KRONIEK VAN DE TIROLER ZUGSPITZBAHN
Eerste beklimming van de Zugspitze door Josef Naus (ReutteLechaschau)
Beierse alpinisten monteren een kruis op de top
Berggidsen begeleiden de eerste gasten naar de Zugspitze.
Het Münchner Haus en het meteorologisch station worden
1897/1900
opgericht
1924
Begin van de bouwwerken aan de Oostenrijkse Zugspitzbahn
Afwerking en feestelijke opening van de Oostenrijkse
5. juli 1926
Zugspitzbahn
Opening van de tandradbaan voor het traject Eibsee 1930
Schneefernerhaus aan de Beierse zijde.
Afwerking van een kabelbaan van het Schneefernerhaus op de top
30. januari 1931
van de Zugspitze
"Duizend mark verbod", gevolg: weinig gasten - slechte financiële
1933
situatie van de Oostenrijkse Zugspitzbahn
Verkoop van aandelen van de Oostenrijkse aan de Beierse
1937
Zugspitzbahn
Na de oorlog viel de Zugspitzbahn als "Duits eigendom" opnieuw
1945
onder het beheer van Oostenrijk
1952
Aanschaf van nieuwe cabines in licht metaal voor telkens 23 pers.
Versterking van de elektrische aandrijving, waardoor de snelheid
1954
toenam van 3,5 tot 5 meter per seconde
Heropbouw van het tijdens de oorlog vernielde hotelcomplex aan
1956
het dalstation
Oprichting van de Tiroler Zugspitzbahn AG met hoofdzetel in
juni 1958
Ehrwald. Deelstaat Tirol 51%, 23% aandelen voor kleine spaarders
Modernisering van de installaties:
bouw van het tussenstation in Gamskar, hierdoor installatie met
1959/60
vierpersoonscabines (260 pers/u) en toegang tot de top van de
Zugspitze via een kabelbaan
september 1962 Hevige brand in het Kammhotel
1 december 1962 Opening van de Eibsee-kabelbaan aan de Beierse zijde
Ingebruikneming van de kabelbaan naar de top van de Zugspitze
15 mei 1964
aan de zijde van Tirol
september 1965 Opening van het berghotel met panoramarestaurant
Verkoop van bedrijfsaandelen van de deelstaat Tirol aan de
1988
Zillertaler Gletscherbahn GmbH & Co KG.
10 juli 1991
Opening van de "nieuwe" Tiroler Zugspitzbahn
6 februari 2003
Brand in het dalstation. De kabelbaan werd ernstig beschadigd.
feb. – aug. 2003 Heropbouw in recordtijd
13 aug. 2003
Opening na heropbouw
Mei 2005
Opening Panorama Gipfelrestaurant na heropbouw
Mei 2005
Opening “Faszination Zugspitze” – Erlebniswelt
Mei 2015
“Der Schneekristall” - Sneeuwkristal
27 augustus
1820
augustus 1851
rond 1870

Tiroler Zugspitzbahn, A-6632 Ehrwald
Tel.: 0043-(0)5673-2309, Fax: 0043-(0)5673-2309-51
www.zugspitze.at
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