύ καλά εστιατόρια, κατά την διάρκεια

της ημέρας υπάρχουν αρκετά αλπικά εστιατόρια στις πλαγιές των

βουνών με υπέροχη θέα που θα σας προσφέρουν μια ξεχωριστή

γαστρονιμική εμπειρία.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ



Miriam Beard

"Το ταξίδι είναι κάτι παραπάνω από το να βλέπεις

τοπία, είναι μια αλλαγή που συνεχίζεται, βαθιά και

μόνιμα, στις ιδέες της ζωής" 



Τα χωριά του Brixental αποτελούν ιδανική αφετηρία για

εξορμήσεις σε γνωστούς προορισμούς και αξιοθέατα των

Άλπεων, τα οποία μπορείτε να επισκεφτείτε είτε οδικώς

είτε με το τρένο σε λιγότερο από 1,5 ώρα.

ΚΟΝΤΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ & ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Ίνσμπρουκ 

Σάλτσμπουργκ

Κίτσμπουελ

Jakobskreuz

Κούφσταϊν

Ράτενμπεργκ

Swarovski

Παλάτι Tratzberg

Ανάποδο σπίτι

Schwarzsee

Sightseeing



Κατά την άφιξη σας μπορείτε να προμηθευτείτε την guest card

με την οποία απολαμβάνετε αρκετά προνόμια και εκπτώσεις. Η

κάρτα είναι δωρεάν και μπορείτε να την ζητήσετε από το

Ξενοδοχείο ή Ξενώνα που διαμένετε.

 

Δωρεάν μεταφορές!
Mε το λεωφορείο μεταξύ Wörgl & Kitzbühel

Mε το τρένο μεταξύ Wörgl & Hochfilzen

(συμπεριλαμβανομένων Kitzbühel και Sankt Johann)

 

Eκπτώσεις!
Στα τελεφερίκ Kitzbühel, Brixen και Westendorf

Λίμνη / πισίνα Brixen και Westendorf

Γήπεδο γκολφ Schwarzsee Kitzbühel

Γήπεδο τένις Westendorf

Ενοικιάσεις ποδηλάτων βουνού Freerider Schirmbar Westendorf

Πάρκο Άγριας Ζωής Aurach Kitzbühel

Εσωτερική πισίνα Aquarena Kitzbühel

Wave - Υδάτινο Πάρκο Wörgl

Swarovski Krystall Worlds - Wattens

Παλάτι Tratzberg

20% έκπτωση στο γήπεδο γκολφ Westendorf¨

Guest Card



Αεροπορική Σύνδεση
Το πλησιέστερο αεροδρόμιο με καθημερινή αεροπορική σύνδεση από

Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες ελληνικές πόλεις είναι αυτό του Μονάχου.

Το αεροδρόμιο αυτό εξυπηρετεί πλήρως τους ταξιδιώτες που θα

επισκεφτούν τα χωριά του Brixental. Από εκεί έχετε τρεις επιλογές, το

τρένο (με 2 ή 3 ανταποκρίσεις), μπορείτε  να νοικιάσετε αυτοκίνητο ή να

μεταβείτε με εταιρείες ταξί (προσωπικά προτιμώ την “Four Seasons”) 

 

Σύνδεση με τρένο
Από Μόναχο ή Βιέννη μέχρι Wörgl και από εκεί με Rex ή S6 για

Westendorf, Brixen ή Kirchberg (περίπου 20-25 λεπτά). Αν κλείσετε από

νωρίς εισιτήρια Sparschiene θα εξοικονομήσετε αρκετά χρήματα. 

Από Σάλτσμπουργκ μπορείτε να ταξιδέψετε απευθείας με Rex ή S-Bahb

γύρω στις 3 ώρες. Η διαδρομή με Einfach Raus Ticket για πάνω από 2 άτομα

είναι αρκετά οικονομική (πληροφορίες εδώ). Με τα αντίστοιχα τρένα από

Ίνσμπρουκ η διαδρομή διαρκεί μιάμιση ώρα.

Πως θα μεταβείτε στο Brixental

Αεροδρόμιο του Μονάχου 150χλμ
Σάλτσμπουργκ 90χλμ 

Σημαντικότερες αποστάσεις με αυτοκίνητο

Βιέννη 380χλμ
Ίνσμπρουκ 80χλμ



Δ Ι Α Μ Ο Ν Η



 

Στην περιοχή του Brixental έχετε

αμέτρητες επιλογές διαμονής, από

παραδοσιακούς ξενώνες μέχρι και

πολυτελή 4* ξενοδοχεία. 

 

Το κυρίαρχο στοιχείο είναι η τιρολέζικη

αρχιτεκτονική με έμφαση στην παράδοση

και την εγκάρδια φιλοξενία. Αν επιθυμείτε

συγκεκριμένες επιλογές και συμβουλές

μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω

της ιστοσελίδας ή μέσω facebook. 

