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VANAF DE TOPPEN VAN DE 
MACHTIGE BERGEN

Lijken de zorgen van de aarde slechts ontzettend 
klein. Vanuit het dal leken ze nog wel zo groot.

Weg van de drukte, de stad en het lawaai: bergtoppen, indrukwek-
kende rotspartijen en het keteldal met zijn gletsjers strijden om de 
aandacht in Stubai. De schoonheid van de bergen ontvouwt zich 
meteen als u er naar kijkt – de prachtige vormen van de Stubaier 
Alpen zijn weergaloos. Zoals zo vaak steekt het bijzondere echter in 
het detail. Ga op zoek naar verborgen natuurschatten die u wellicht 
niet op het eerste oog opmerkt. Vaak verrassend dichtbij en regel-
matig in de verte zonder dat u er steile rotswanden voor hoeft te 
beklimmen of flink hoeft te stijgen.

De watervallen, hoogvenen, bergmeertjes, weides en uitkijkpunten 
in Stubai zijn fraaie figuranten tussen de vele bergtoppen en minstens 
zo geliefd onder de inwoners van het dal. Om in de bergen te kunnen 
komen en de natuur op haar puurst en mooist te kunnen bewonderen 
lopen er kilometerslange wandel- en bergpaden door het Stubaital. 
Eenvoudig, onopvallend, maar altijd aanwezig om de weg te wijzen: 
naar de almen, hutten, toppen en gletsjers.
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VEILIGHEID IN DE BERGEN

CLASSIFICATIE BERGROUTES

Aan de hand van de classificatie met een overzicht van de moeilijk-
heidsgraden kunt u inschatten welke wandelroutes en -tochten geschikt 
zijn voor u.

Wandelroute

Technische
moeilijkheids-
graad

- Goed begaanbare etappe
- Brede paden met weinig stijgen/dalen

Eisen
aan de wandelaar

- Geen bergervaring en berguitrusting nodig

Rode route

Technische
moeilijkheids-
graad

- Gemiddeld zwaar, vooral smal, vaak steil
- Mogelijk met korte gezekerde wandel- en klimpassages

Eisen
aan de wandelaar

- Alpiene ervaring noodzakelijk
- Goede lichamelijke conditie
- Tredvastheid
- Basisberguitrusting

Zwarte route

Technische
moeilijkheids-
graad

- Moeilijk, smal, vrijwel voortdurend zeer steil, vaak geëxponeerd
- Lange gezekerde klimpassages

Eisen
aan de wandelaar

- Uitstekende alpiene ervaring
- Uitstekende conditie
- Absolute tredvastheid en geen last van hoogtevrees
- adequate berguitrusting

Hoge route– alpiene route

Technische
moeilijkheids-
graad

- Zeer moeilijk
- Hoogalpien terrein, deels ongemarkeerd met geëxponeerde 

stijgende passages
- Ongezekerde wandel- en klimpassages

Eisen
aan de wandelaar

- Absolute tredvastheid, geen last van hoogtevrees, uitstekende 
conditie

- adequate berguitrusting
- Uitstekend oriëntatievermogen

Let op: Onder ongunstige omstandigheden (sneeuw, storm, mist, 
etc.) worden de wandelroutes en -tochten aanzienlijk zwaarder en 
soms onmogelijk!
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BERGSPORTSCHOLEN & GIDSEN

Laat u bij zwaardere bergtochten begeleiden door onze professione-
le en door de overheid gecontroleerde gidsen – voor een unieke 
belevenis in de bergen met optimale veiligheid zonder stress.

Stubai-Alpin – Bergführerbüro
T: +43 (0)5226 3461, www.stubai-alpin.com

Bergsteigerschule Stubai
T: +43 (0)664 333 2222, www.bergsteigen-stubaital.at

Alpinsport Center Stubai
T: +43 (0)650 560 8797, www.alpinsportcenter-stubai.com

EERSTE HULP

Alarmnummers
140: Reddingdienst – alpien alarmnummer
112: Europees alarmnummer (bereikbaar via elke mobiele telefoon 
& via elk beschikbaar netwerk)

Geen netwerk?
Zonder netwerk en zonder dekking kunnen de alarmnummers niet 
bereikt worden. Zoek een betere locatie en probeer regelmatig 112 te 
bellen. Europees alarmnummer: Toegankelijk via elk beschikbaar netwerk 
door in plaats van de pincode 112 te kiezen of via de SOS-alarmfunctie.

Melden van ongevallen
- Wie meldt het ongeval? / Nummer om teruggebeld te worden?
- Waar precies is het ongeval gebeurd?
- Wat is er gebeurd?
- Hoeveel gewonden?

Alarmapp bergreddingsdienst Tirol
Als u een smartphone heeft, kunt u de nieuwe alarmapp van de 
bergreddingsdienst van Tirol installeren. De app helpt bij het verzen-
den van een alarmoproep en de locatiegegevens.
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CHECKLIST BERGWANDELAARS

ROUTE PLANNEN

- Vooraf de uitgebreide routeplanning (Informatie 
over bestemming en groep verzamelen)

- Weerbericht bekijken en de actuele 
weersomstandigheden in de gaten houden

- Route en doel aanpassen aan het eigen kunnen – bij 
groepen dient u altijd uit te gaan van het zwakste groepslid

- Persoonlijk advies bij het bureau van de berggidsen

UITRUSTING

afhankelijk van beoogde top:
- Kaartmateriaal
- Stevige trekkingschoenen of bergschoenen
- Wandelkleding
- Klimgordel
- Gletsjeruitrusting (stijgijzers, ijspikkel enz.)
- Oriëntatiemateriaal (kompas, GPS-apparatuur enz..)
- Kleding voor slecht weer (regenjack, 
regenbroek, handschoenen, muts)

- Bescherming tegen de zon
- Mobiele telefoon, drinken, EHBO-pakket, zaklamp
- Toiletspullen, huttensloffen, lakenzak

TIPS EN AANWIJZINGEN

- Doorlopend oriënteren
- Alert zijn op alpiene gevaren (steenslag, 
lawinegevaar, gevaarlijk weer)

- Voor de kleding kunt u het best kiezen 
voor laagjes
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DE WILDE WASSER WEG
Ervaar de scheppende kracht van het water

De Stubaier gletsjerbeken tonen al duizenden jaren hun 
kracht – de oorspronkelijke schoonheid van de wijdvertak-
te waterlopen is behouden gebleven. Deze zeldzame en 
bijzondere schat van de natuur is zodanig toegankelijk ge-
maakt voor bezoekers dat het landschap zo min mogelijk 
verstoord wordt.

De Ruetz ontspringt in het gletsjergebied van het Stubai-
tal. Als rivier, gletsjer, morene en als lawine – in al zijn ver-
schijningsvormen heeft het water van de Ruetz het dal uit-
gesleten. De Ruetz heeft het Stubaital gevormd en is daar 
nog steeds niet klaar mee.

Vanaf de WildeWasserWeg kunt u het hooggelegen glet-
sjerdal bekijken als een opengeslagen boek en zien hoe 
het landschap gevormd is door de kracht van het water. 
Een spannend verhaal vol dramatische wendingen.

