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OVER THE EDGE ADVENTURES
The Edge Adventures is opgericht door Tjeerd

Langstraat en avonturiert vanuit het bergdorp Mallnitz

(Karinthië) in het midden van de Alpen (Hohe Tauern,

Oostenrijk). We maken verse bergblogs, delen

interessante informatie, produceren productreviews of

plaatsen simpelweg een mooie film- en/of fotogalerij.

Met onze partners zetten we campagnes op om het

gebied - met als startpunt Mallnitz - in zijn geheel op de

kaart te zetten. Daarnaast organiseren we regelmatig

toffe buitenactiviteiten, volledig gericht op (berg)

outdoor.

CAMPAGNES
Wij bieden onze partners maatwerk: sponsored content,

campagnes en acties om merken, activiteiten en/of

lokale gebieden op een mooie manier onder de

aandacht te brengen. 

SOCMED STATS (MEI 2021)

Twitter - 1.418.491 weergaven

Instagram- 132.846 bereik

Facebook - 49.154 bereik

DOELGROEP

Avontuurlijke outdoor- & bergliefhebbers

Leeftijd 25 - 55 jaar

POPULAIRSTE ACTIVITEITEN 

Hiking

Trailrunning

Wintersport

Mountainbiking



MOUNTAINS & OUTDOOR

Tjeerd Langstraat • 0031 6 4118 5744

mallnitz@edge-adventures.com • www.edge-adventures.com

MALLNITZ
Mallnitz is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat

Karinthië, gelegen in het district Spittal an der Drau en ligt

midden in Nationaal Park Hohe Tauern. Het ligt op 1.200

meter hoogte en behoort tot de 21 Alpine Parels van

Oostenrijk. Het dorp heeft ongeveer 750 inwoners. 

Mallnitz is ook bekend om de Tauernschleuse. Deze

verbindt Böckstein met Mallnitz en is een alternatief voor

de drukke snelweg A10. 

Het dorp is een typisch “Bergsteigerdorf” vanwege alle

klim-, hike- en fietsmogelijkheden en het heeft het

officiële predikaat van “Höhenluftkurort”: de lucht is hier

zeer schoon! 

Het ortscentrum ligt tussen het Tauerntal, het Seebachtal

en het Dösental en wordt omgeven door prachtige

bergkammen. Mallnitz heeft een eigen skigebied, de

Ankogel, vernoemd naar de Ankogel (3.250m.). Vanuit

Mallnitz kun je ook andere drieduizenders beklimmen,

zoals de Säuleck (3.060m.) en de “Tauernkönigin”: de

Hochalmspitze (3.360m.).

Mallnitz is als hoogdal ingebed in de kammen van de

omringende bergen en is daardoor een uitgelezen

startpunt voor bergwandelingen. Er zijn alleen al in en om

Mallnitz routes en tochten van zo’n 150 kilometer aan

wandelpaden – van lange relatief vlakke

dalwandelingen, avontuurlijke alpenweiden- en

huttenwandelingen tot intensieve bergtochten tot de

toppen van de drieduizenders. 

Meer informatie: www.edge-adventures.com 

SOCIAL MEDIA

1.3k+ 4.0k+ 1.2k+

https://www.mallnitz.at/
https://hohetauern.at/de/
https://www.alpine-pearls.com/
https://nl.bergfex.com/ankogel/

