EVENEM ENT ENKALENDER
Markt op dinsdag
20.08.2019, 10:00 – Seefeld, Klosterstr. 43
Zowel seizoens- en regionale producten alsook traditionele
lekkernijen van plaatselijke boeren worden op de weekmarkt op
dinsdag op het dorpsplein van Seefeld verkocht. Een geheime tip zijn
de Tiroolse lekkernijen zoals braadworsten en “kiachln” met
vossenbessen of kool.

DISTRICT MUSIC FESTIVAL
23.08.2019, 19:00 – Leutasch, Weidach 275 b
1. Vrijdag: vanaf 19.00 uur 2. Marketenderinnenwedstrijd Tirol, daarna
feest met de kapel "Blaskapelle Gehörsturz" in de hal "Festhalle
Wetterstein", ingang: EUR 7,-. Zondag: 10 uur veldmis, 12 uur
beginnende concerten, vanaf 16.30 uur dansend en onderhoudend met "MaChlast" in de zaal
"Festhalle…

TRADITIONAL TYROLEAN CRAFT FAIR
07.09.2019, 10:30 – Seefeld, Klosterstr. 43
Er zijn nog maar weinig lieden die het ambacht van vioolbouwer,
nagelsmid, wagenmaker en andere traditionele beroepen beheersen.
Tijdens de 22e “Altes Handwerk Tirol“ worden deze traditionele
beroepen weer tot leven gewekt. Hierbij staan authenticiteit en
originaliteit centraal…

19e Einhornmarsch
13.09.2019, 06:00 – Leutasch, Weidach 275 b

De 3-daagse IML Einhornmarsch met start en finish in Leutasch
brengt de deelnemers naar de mooiste plekken van de Olympiaregion
Seefeld. Van vrijdag tot zondag kan elke dag uit drie verschillende
routes van verschillende afstanden worden gekozen. Op zondag vindt
de uitreiking van de…
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EVENEM ENT ENKALENDER
Iinternationale voetbaltoernooi voor senioren
13.09.2019, 13:00 – Seefeld, Möserer Straße
Dit jaar wordt alweer voor de 22e keer het populaire voetbaltoernooi
voor senioren in Seefeld georganiseerd. Aan het toernooi kunnen
senioren vanaf 30 jaar en veteranen vanaf 40 jaar deelnemen. Voor de
wedstrijden worden 2 verzorgde grasvelden op het sportcomplex van
Seefeld ter beschikking…

Seefeld Market Days
04.10.2019, 10:00 – Seefeld, Klosterstr. 43
Topmerken voor kleine prijzen zijn tijdens de "Markttage der Seefelder
Kaufmannschaft" te koop. Aan het einde van het seizoen bieden
talloze boetieks en winkels hoogwaardige merkartikelen tegen zeer
lage prijzen aan om ruimte te scheppen voor de nieuwe collecties.
Ook op culinair gebied kunnen…

Ganghofer Hubertuswoche
06.10.2019 – Leutasch, Weidach 320
De “Ganghofer Hubertuswoche" behoort tot één van de meest
populaire evenementen in de regio. In de sporen van Ludwig
Ganghofer worden themawandelingen en excursies alsook culinaire
lekkernijen uit de wildkeuken geboden. Hans en Monika Bantl
fungeren de hele week als…

Chapel Advent Leutasch
29.11.2019, 17:00 – Leutasch,
In Leutasch men ervaart lang vergeten vermoedelijk Douane op
begeleide wandelingen kapel. Met fakkels en vergezeld van
gezangen Kerstmis van de voorgangers en de spelers wordt verteld
het interessante verhaal van de 20 kapellen van de Leutasch-vallei .
Daarna ga je naar de Tiroolse specialiteiten…
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advent market of Leutasch
08.12.2019, 16:00 – Leutasch, Weidach 336b
Flavours, Homemade, Craft, ... met muziek!

Live Musik mit unserem flotten Alleinunterhalter Hans
26.12.2019, 20:30 – Leutasch, Weidach 300 m
Eintritt frei! Reservierung unter Tel. 05214/6319.

Live music with the "Karwendelduo"
07.01.2020, 20:30 – Leutasch, Weidach 300 m
Eintritt frei! Reservierung unter Tel. 05214/6319.

Leutascher berglentedagen
31.05.2020 – Leutasch,
Tijdens het één week durende evenement kunnen bezoekers
genieten van heerlijke wandelingen, culinaire geneugten en
wetenswaardigheden over de natuur en kruiden in het mooie
Leutaschtal. Hans en Monika Neuner fungeren in deze week als
gastheer en -vrouw, delen hun uitgebreide kennis…
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