Water als levenselixer, als vormende kracht van de natuur 
en als ontspannend element tijdens een wandeling: dat 
alles biedt de WildeWasserWeg in Stubai.
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EEN ROUTE– DRIE ETAPPES

Etappe 1 
Ruetz-cataract (Ranalt) – Grawa-waterval – Grawa Alm 
duur: 1 ½ uur, hoogteverschil: 120 hm

Etappe 2 
Grawa-waterval – Sulzenau Alm – Sulzenauhütte 
duur: 2 ½ uur, hoogteverschil: 660 hm

Etappe 3 
Sulzenauhütte – Sulzenauferner (gletsjer) 
duur: 1 ½ uur, hoogteverschil: 400 hm

ANDERE VARIANTEN

-  Rondwandeling Grawa-waterval van de ravijnbrug naar de 
Grawa-waterval, verder naar de Grawa Alm en terug – 45 min.

-  Van de Grawa Alm naar de Grawa-waterval, aldaar van de 
linkeroever naar de twee uitkijkpunten omhoog naar de Sul-
zenau Alm en via de oude Almweg terug – 3 ½ uur

-  Van de Mutterberg met de gondel naar het middenstation, via 
het Peiljoch naar de Sulzenauhütte en via de Sulzenau 
Alm terug naar het dalstation – 4 ½ uur 
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WILDES WASSER-AVONTUUR
Maak het wilde water 10 kilometer lang met een 
hoogteverschil van 1200 meter mee van dichtbij 

De WildeWasserWeg bestaat uit drie etappes die zowel 
afzonderlijk als gecombineerd kunnen worden afge-
legd. De route begint aan de oever van de Ruetz in de WildeWasser- 
Arena en voert via de spectaculaire Ruetz-cataract naar de Tschan-
gelair Alm. Vandaar gaat u verder via de Grawa- en Sulzenaualm 
naar de Sulzenauhütte. Eindpunt van de route is de Sulzenauferner 
waar de Ruetz ontspringt. Op deze gletsjervlakte treedt het water 
voor het eerst aan de oppervlakte om zich een weg te banen naar 
het dal en het mede het schouwspel te bepalen van de natuur van 
de WildeWasserWeg.

Deze goed gemarkeerde wandelroute voert u langs indruk-
wekkende plekken in een prachtige ruige omgeving. Vanuit 
het dal voert de route u tot boven de boomgrens naar hoogalpien 
terrein waarbij u herhaaldelijk imposante watervallen als de 
Grawa en de Sulzenaufall passeert. Langs de route heeft u 
uitzicht op indrukwekkende gletsjerfenomenen zoals de gekliefde 
Sulzenauferner en de Zuckerhütl en wandelt u door een landschap 
met grote morenen en turquoise bergmeertjes, kleinere “lacken”, 
zandplaten, door de gletsjer achtergelaten sporen en idyllische nat-
te biotopen omgeven door wolgras. 

DE GEHEIMEN VAN HET WILDE WASSER 

Een paar natuurverschijnselen die u kunt zien op de route voltrek-
ken zich al sinds duizenden jaren. Langs de route zijn er zeven info-
points waar u nadere uitleg kunt vinden.
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Met luid geraas stort het water van de Grawa-waterval zich 180 meter in de diepte.



Nu eens wat luidruchtiger, dan weer wat rustiger baant de Ruetz zich een weg 
door het dal.



ETAPPE 1

ETAPPE 1
WildeWasserArena – Ruetz-cataract –  

Tschangelair Alm – Grawa-waterval/ Grawa Alm

Duur: 1 ½ uur 
hoogteverschil: 120 hm 

Highlights
WildeWasserArena, Ruetz-cataract, Grawa-waterval  

Horeca 
Tschangelair Alm (1.390 m), Grawa Alm (1.530 m)

De route begint in de WildeWasserArena bij het losse gesteen-
te in Ranalt aan de oever van de Ruetz en voert via de spectacu-
laire Ruetz-cataract naar de Tschangelair Alm. Er loopt een 
korte toegangsweg naartoe vanaf de hoofdstraat tussen Ranalt en 
de Tschangelair Alm. Direct naast de hoofdstraat is ruimschoots 
parkeergelegenheid (bewegwijzering: WildeWasserWeg) en 
een bushalte (Nürnberger Hütte).

WildeWasserArena
In de WildeWasserArena komt u veel te weten over de beteke-
nis van het water voor het Stubaital. Ook zijn er veel plekken 
waar u heerlijk kunt gaan zitten om de bijzondere omgeving en al 
het natuurschoon op u in te laten werken. 

Wanneer u de WildeWasserweg vanuit de WildeWasserArena 
richting het dal blijft volgen kunnen de tegenstellingen niet gro-
ter zijn. Terwijl u eerst nog langs de oever van de gemoedelijk 
stromende Ruetzbach wandelt, wordt u plotsklaps omringd door 
woest kolkende watermassa's. Vanaf deels boven de afgrond 
uitstekende platforms en een houten steiger kunt u de indruk-
wekkende woeste krachten van de beek aanschouwen. Door het 
natuurgeweld is deze spectaculaire kloof met watervalletjes en 
stroomversnellingen ontstaan. Via de uitgang van de “cataract” 
zoals een door rotsblokken en rotsplaten getrapte stroomver-
snelling wordt aangeduid, komt u bij de knusse Tschangelair Alm. 
Hier kunt u een korte pauze inlassen voordat u doorgaat naar het 
eindpunt van de eerste etappe. De omgeving is gevormd door 

Nu eens wat luidruchtiger, dan weer wat rustiger baant de Ruetz zich een weg 
door het dal.
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ETAPPE 1

snel opeenvolgende lawines en modderstromen. Ook aan de 
vegetatie in is dat te zien: bessenstruiken, naar het dal toe ge-
groeide berken met daartussen vaak smalle stroken naaldbomen. 
 
Na een bocht in het pad opent zich tussen de bomen door plots het 
uitzicht op de imposante Grawa-waterval: het hart van de Wilde-
WasserWeg. Het is de breedste waterval van de oostelijke Alpen en 
een natuurmonument - superlatieven schieten tekort om de woeste 
schoonheid van deze waterval in woorden te vangen. Het aanzien 
van de waterval varieert naargelang van de hoeveelheid water. Diep 
in de herfst resteren er nog wat smalle stroompjes in het rechte 
deel. Aan het begin van de zomer zodra de sneeuw smelt en uiter-
aard na zware regenval verzamelt zich bovenaan een grote water-
massa die zich over de volle breedte naar beneden stort. Trapvor-
mige cascades, rond stuivende watersluiers, kolkende watermassa's 
– het is hier allemaal te zien. Het prachtige schouwspel kan goed 
bekeken worden vanaf de banken op het kunstig in het landschap 
geïntegreerde platform aan de voet van de waterval.

Tip: De eerste etappe is aangelegd zonder barrières en dus geschikt 
voor iedere bezoeker en voor kinderwagens.

Platform aan de voet van de Grawa-waterval
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ETAPPE 1

RONDWANDELING RUETZ-CATARACT 

Parkeerplaats Ruetz-cataract/  bushalte Nürnberger Hütte – Wilde-
WasserArena – Ruetz-cataract – Tschangelair Alm – parkeerplaats 
Ruetz Katarakt /  bushalte Nürnberger Hütte 

Duur: 1 uur

Vanaf het vertrekpunt kan er ook een leuke rondwandeling gemaakt 
worden via de Tschangelair Alm. U volgt dan de WildeWasserWeg 
tot de Tschangelair Alm, wandelt vervolgens langs de andere oever 
naar de alm en dan terug naar parkeerplaats Ruetz Katarakt of de 
bushalte Nürnberger Hütte.

