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De KWT Lodge is het hele jaar door een heerlijke plek om uw 

vakantie door te brengen, u voelt zich al snel thuis in deze sfeervolle 

lodge. De lodge beschikt over appartementen en kamers waarbij 

een moderne sfeer en gezelligheid voorop staan. De lodge heeft 

een rustige ligging in het pittoreske bergdorpje Baad en heeft een 

prachtig weids uitzicht. Vanuit Baad starten meerdere wandelroutes, 

tourski-routes en kan je de gratis skibus nemen (op 100 meter 

afstand) die je binnen 5 minuten naar de eerste skilift brengt.

De lodge beschikt over een grote gemeenschappelijke ruimte waar 

je een drankje kan nuttigen aan de openhaard na een heerlijk 

dagje actief buiten zijn. Het ontbijtbuffet wordt hier iedere ochtend 

geserveerd en er is een honesty bar waar je zelf drankjes uit  

de koeling kunt halen. In de grote en luxe gemeenschappelijke 

keuken kan zelf worden gekookt. Naast de gemeenschappelijke 

ruimte beschikt de lodge ook over een sauna, een skikelder en  

een speelruimte voor kinderen.

www.kleinwalsertallodge.com

Een prachtig dal in Voralberg (op 803 km rijden van Utrecht), in het westen van Oostenrijk en tegen  

de grens met Duitsland. De regio bestaat uit verschillende dorpen (Oberstdorf (D), Mittelberg, Riezlern, 

Baad en Hirschegg) en heeft meerdere kleine skigebieden die in verbinding staan met elkaar door  

skiliften of skibussen.

De Oostenrijkse authentieke sfeer drukt haar stempel op de gemoedelijke dorpjes en zelfs ook op  

de skigebieden. De Walmendingerhornbahn, Heubergarena, Sollereck, Ifen, Nebelhorn, Fellhorn en  

de Kanzelwandbahn zijn de skigebieden waar je uit kunt kiezen. Ondanks dat het skigebied niet heel 

hoog ligt (rond de 2000 m), kent het Kleinwalsertal jaarlijks een grote hoeveelheid sneeuwval. Door  

de gunstige ligging pakt het skigebied de sneeuw-val vanuit het noorden en vanuit het westen mee  

en is daarom ook een echte hotspot voor freeriders en tourskiërs. 

Niet alleen in de winter, maar ook in de zomer is het Kleinwalsertal een schitterend gebied. Vanuit 

Baad starten meerdere wandelroutes, tourski-routes en langlauf-loipes. Het dorp beschikt over enkele 

restaurants en een kof-fietentje waar je tijdens een bergwandeling onderweg kunt genieten van een 

lekker drankje en een goede lunch. Kortom, een prachtig stukje Oostenrijk!
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