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Het is hier écht fantastisch! 
In het Skicircus liggen meer dan tien Snow Trails. Hier vindt u een combinatie van glooiende pistes, 
schansen, scherpe bochten en smalle bospaden; genoeg skiplezier voor jong én oud dus! 
 
Razendsnel rodelen 
Of u nu gaat rodelen in Leo’s Kufengaudi in Leogang, op de natuurrodelbaan bij de Biberg in 
Saalfelden, op de verlichte natuurrodelbaan Direttissima in Fieberbrunn of op de rodelbaan bij de 
Reiterkogel in Saalbach Hinterglemm: in het skicircus bent u nooit ver van een rodelbaan verwijderd 
en hoeft u dus niet ver te reizen om heerlijk te kunnen rodelen. En dat kan zelfs tot in de late uurtjes! 
 
Alpine Achterbahn 
Ook in de winter is ‘volle kracht vooruit’ het motto bij het middenstation Streuböden in Fieberbrunn. 
In Timoks Coaster suist u met z’n tweeën 1.160 meter bergafwaarts en wordt u weer omhoog 
gebracht. Heeft u een skipas voor dit gebied? Mooi, dan heeft u namelijk gratis toegang tot Timoks 
Coaster! 
 
Zoevend het dal in 
In Leogang vindt u de Flying Fox XXL, dé attractie voor echte snelheidsduivels. Deze kabelbaan van 
1.600 meter is een van de langste en snelste kabelbanen ter wereld. 
Met een snelheid van wel 130 km/u vliegt u naar het eindpunt in de vallei. En dat alles terwijl u 143 
meter boven de grond hangt. 
 
De loipen in 
Langlauffans opgelet: in Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn ligt meer dan 360 km 
aan loipen. 
 
Baumzipfelweg met de Golden Gate Bridge van de Alpen 
Aan het einde van het dal in Saalbach Hinterglemm ligt de allerhoogste wandelroute van Europa. 
Samen met de Golden Gate Bridge van de Alpen is deze route echt een uniek uitstapje. 
 
De paden op, de lanen in 
In Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn ligt 260 km aan winterwandelpaden waar u 
heerlijk door het besneeuwde landschap kunt wandelen, met of zonder sneeuwschoenen. 
 
Schoenen uit, schaatsen aan 
Op de schaatsbaan bij de Ritzensee in Saalfelden en in het Sportzentrum Saalbach Hinterglemm 
kunnen schaatsliefhebbers hun hart ophalen. 
 
Sleetje rijden 
Lekker onder een warme deken in een arrenslee door de wonderschone winterse wouden van 
Saalbach Hinterglemm, Saalfelden Leogang en Fieberbrunn. 
 
Een schot in de roos 
In Saalbach Hinterglemm en Saalfelden Leogang kunt u ook winterboogschieten. U vindt er 28 banen 
met verschillende moeilijkheidsgraden. 
 
Nordic Park Saalfelden Leogang 
In het Nordic Park bij de Ritzensee vindt u alle wintersporten die u naast skiën ook nog kunt 
beoefenen. De kleintjes leren in het populaire Fun & Snow Park de basisbeginselen van het 
langlaufen. Aan de schaatsers is ook gedacht, want zij kunnen op de prachtige Ritzensee met het 



Steinernen Meer op de achtergrond heerlijk het ijs op. Hier vindt u ook een Loipennetwerk van 
ongeveer 150 km waar zowel beginnende als gevorderde langlaufers kunnen genieten van het 
heerlijke sneeuwlandschap in deze regio. Heeft u al eens een sneeuwschoenwandeling gemaakt of 
gerodeld? Pak dan uw kans, want dit en nog veel meer kan allemaal in Nordic Park! 