RONDWANDELING GRAWA-WATERVAL 

Rondwandeling Grawa-waterval: Parkeerplaats / bushalte Raffeine
– Grawa-waterval / Grawa Alm – parkeerplaats / bushalte Raffeine

Duur: 40 minuten

Deze leuke rondwandeling start bij de Raffein-Galerie vlak voor de 
Grawa-waterval. In circa 20 minuten wandelt u via de WildeWas-
serWeg naar de Grawa-waterval. U gaat verder richting Grawa Alm, 
waar u desgewenst kunt pauzeren. Vlak voor de alm loopt de route 
verder over de andere oever van het water terug naar de bushalte 
of parkeerplaats.

Het spectaculaire uitkijkplatform lijkt te zweven boven de cataract.
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Breed dal met uitwaaierende stroompjes bij de Sulzenau Alm 



ETAPPE 2

ETAPPE 2
Grawa-waterval – Sulzenau Alm – Sulzenauhütte

Duur: 1 ½ uur 
hoogteverschil: 120 hm 

Highlights
Grawa-waterval, Sulzenaudal – Sulzenaufall  

Horeca 
Grawa Alm (1.530 m), Sulzenau Alm (1.857 m), Sulzenauhütte 
(2.191 m)

De tweede etappe van de WildeWasserWeg voert direct langs het 
uitzichtsplatform bij de Grawa-waterval en vervolgens steil omhoog 
via de oude Almsteig. Tredvastheid, een goede conditie en vooral 
goede schoenen vanwege de natte ondergrond zijn hier noodza-
kelijk. Langs de route omhoog kan de Grawa-waterval vanaf nog 
twee punten van heel dichtbij bewonderd worden – eenmaal ter 
hoogte van een turbulent bekken en hogerop direct vanaf de geëx-
poneerde rand. Hier ziet u de krachten van het water niet alleen, u 
voelt ze ook: onder uw voeten in de grond en aan de rondstuivende 
waterdruppeltjes op uw huid. Na iets meer dan een uur bereikt u 
de Sulzenegg (1.800 m), van waar u door het enorme en vrijwel 
vlakke keteldal wandelt dat gevormd is door en nog altijd gedomi-
neerd wordt door de drie watervallen en de sterk vertakte stromen. 
U heeft hier ook uitzicht op de gletsjer en wandelt naar de Sulzenau 
Alm.

Van deze idyllisch gelegen almhut voert de route heel dicht langs 
de plaats waar de grootste van de drie watervallen ontspringt: de 
Sulzenaufall. Als een zilveren pijl schiet het water van deze unieke 
waterval via een smalle sleuf ruim 200 meter loodrecht naar be-
neden naar de prachtig groene Sulzenau Alm. Vooral vroeg in de 
middag schittert de waterval in alle facetten, bruist en stuift het 
water en vormt het tot besluit nog een prachtige waterpaddenstoel.

In vriendelijk kabbelende stroompjes loopt het vervolgens naar de 
Sulzenauhütte die als een adelaarsnest met een prachtig uitzicht 
direct aan de rand troont op een fraai, vlak terrein.

Breed dal met uitwaaierende stroompjes bij de Sulzenau Alm 
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De Sulzenauferner is een van de grootste gletsjers van de Stubaier Alpen.



ETAPPE 3

ETAPPE 3
Sulzenauhütte – Sulzenauferner (gletsjer)

Duur: 1 ½ uur 
hoogteverschil: 400 hm 

Highlights
Blaue Lacke, Sulzenauferner 

Horeca 
Sulzenauhütte (2.191 m)

Op de derde en laatste etappe van de WildeWasserWeg ontrolt het 
berglandschap zich vanaf de Sulzenauhütte tot aan de voet van de 
Sulzenauferner als een door de natuur aangelegde educatieve rou-
te. Zelden kunnen zoveel verschillende aspecten van een gletsjer-
landschap op zo'n indrukwekkende manier en van zo dichtbij be-
wonderd worden. Tijdens de wandeling heeft u regelmatig uitzicht 
op de hoog boven alles uit torende pijlers van de gletsjerbrug van 
de Sulzenauferner en op de Zuckerhütl. Langs grote morenemeren, 
turquoise bergmeertjes als de Blaue Lacke of kleurrijke, glad uit-
geslepen gletsjersporen komt u bij een gletsjermeer onderaan de 
Peiljoch. Hier bent u op het punt waar het WildeWasser voor het 
eerst aan de oppervlakte komt en zijn reis naar het dal begint. Dit is 
tevens het eindpunt van de route over de WildeWasserWeg.

De bergmeertjes als de “Blaue Lacke” zijn het resultaat van de zich 
terugtrekkende gletsjer.
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Horen, zien en ruiken op het platform bij de Grawa-waterval.



WILDE WASSER – 
VAN NATURE GEZOND

Watervallen zijn goed voor de gezondheid

Een verblijf bij de Stubaier watervallen is aantoonbaar 
goed voor de gezondheid. Dichtbij de plek waar watervallen 
landen komen fijne aerosolen en vooral negatief geladen luchtionen 
vrij. Deze micropartikeltjes zijn zo klein dat ze kunnen doordringen 
tot in de kleinste vertakkingen van de luchtwegen en daar een rei-
nigend effect sorteren. Ze verbeteren de toegankelijkheid van de 
bovenste luchtwegen, wat heilzaam kan zijn bij bepaalde aandoe-
ningen en deze mogelijk zelfs voorkomen. Dit geldt voor veel voor-
komende ziektebeelden als astma, allergieën, stress en burn-out.

Onderzoek van de Paracelsus Privatuniversität Salzburg wijst 
op het heilzame effect van de Stubaier watervallen. Vooral bij de 
Grawa-waterval zijn hoge concentraties aan nano-aerosolen en 
kleine aerosoolpartikeltjes vastgesteld. Een uurtje in de nabijheid 
van de Grawa-waterval leidt al tot een significante verbetering van 
het reinigend vermogen van de bovenste luchtwegen en de subjec-
tieve beoordeling van de ademkwaliteit.

Waar de Sulzenau Wasserfall zich in het Sulzenaubekken stort 
zijn de concentraties aan aerosolen en ionen buitengewoon hoog – 
zelfs op de droge plekken in de zon waar de bezoekers wat langer 
blijven. De klim naar deze waterval is dan ook een perfecte combi-
natie van sport en medicijn ter verbetering van het hartlongsysteem.

De berglucht, het aerosolgehalte en natuurlijk het panorama hebben 
een positief effect op het lichaam.
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GOED OM TE WETEN
Wetenswaardigheden over Wildes Wasser

De Grawa-waterval en de Sulzenaufall zijn goed voor veel superla-
tieven. De Grawa is de breedste waterval van de oostelijke Alpen en 
de Sulzenaufall behoort met zijn hoogte van 200 meter sowieso tot 
de hoogste van het hele Alpengebied. 

Een sneeuwkristal op de Zuckerhütl doet er 10 jaar over voordat hij 
door druk, smelten en bevriezing gletsjerijs wordt. Vervolgens zinkt 
de sneeuwkristal steeds dieper de gletsjer is om er 500 jaar later 
helemaal onderaan de gletsjertong weer uit te komen waar zijn reis 
door het water begint.

