PERSBERICHT

GA TOCH FIETSEN
KITZBÜHELER ALPEN GROOTSTE E-BIKE REGIO VAN
DE WERELD
Brixental, 21 juni 2012 – Wie nog nooit van een E-bike heeft gehoord, is
ongetwijfeld nog niet in de Kitzbüheler Alpen geweest. Met ruim 275 Ebikes, 75 verhuurpunten, 59 toevluchtsoorden met accu-oplaadpunten,
en 1000 km fietsroutes, behoort deze regio tot ´s werelds grootste EBike gebied. Trappen door de bergen was nog nooit zo makkelijk.
Accelereren met accu
Het reeds bekende fenomeen E-Biken
(de E staat voor elektrisch) leeft
enorm. Het is een gewone fiets, want
zonder trappen kom je niet vooruit,
maar met accu. Door een speciale
techniek die de eigen kracht met
100% ondersteunt, beklim je met de
E-bike moeiteloos de steilste
bergwegen. Zodra het zwaarder wordt
bergopwaarts, haalt de E-bike extra
energie uit haar accu ter
ondersteuning. Een accu gaat gemiddeld 6 uur mee en kan tot 80 km afleggen.
Wie echter graag zeker onderweg wil zijn, kan voortdurend bij een van de
tientallen accu-oplaadpunten gratis een volle accu afhalen en de gebruikte weer
inleveren.
Like E-bike
Kitzbüheler Alpen – Brixental is onderdeel van dit grote E-bike gebied en telt 50
E-bikes, 13 verhuurpunten en zo´n 12 accu-oplaadpunten. Afgelopen zomer
werden er honderden E-bikes verhuurd aan jong en oud. Voor kinderen zullen er
in de toekomst ook E-bikes te huur zijn, omdat steeds meer families met een Ebike de bergen willen verkennen. Kijk voor meer informatie en speciale E-bike
vakanties op www.kitzbuehel-alpen.com/nl/e-biken
Over Kitzbüheler Alpen – Brixental
Het op ongeveer 800 meter gelegen Brixental beslaat de drie charmante dorpen
Brixen im Thale, Kirchberg en Westendorf. Ingebed tussen de bergmassieven van
de Hohe Salve en de Kitzbüheler Horn. Het hoogste punt ligt op 2444 meter.
Brixental is vanaf de nabijgelegen luchthavens Innsbruck, Salzburg en München
goed te bereiken. Kijk voor meer informatie op www.kitzbuehel-alpen.com en
download de gratis Smartphone App.
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