 

Δ Ι Α Μ Ο Ν Η

Για εσάς που προτιμάτε την διαμονή σε

παραδοσιακούς ξενώνες μπορώ να σας

προτείνω το Haus Dirol που βρίσκεται σε 

 μια ήσυχη τοποθεσία 5 λεπτά με τα πόδια

από το κέντρο του Kirchberg in Tirol. Τα

διαμερίσματα του είναι όλα ανακαινισμένα

και οι εντυπώσεις από Έλληνες που έχουν 

 διανυκτερεύσει εκεί ήταν οι καλύτερες.

 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και

φωτογραφικό υλικό για τον ξενώνα θα

βρείτε εδώ.

Ξ ε ν ώ ν α ς  " H a u s  D i r o l "

https://www.austriakes-alpeis.com/
https://www.austriakes-alpeis.com/
https://www.austriakes-alpeis.com/haus-dirol
https://www.austriakes-alpeis.com/


Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ο  Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Ο  &  Ε Σ Τ Ι Α Τ Ο Ρ Ι Ο

Το παραδοσιακό αυτό ξενοδοχείο βρίσκεται στην πλατεία του Kirchberg, και φυσικά στην καρδιά

όλων των εκδηλώσεων που διεξάγονται όλο το καλοκαίρι. Στον υπαίθριο χώρο του εστιατορίου

μπορείτε να απολαύσετε τοπικές σπεσιαλιτέ αλλά και διεθνή κουζίνα. 

To ξενοδοχείο έχει ειδικές προσφορές για Έλληνες και Κύπριους επισκέπτες!!! Πληροφορίες εδώ.

https://www.austriakes-alpeis.com/
https://www.austriakes-alpeis.com/bechlwirt


Δύο  από τα μεγαλύτερα και καλύτερα

χιονοδρομικά της Αυστρίας σας περιμένουν για

τέλειες χειμερινές διακοπές. 

Το χιονοδρομικό Kirchberg-Kitzbühel με 170χλμ

πίστας και το χιονοδρομικό Skiwelt Wilder Kaiser-

Brixental με 284χλμ πίστας δεν θα σας κάνουν να

βαρεθείτε κατά την διάρκεια της διαμονή́ς σας. 

Χειμώνας στο Brixental
Bonus Information

Το Brixental επισκέφτηκε φέτος τον χειμώνα η
εκπομπή του Ευτύχη Μπλέτσα "Happy Traveller".
Το επεισόδιο μπορείτε να το απολαύσετε στον
παρακάτω σύνδεσμο. 

https://www.youtube.com/watch?v=UO3KXt6a_wM&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=UO3KXt6a_wM&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=e8zSq9BRt1Q&t=2093s
https://www.youtube.com/watch?v=e8zSq9BRt1Q&t=2093s


Γεώργιος Πολυχρονίδης

Published on May 20th 2019

 

Εάν σας άρεσε ο οδηγός του Brixental, μπορείτε να

επισκεφτείτε τo site μου με πληροφορίες για τις

Αυστριακές Άλπεις, ή το Youtube κανάλι (σχετικά

καινού́ργιο) αλλά και τους social media λογαριασμούς

στο facebook και instagram για ότι νεότερο έχω από τους

ομορφότερους προορισμούς της Αυστρίας.

 

Θα χαρώ πολύ αν με ακολουθήσετε ή εγγραφείτε! 

https://www.austriakes-alpeis.com/
https://www.youtube.com/channel/UCBr1q0voCNbdkIbT16bGQAg
https://www.facebook.com/austriakesalpeis/
https://www.instagram.com/austriakesalpeis/
http://www.austriakes-alpeis.com/
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Page 6- Brixen im Thale ©  Kitzbüheler Alpen / Tropper Kurt
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Page 10- Gipfel Fleiding ©  Kitzbüheler Alpen /Gartner Mathäus

Page 11- Blumenkorso main Photo & Parade ©  Kitzbüheler Alpen /Gartner Mathäus

Page 11- Blumencorso Cow & Toy  ©  Kitzbüheler Alpen / Raad Photography

Page 12- Alm Abtrieb ©  Kitzbüheler Alpen / Tropper Kurt

Page 14- E-Bike ©  Kitzbüheler Alpen / Mirja Geh

Page 15- Kneippe & See ©  Kitzbüheler Alpen - Brixental

Page 15- Wanderweg ©  Kitzbüheler Alpen / Krings Maren

Page 18- Hüttenabend ©  Kitzbüheler Alpen / Florian Mitterer Photography

Page 18- Kasspatzl ©  Kitzbüheler Alpen /© Ehammer Christina

Page 18- Kasspatzl & Gröstl & Kaiserschmarrn ©  Kitzbüheler Alpen /© Ehammer Christina
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Page 26 ©  Kitzbüheler Alpen /© Mirja Geh

https://www.kitzbueheler-alpen.com/en/brixental/holidays-tyrol.html