Samen hebben de gletsjers Sulzenauferner, Fernerstube en 
Grünauferner de arena van de Sulzenau Alm uitgeslepen met 
hun gewicht. Het meegevoerde puin van boven en de wan-
den voorkomt dat het ondiepe bekken wordt leeggespoeld  
en is verantwoordelijk voor de vorm van de bodem van het dal. 

In de Ruetz leven rivierforellen, rivierpadden, de larven van koker-
juffers en steenvliegen alsmede eendagsvliegjes. De dynamische 
stroom vormt allerlei structuren en biotopen die de basis vormen 
van verschillende organismen.

In ongeveer 14 dagen stroomt een druppel water van hier via de 
Ruetz, de Sill, de Inn en de Donau naar de Zwarte Zee waar hij weer 
verdampt en terugkeert naar zijn oorsprong. De reis van een water-
druppel in Stubai vangt aan zodra hij als ijskristal de gletsjertong 
verlaat en smelt. 

Het woord cataract kan uit verschillende talen worden afge-
leid. In het Latijn staat het woord cataracta voor waterval, in  
het oud-Grieks betekent katarrháttein zoiets als neerstorten. Ca-
taracten worden bepaald door de dominante steenformaties. Rot-
spunten en -blokken bieden weerstand aan de watermassa's en 
bepalen daarmee de loop en de stroming van het water.
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SCHONE LUCHT. DE OVERWELDI-
GENDE WOESTE SCHOONHEID VAN 
DE BERGEN. VEEL BELEVEN EN GE-
NIETEN IN DE STUBAIER ALPEN.
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NATURSCHAUPLÄTZE IN STUBAI
De schatten en geheimen van de bergen

De natuurschatten van Stubai liggen vaak verborgen. Daarom willen 
we u in dit wandelgidsje de magische plekken laten zien: plekken die 
verhalen vertellen of openbaren; plekken die u inzichten en uitzichten 
opleveren; plekken die iets teweegbrengen. Iedereen kan en mag ze 
ontdekken en bewaren als een prachtige herinnering. En wat ook 
leuk is: vaak is er maar een klein omweggetje voor nodig.

Laat u betoveren door deze wonderen van de natuur waar u naar 
hartenlust van mag genieten. Op de plekken staan vaak uitnodigen-
de bankjes om bij te komen en te mijmeren. Zo ontstaat er ruimte 
voor bijzondere momenten waarin het leven even pas op de plaats 
lijkt te maken en de zon en frisse lucht hun werk kunnen doen.

In totaal moeten er in het Stubaital naast de huidige vijf nog 25 van 
deze Naturschauplätze komen, dus er is genoeg om naar uit te kijken. 
Dankzij de sobere aankleding met houten banken en informatiebor-
den kunnen de vakantiegangers en lokale bewoners genieten op de 
desbetreffende plek en die beter leren kennen.
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KARTNALL
Venster naar de gletsjer

Om dat het Stubaital vaak onderstroomde, zochten de boeren naar 
alternatieven en vonden die aan het einde van de 13e eeuw in Kart-
nall – afgeleid van het Romeinse „quartinale“ – het vierde deel dat 
voor de opbrengst zorgt. Zo ontstonden de Kartnallhöfe (een hoger 
en een lager gelegen). Om de velden te mogen bewerken moesten 
de boeren 1/10 van de totale oogst in natura afstaan. Vandaag de 
dag zorgen het toerisme en de koeien, schapen en geiten voor de 
bestaanszekerheid van de twee familiebedrijven. Het vee graast op 
de weiden en van de melk worden boter, kaas en kwark gemaakt.

RONDWANDELING KARTNALL – UFERWEG –  
FORCHACH

Start- en eindpunt: Freizeitzentrum Neustift (990 m) / Milders – bij 
de energiecentrale aan het begin van het Oberbergtal (1.090 m)
Bestemming: Kartnallhöfe (1.285 m)
Duur: 2 ½ uur
Hoogteverschil: 400 hm

Horeca
Jausenstation Oberkartnall (1.285 m), Jausenstation Hofer – Unter-
kartnall (1.285 m)

AANREIS / VERTREKPUNT

U kunt met de route beginnen bij het Freizeitzentrum in Neustift of 
bij de energiecentrale bij het begin van het Oberbergtal. Het Freizeit-
zentrum ligt direct aan de rotonde in Neustift in het centrum van het 
dorp. Daar kunt u ook op veel plaatsen gratis parkeren. De energie-
centrale in het Oberbergtal bereikt u door in Milders, een wijk van 
Neustift af te slaan richting Oberbergtal. Na ongeveer 700 meter 
bereikt u het vertrekpunt waar eveneens een paar gratis parkeer-
plaatsen zijn.
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BESCHRIJVING VAN DE ROUTE

De boerderijen in Kartnall zijn ongeveer 700 jaar oud en werden 
destijds op deze hoger geleden gronden gebouwd vanwege de vele 
overstromingen in het dal. Van het Freizeitzentrum Neustift volgt de 
route de weg richting het oude buitenzwembad. Hier begint het pad 
naar Kartnall dat van april tot oktober begaanbaar is. Slingerend loopt 
het pad door een stuk bos tot waar het bos minder dicht wordt. Na 
circa 45 minuten wandelen komt u bij groene weides met in het 
midden Naturschauplatz Kartnall met een fantastisch panoramisch 
uitzicht tot en met de Sulzenauferner. Op 1.285 m liggen de horeca-
gelegenheden Jausenstation Kartnall en Hofer waar u zich kunt laten 
verwennen met gerechten uit de Tiroler keuken.

Vanaf de Kartnallhöfen voert een weg naar Bergbauernhof Forchach 
boven Milders. Bij droog weer kunt u het pad ook terug volgen naar 
het dal. 

Als het nat is en buiten het zomerseizoen kunt u beter de weg richting 
Oberbergtal nemen. Vanaf de kleine elektriciteitscentrale van Milders 
voert de route langs de Oberbergbach. Waar de Oberbergbach uitmondt 
in de Ruetz begint de wandelroute terug naar het centrum van Neustift.
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EULENWIESEN
Romantische weitjes en bossen

Ze zorgen voor schaduw, maar laten voldoende licht door voor de 
begroeiing eronder. De lariksen op de Eulenwiesen bieden voldoende 
bescherming voor een grote verscheidenheid aan bloemen (zoals 
wildemanskruid, blauwe gentiaan en arnica) en laten ruimte voor 
borstelgras en dwergstruikjes. Deze zogenaamde „Larchbergmahder“ 
zijn ontstaan door rooien en afbranden. Vanwege de vele overstro-
mingen van het dal moesten de boeren uitwijken naar hoger gelegen 
weidegronden en die vonden ze op zo'n 1700 meter hoogte. Door 
het afbranden verdwenen de dennen en sparren, maar de lariksen 
hielden stand en liepen ieder voorjaar weer uit. Deze Naturschau- 
plätze kunnen alleen in stand gehouden worden door uitgebreid 
onderhoud door de boeren. Eenmaal per jaar worden de Eulenwiesen 
daarom met de hand en de zeis gemaaid.

RONDWANDELING 1: ALPENGASTHAUS GLEIN- 
SERHOF – EULENWIESEN – ALPENGASTHAUS 
GLEINSERHOF

Start- en eindpunt: Alpengasthaus Gleinserhof (1.412 m)
Duur: 2 uur
Hoogteverschil: 250 hm

Horeca
Alpengasthaus Gleinserhof (1.412 m)

AANREIS / VERTREKPUNT

In Schönberg volgt u de straat tot het postkantoor en dan slaat u af 
naar rechts. Ga vervolgens door de tunnel onder de snelweg door en 
volg de bordjes „Gleinserhof“. Na circa 15 minuten bereikt u Alpen-
gasthaus Gleinserhof aan het eind van de weg. Daar kunt u ook op 
veel plaatsen gratis parkeren.
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BESCHRIJVING VAN DE ROUTE

Van Alpengasthaus Gleinserhof volgt u een licht stijgend bospad 
richting Eulenwiesen. Bij de eerste wegwijzer (Eulenwiesen) gaat u 
naar links en na twee scherpe bochten bereikt u na een uur wande-
len de Eulenwiesen. Evenwijdig aan de bergrug loopt u door weitjes 
tussen veel lariksen door. Zodra u het hoogste punt van de Eulenwie-
sen bereikt heeft en een houten afrastering gepasseerd bent, buigt 
u af naar rechts en volgt u het pad naar boven tot u het bospad op 
het zadel van de Gleinser Mähder bereikt. Via dit bospad wandelt u 
rustig terug naar Alpengasthaus Gleinserhof. De rondwandeling duurt 
in totaal circa 2 uur.

RONDWANDELING 2: SERLESBAHNEN – EULEN-
WIESEN – SERLESBAHNEN

Start- en eindpunt: Serlesbahnen (bergstation 1.600 m /
dalstation 982 m)
Duur: 3 ½ uur
Hoogteverschil: 450 hm

Horeca
Panoramarestaurant Koppeneck (1.600 m), Ochsenhütte (1.582 m), 
Gleinserhof (1.412 m)

AANREIS / VERTREKPUNT

De Serlesbahnen liggen bij de toegang tot het dal in Mieders. Daar 
kunt u ook op veel plaatsen gratis parkeren.

BESCHRIJVING VAN DE ROUTE

Van het bergstation van de Serlesbahnen loopt u via het Panorama-
restaurant Koppeneck aan het bosweg richting de Eulenwiesen 
(bordjes). Al snel ziet u de Ochsenhütte. Hier blijft u het bospad 
richting de Eulenwiesen volgen. Na ca. 40 minuten bereikt u een 
tweesprong. Ga hier naar rechts richting Gleinser Mähder (bordjes). 
U volgt nu ca. 20 minuten een relatief vlak bospad langs de Gleinser 
Mähder. Bij de wegwijzer (Eulenwiesen) gaat u naar links en na een 
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korte steile klim bereikt u de Eulenwiesen. Evenwijdig aan de bergrug 
loopt u door weitjes tussen veel lariksen door. Aan het eind van de 
Eulenwiesen komt u op een bospad naar de Gleinserhöfen. Een steil 
wandelpad voert hier terug naar het dalstation van de Serlesbahnen. 
De rondwandeling duurt in totaal circa 3 ½ uur.
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ELFER GRATZENGRÜBL
Een stenen wonder

De Elfer, de huisberg van de gemeente Neustift, fungeert al sinds 
mensenheugenis als natuurlijke klok voor de inheemse bevolking. In 
geologisch opzicht is hij uniek. Hij bestaat namelijk uit twee verschil-
lende soorten gesteente. De ene zijde bestaat uit steile formaties uit 
licht kalksteen en de andere uit het oergesteente van de Stubaier 
bergen, het zogenaamde Ötztal-Stubai-kristallijn dat de voet van de 
bergen vormt. De kalkafzettingen gaan terug tot de ontstaansperio-
de van de Alpen toen de Afrikaanse en de Euraziatische plaat tegen 
elkaar aan schoven en elkaar uit de zee omhoog duwden. Het kalk-
gesteente is te herkennen aan de roodachtig tot gelig gekleurde lagen 
onder de top van de Kesselspitze, de steile, sterk gespleten verticale 
structuren met onderaan de lichtgetinte hellingen die bezaaid zijn 
met scherp gruis.

RONDWANDELING 1: BERGSTATION ELFER- 
BAHNEN – AUTENALM – BERGSTATION ELFER-
BAHNEN

Start- en eindpunt: Bergstation Elferbahnen (1.794 m)
Duur: 4 uur
Hoogteverschil: 700 hm

Horeca
Panoramarestaurant Elfer (1.794 m), Elferhütte (2.080 m), Autenalm 
(1.665 m)

AANREIS / VERTREKPUNT

Directe busverbinding naar Neustift (halte: Neustift i. St.,  
richting Elferbahnen). Bij het dalstation van de Elferbahnen is ook 
ruimschoots gratis parkeergelegenheid.
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BESCHRIJVING VAN DE ROUTE

Vanaf het bergstation van de Elferbahnen voert een kronkelend pad 
omhoog naar de Elferhütte. Net voorbij de hut loopt de panorama-
route naar de westelijke flank van het Pinnistal om vervolgens nog 
iets te stijgen en dan geruime tijd op dezelfde hoogte blijven waar u 
een prachtig panorama heeft op het wildromantische Pinnistal. Na 
ongeveer 1 ½ uur bereikt u kort na de splitsing richting Zwölfernieder 
Naturschauplatz Elfer die op een plateau gelegen is en waar u een 
fantastisch uitzicht over de Serleskam heeft. Neem vooral ook even 
plaats op de bankjes van larikshout. De terugweg voert via de 
Zwölfernieder en de Autenalm. Volg daarvoor eerst 300 meter het-
zelfde pad in omgekeerde richting en sla dan af richting Zwölfernie-
der en Autenalm. In ongeveer 30 minuten bereikt u de Zwölfernieder. 
Van de Zwölfernieder voert een smal maar goed pad aanvankelijk 
(de eerste 30 minuten) behoorlijk steil naar beneden naar de Autenalm. 
Vanaf de Autenalm kunt u over relatief vlak terrein terugwandelen 
naar het bergstation (45 minuten) of verder afdalen naar het dalsta-
tion van de Elferbahnen (2 uur).
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RONDWANDELING 2: BERGSTATION ELFER- 
BAHNEN – PINNISTAL – DALSTATION ELFER- 
BAHNEN

Startpunt: Bergstation Elferbahnen (1.794 m)
Eindpunt: Dalstation Elferbahnen (993 m)
Duur: 5 ½ uur
Hoogteverschil: 450 hm

Horeca
Panoramarestaurant Elfer (1.794 m), Elferhütte (2.080 m), Karalm 
(1.737 m), Pinnisalm (1.550 m), Issenangeralm (1.380 m), Herzebenalm 
(1.338 m)

AANREIS / VERTREKPUNT

Directe busverbinding naar Neustift (halte: Neustift i. St.,  
richting Elferbahnen). Bij het dalstation van de Elferbahnen is ook 
ruimschoots gratis parkeergelegenheid.

BESCHRIJVING VAN DE ROUTE

Vanaf het bergstation van de Elferbahn voert een kronkelend pad 
omhoog naar de Elferhütte. Net voorbij de hut loopt de panorama-
route naar de westelijke flank van het Pinnistal om vervolgens nog 
iets te stijgen en dan geruime tijd op dezelfde hoogte blijven waar u 
een prachtig panorama heeft op het Pinnistal. Na ruim 1 ½ uur bereikt 
u kort na de splitsing richting Zwölfernieder Naturschauplatz Elfer 
die op een plateau gelegen is en waar u een fantastisch uitzicht over 
de Serleskam heeft. Neem vooral ook even plaats op de bankjes van 
larikshout.
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GSCHMITZ
Door de zon gekoesterde bergweitjes

“Gschmitz” betekent zoiets als gemaaide strepen – het dichte bos 
dat hier in de late Middeleeuwen nog lag werd gerooid en alleen de 
lariksen bleven staan. De oudste lariksen in Gschmitz zijn dan ook 
maar liefst 400 jaar oud. Een andere verklaring voor de naam is 
wellicht het feit dat er al sinds de Middeleeuwen ook veel smederij-
en zijn in Fulpmes die nog steeds een belangrijke economische factor 
vormen voor de regio. Veel smeden in Fulpmes hielden er ook een 
boerderijtje op na om in de eigen levensbehoeften te kunnen voorzien 
en legden daarvoor akkers en weitjes aan bij Gschmitz.

RONDWANDELING: MIDDENSTATION SCHLICK 
2000 – VERGÖR – GSCHMITZ – DALSTATION 
SCHLICK 2000

Startpunt: Middenstation Schlick 2000 (1.350 m)
Eindpunt: Dalstation Schlick 2000 (1.000 m)
Duur: 3 uur
Hoogteverschil: 260 hm

Horeca
Fronebenalm (1.350 m), Bergrestaurant Bruggeralm (1.350 m),
Alpengasthof Vergör (1.300 m)

AANREIS / VERTREKPUNT

Directe busverbinding met Fulpmes. Bij het dalstation van de Schlick 
2000 is ook ruimschoots gratis parkeergelegenheid. 
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BESCHRIJVING VAN DE ROUTE

Vanaf het middenstation Schlick 2000 volgt u het vrijwel vlakke 
bospad richting Vergör. Na circa 30 minuten slaat u linksaf een smal-
ler bospad in en volgt dat tot het bos na 20 minuten lichter wordt. 
Al snel bereikt u Gasthof Vergör waar u kunt uitrusten en genieten 
van heerlijke gerechten uit de Tiroler keuken. Vervolgens gaat u 
richting het dal over een bospad dat eerst sterk stijgt en direct naar 
Gschmitz voert. Na ongeveer 30 minuten bereikt u de idyllische la-
riksweitjes. Vanaf het platform dat zich een paar meter boven drie 
hooischuurtjes bevindt heeft u een prachtig panoramisch uitzicht over 
de Serles, Elfer, Habicht en het Pinnistal.

Volg dan hetzelfde pad terug naar Alpengasthof Vergör. Van Vergör 
voert een licht dalend bospad u in ongeveer 1 uur terug naar het 
dalstation van Schlick 2000.
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TELFER WIESEN
Een bloemenzee

In Telfes in het Stubaital begonnen zich al heel vroeg – ca. 1700 v. 
Chr. – mensen te vestigen. Dit kon worden afgeleid uit archeologische 
vondsten uit de vroege bronstijd. Waarschijnlijk trok vooral de vrucht-
bare grond van de Telfer Wiesen. De naam Telfes lijkt daarop te wijzen. 
Hij is afgeleid van het Indo-Germaanse “tellevo” dat zoveel beteken-
de als bruikbare grond. Gras groeit hier bijzonder goed dankzij de 
ligging met veel zon. Ook nu nog worden de Telfer Wiesen uitsluitend 
gebruikt voor de landbouw. Ze behoren bovendien tot de mooiste 
lariksweiden van Tirol. Heel indrukwekkend is het er aan het begin 
van het voorjaar wanneer het gentiaantje volop bloeit.

RONDWANDELING: TELFES – GASTHOF
KIRCHBRÜCKE – TELFES

Start- en eindpunt: Telfes, de buurt Kapfers (1.090 m)
Duur: 2 ½ uur
Hoogteverschil: 350 hm

Horeca
Gasthof Kirchbrücke (880 m)

AANREIS / VERTREKPUNT

Directe busverbinding met Telfes. In Telfes loopt u door het dorp naar 
boven naar de buurt Kapfers. Houd daarbij rechts aan richting Telfer 
Wiesen en de kleine parkeerplaats na de laatste huizen.

BESCHRIJVING VAN DE ROUTE

Vanaf de parkeerplaatsen in Kapfers in Telfes voert een breed en vlak 
bospad richting Telfer Wiesen. Het prachtige pad voert langs vele 
lariksen en al na 15 minuten bereikt u Naturschauplatz „Telfer Wie-
sen“. Het is hier heerlijk toeven op het grote platform met bankjes 
in de schaduw van de bomen. Na weer een half uur bereikt u een 
tweesprong waarop u rechts aanhoudt richting Gasthof Kirchbrücke. 
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Het pad daalt licht langs de beek en voert langs de Gallhof en de 
Wiesenhof. Na de Wiesenhof slaat u rechtsaf, steekt de Ruetz over 
en vervolgt uw weg richting Gasthof Kirchbrücke. Na in totaal 2 uur 
bereikt u Gasthof Kirchbrücke, waar het prettig toeven is. Na de 
pauze gaat u omhoog richting Telfes. Na circa 30 minuten bent u weer 
terug op het beginpunt.
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WILDEBEN

WILDEBEN
Op zoek naar de edelweiss

Deze Naturschauplatz is te bereiken via een steil pad dat over een 
hoogvlakte voert. De naam Wild-Eben is geïnspireerd op de combi-
natie van ruigheid en lieflijkheid. Het is een prachtige plek die bijna 
als een troon hoog in de bergen zetelt waar u de pracht van de u 
omringende bergwereld diep op u kunt laten inwerken. Mogelijk ziet 
u er zelfs de edelweiss die zijn bloemblaadjes tussen de ruige rotsen 
uitstrekt naar de zon. 

RONDWANDELING: KAMPLER STAUMAUER – 
WILDEBEN – NATURSCHAUPLATZ WILDEBEN 
„EDELWEISSKOPF“ – KAMPLER STAUMAUER

Start- en eindpunt: Neustift, Kampl (994 m)
Duur: 4 uur
Hoogteverschil: 900 hm

Horeca
Alpengasthof Wildeben (1.770 m)

AANREIS / VERTREKPUNT

De wandeling begint aan het eind van de Höhlebachstraße bij de 
Kampler Staumauer in de buurt Kampl van Neustift. Aan het eind van 
Kampl – vlak voor het tankstation – slaat u af naar rechts. Bij het 
vertrekpunt zijn een paar parkeerplaatsen.

U kunt ook omhoog via het bospad vanaf de Medrazer Stille.
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WILDEBEN

BESCHRIJVING VAN DE ROUTE

Vanaf de Kampler Staumauer aan de rand van het bos van Kampl 
slingert het rood gemarkeerde bospad naar Alpengasthof  
Wildeben. Geoefende wandelaars kunnen ook kiezen voor de zwar-
te wandelroute via de Kampler Höhle. 

De route voert door ruig terrein tot aan de Seilbach die u oversteekt 
door een kloof. Hierna stijgt het pad sterk tot Wildeben. Hier heeft u 
al een fantastisch uitzicht over het Stubaital. 

Na een gezellige pauze gaat u steil naar boven naar het hoogste punt 
van de route: Naturschauplatz Edelweißkopf. Op deze bijzondere 
plaats waar ook de edelweiss in de buurt groeit is het heerlijk nieuwe 
krachten op te doen. 

Vanaf de Edelweißkopf kunt u via de Serles-Jöchl de top van de Serles 
bereiken. Maar wie het zo wel genoeg vindt, kan weer richting dal 
waarbij u Gasthof Wildeben passeert. Hier kunt u dezelfde weg terug 
kiezen of eerst nog het bospad nemen dat weer uitkomt bij het pad 
van de heenweg. 
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SCHLICK BAUMHAUSWEG

HÜHNERSPIEL
Trefplaats van korhanen

Hoog onder de Brennerspitze ligt een open plateau dat begroeid is 
met almroosjes en vossenbesstruiken. In de verte ziet u de witte 
ijsreuzen van Stubai glinsteren. Deze Naturschauplatz is ook de plek 
waar de korhanen elkaar ieder jaar treffen voor hun krachtmetingen 
en om te baltsen. De baltstijd van de korhanen is ergens tussen begin 
maart en begin juni en valt dus ongeveer samen met het begin van 
het wandelseizoen. In de ochtendschemering beginnen de hanen te 
baltsen en proberen ze hun concurrenten te imponeren met opgezet-
te verentooi, geluiden en woeste sprongen. Vlak voordat de zon 
opkomt, wordt het even stil. De jagers noemen die pauze ook wel 
het ochtendgebed van de korhaan. Zodra de zon opkomt, begint de 
zogenaamde zonnebalts en die gaat gepaard met gevechten en duurt 
de hele dag. Natuur en schouwspel krijgen hier op de Hühnerspiel 
een heel nieuwe dimensie.

RONDWANDELING 1: KRÖSSBACH / OBEREGG 
– MILDERAUNALM – NATURSCHAUPLATZ HÜH-
NERSPIEL – MILDERAUNALM – KRÖSSBACH / 
OBEREGG

Start- en eindpunt: Krössbach / Oberegg (1.136 m)
Duur: 5 uur
Hoogteverschil: 1.000 hm

Horeca
Milderaunalm (1.671 m)

AANREIS / VERTREKPUNT

De route begint op de parkeerplaats in Oberegg (€ 4,– / dag) boven 
Krössbach. De parkeerplaats bereikt u door in Krössbach de brug 
tegenover Gasthof Sportalm richting Unteregg/Oberegg over te 
steken en de straat circa 700 meter te volgen. Met het openbaar 
vervoer rijdt u naar de halte Krössbach Ortsmitte – van daar is het 
nog circa 15 wandelen naar de parkeerplaats.
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HÜHNERSPIEL

BESCHRIJVING VAN DE ROUTE

De route begint op de parkeerplaats in Oberegg boven Krössbach. 
Rustig wandelt u via het bospad in ca. 1 ½ uur omhoog naar de 
Milderaunalm. Vandaar wandelt u in nogmaals 1 ½ uur naar Natur-
schauplatz Hühnerspiel. Van de alm voert het pad omhoog direct naar 
een met gras begroeide hoogvlakte: Hühnerspiel. Vanaf de draaibare 
zitplaatsen kunt u in alle windrichtingen genieten van het panorama. 
In circa 2 uur daalt u via dezelfde route via de Milderaunalm weer af 
naar Oberegg.

RONDWANDELING 2: MILDERS / BEGIN OBER-
BERGTAL-ENERGIECENTRALE – MILDERAUNALM 
– NATURSCHAUPLATZ HÜHNERSPIEL – MILDER- 
AUNALM – MILDERS / BEGIN OBERBERG-
TAL-ENERGIECENTRALE

Start- en eindpunt: Milders / Beginn Oberbergtal-energiecentrale 
(1.090 m)
Duur: 5 uur
Hoogteverschil: 1.000 hm

Horeca
Milderaunalm (1.671 m)

AANREIS / VERTREKPUNT

De route start bij de parkeerplaats bij de energiecentrale in Milders. 
De parkeerplaats vindt u na 300 meter langs de straat richting Ober-
bergtal. Met het openbaar vervoer en na 10 minuten wandelen 
vanaf de bushalte in het centrum van Milders bereikt u het vertrekpunt.

BESCHRIJVING VAN DE ROUTE

De route start bij de parkeerplaats bij de energiecentrale Milders bij 
de toegang tot het Oberbergtal. Rustig wandelt u via het bospad in 
ca. 1 ½ uur omhoog naar de Milderaunalm. Vandaar wandelt u in 
nogmaals 1 ½ uur naar Naturschauplatz Hühnerspiel. In circa 2 uur 
daalt u via dezelfde route via de Milderaunalm weer af naar Milders.
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UITZICHT OP DE GLETSJER
De Ferner

Bijzondere plaatsen liggen soms heel dichtbij, al kan het soms enige 
zelfoverwinning of een uitstapje buiten uw comfortzone vergen om 
er daadwerkelijk te komen. Naturschauplatz „Gletscherblick“ is er 
zo een: zo dichtbij, zo onverwacht, maar alleen te bereiken via een 
smal paadje. Maar hij loont beslist de moeite: als een reusachtig 
schilderij ontrolt zich het uitzicht over de Stubaier Gletscher met de 
uit het eeuwige ijs stekende toppen – om de markante Zuckerhütl 
heen ziet u de Sulzenauferner, de Fernerstube en de Grünauferner en 
in het noordelijker gelegen Oberbergtal de Alpeiner Ferner.

BERGSTATION SCHLICK 2000 – SENNJOCH – 
STARKENBURGER HÜTTE – KASERSTATTALM 
– FRONEBENALM – MIDDEN- EN DALSTATION 
SCHLICK 2000

Startpunt: Bergstation Schlick 2000, Kreuzjoch (2.136 m)
Eindpunt: Middenstation Schlick 2000 (1.363 m)
Duur: 4 uur
Hoogteverschil: 400 hm

Horeca
Panoramarestaurant Kreuzjoch (2.136 m), Sennjochhütte (2.225 m), 
Starkenburger Hütte (2.237 m), Kaserstattalm (1.890 m), Bruggeralm 
(1.350 m), Fronebenalm (1.306 m)

AANREIS / VERTREKPUNT

De route begint bij bergstation Kreuzjoch, waar u moeiteloos naartoe 
kunt met de cabines van Schlick 2000. Bij dalstation Schlick 2000 is 
ook ruimschoots gratis parkeergelegenheid. Ook zijn er directe bus-
verbindingen met de omgeving.
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NATURSCHAUPLÄTZE- 
STEMPELPAS 

Bezoek onze Naturschauplätze en verzamel de stempels! Op iedere 
Naturschauplatz vindt u een info-boomstam met stansapparaat. De 
stempelpas kunt ophalen bij een van onze VVV's.

Liefhebbers van de natuur die hun stempelpas en gastenkaart laten 
zien ontvangen een beloning. Wanneer u ten minste vijf Natur-
schauplätze heeft bezocht ontvangt u bij het VVV van Stubai Tirol in 
Neustift en Fulpmes een verrassing.

GLETSCHERBLICK & NATURSCHAUPLÄTZE-STEMPELPAS

BESCHRIJVING VAN DE ROUTE

Vanaf bergstation Kreuzjoch wandelt u via de rustig stijgende Pano-
ramaweg richting Starkenburger Hütte (bordjes: Starkenburger Hütte 
– Panoramaweg) tot u na circa 30 minuten de Sennjochhütte bereikt. 
U gaat omhoog via de bergrug en buigt dan af naar links. Het pad 
daalt licht tot de volgende kruising. Hier neemt u het rechter pad en 
dan volgt er korte maar steile klim tot u het hoogste punt bereikt: 
Naturschauplatz „Gletscherblick“. De houten banken zijn fijn om 
even uit te rusten en bieden ook een grandioos uitzicht over het 
berglandschap van Stubai.

Vanaf Naturschauplatz „Gletscherblick“ ziet u de Starkenburger 
Hütte al liggen. Na een afdaling van circa 2 uur bereikt u de hut. U 
komt terug bij middenstation Schlick 2000 via de Kaserstattalm en 
vandaar gaat u verder naar de Bruggeralm en de Fronebenalm. Voor 
de terugweg dient u te rekenen op nog eens 2 uur. Let op: Het stij-
gende deel van de route is deels geëxponeerd - tredvastheid is dan 
ook noodzakelijk.
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STUBAIER BESINNUNGSWEG
Ter ere van God

„Voor de mens, tot bezinning en vreugde“. De bezinningsroute voert 
via een prachtig aangelegd pad naar de idyllische Issenangeralm. 
Onderweg zijn er veel bankjes, borden met informatie en afbeeldin-
gen die uitnodigen tot stilstaan, bezinnen en mediteren. Op het ini-
tiatief van pastoor Eduard Niederwieser werd in 1996 en 1997 bij de 
toegang tot het Pinnistal de Stubaier Besinnungsweg aangelegd. De 
kunstenaars Hansjörg Ranalter en Gotthard Obholzer uit Neustift 
hebben diverse bijbelse sculpturen gemaakt die langs de route zijn 
geplaatst. Met deze bezinningsweg hopen we zoveel mogelijk men-
sen ongeacht geloofsovertuiging of levensbeschouwing aan te spre-
ken en de natuur laten ondergaan als onderdeel van het scheppings-
verhaal. Onderweg passeert u op in totaal zeven plaatsen meer dan 
manshoge sculpturen en borden. Deze vorm van verbinden tussen 
spiritualiteit, natuur en kunst is uniek – en maakt de wandeling over 
de Stubaier Besinnungsweg dan ook tot een bijzondere ervaring.
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RONDWANDELING: NEDER, PINNISTAL –
ISSENANGERALM – NEDER, PINNISTAL 

Start- en eindpunt: Neustift, buurt Neder (970 m)
Duur: 3 uur
Hoogteverschil: 550 hm

Horeca
Issenangeralm (1.380 m)

AANREIS / VERTREKPUNT

De route begint bij parkeerplaats Zegger (betaald parkeren maar 
gratis voor bezoekers met een geldige Stubaier gastenkaart) in Neder, 
een buurt van Neustift. De parkeerplaatsen vindt u aan de rechter-
zijde vlak voordat u Neder richting het dal binnenrijdt.

BESCHRIJVING VAN DE ROUTE

Volg eerst de straat langs de school tot aan het bospad dat het 
Pinnistal inloopt. Al na een paar meter na het begin van het dal buigt 
de gemarkeerde Besinnungsweg linksaf bij een houten informatiebord 
om aan de oostelijke zijde van het dal door het lichte bos naar boven 
te kronkelen. Zodra u het hoogste punt heeft bereikt (1.397 m), daalt 
het pad langzaam, voert langs een kruising, om soms even te stijgen 
waarbij u ook afgezet terrein passeert. Via een houten brug en met 
enige meters stijgen bereikt u de Issenangeralm (1.366 m). Via het 
bospad door het Pinnistal keert u terug naar het punt van vertrek.
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STUBAIER BESINNUNGSWEG
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STUBAI SUPER CARD
Beleef alle topattracties van het hele dal! 
Geldig vanaf dag 1. Voor heel uw verblijf.

Wanneer u verblijft bij een van onze partners, zijn er bij uw vakantie 
in Stubai allerlei extra's inbegrepen:

- Gratis gebruik van de Stubaier Gletscherbahn: 1 x per dag naar 
boven en naar beneden (geldt niet voor skiuitrusting)

- Gratis gebruik van de Serlesbahnen: 1 x per dag naar boven en 
naar beneden

- Gratis gebruik van Bergbahnen Schlick 2000: 1 x per dag naar 
boven en naar beneden

- Gratis gebruik van de Elferbahnen in Neustift: 1 x per dag naar 
boven en naar beneden

- Gratis reizen met de bussen van Innsbrucker busmaatschappijen 
tussen Mutterberg en Innsbruck

- Gratis reizen met de Stubaitaltrein Fulpmes-Innsbruck-Fulpmes
- Eenmaal per week toegang tot Erlebnisbad StuBay (drie uur)
- Gratis toegang tot Hallenbad Neustift
- Gratis toegang tot het Miederer Schwimmbad‘l
- 1 x per week afdalen over de zomerrodelbaan Mieders

52



En er zijn nog meer aantrekkelijke voordelen verbonden 
aan de Stubai Super Card:
- 30% korting op de entree tot de ijsgrot van de 
Stubaier-gletsjer

- 30% korting op ritten met de Hüttentaxi 
van Neustift naar de Oberissalm

- 30% korting op ritten met de Hüttentaxi 
van Telfes naar de Pfarrachalm

- 30% korting op de entree van Greifvogelpark Telfes
- 30% korting voor bezitters van de Stubai Super Card op de 
volgende afdalingen over de zomerrodelbaan in Mieders

- 30% korting op de entree tot de midgetgolfbaan in Fulpmes
- 30% korting op de entree tot het 
Krippenmuseum (kerststalmuseum) in Fulpmes

- 30% korting op de entree tot het Bergiselstadion (skischansmuseum) 
Innsbruck in Fulpmes incl. het kabeltreintje en de lift in de toren

- 30% korting op het combinatieticket van de Innsbrucker 
Landesmuseen (Landesmuseum Ferdinandeum, Museum im 
Zeughaus, Tiroler Volkskunstmuseum, Hofkirche, DAS TIROL 
PANORAMA met Kaiserjägermuseum)

Info via www.stubai.at

EEN DAL. EEN KAART.
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BERGBAHNEN IN STUBAI
Prachtige omgeving om te 
wandelen en te recreëren

Genieten van de prachtige bergen van Stubai zonder al onder de 
boomgrens buiten adem te raken? Dankzij de Stubaier Bergbahnen 
zijn de prachtigste wandelgebieden 's zomers bereikbaar voor ieder-
een. Daarmee zijn er aantrekkelijke wandelmogelijkheden voor jong 
en oud, voor sportievelingen en voor hen die het liever wat rustiger 
aan doen, maar de wereld ook eens van wat hoger af willen zien.

De Elferbahnen brengen u bijvoorbeeld naar de thuisberg van de 
inwoners van Neustift, die niet alleen een ski- en wandelgebied 
herbergt, maar ook fungeert als een natuurlijke zonnewijzer en ori-
entatiepunt van de bewoners van het dal. 

Met de liften van Schlick 2000 belanden wandelaars in een  
alpien berglandschap dat je op het eerste gezicht niet zou verwach-
ten, een soort vergeten wereld. De Kalkkögel zijn bijzonder in geo-
logisch opzicht en doet door hun steilte en ruigheid denken aan de 
beroemde Dolomieten ten zuiden van de Brennerpas. In reis- en 
bergklimgidsen wordt de bergketen dan ook vaak aangeduid als de 
Dolomieten van het Noorden.

Aan de andere kant van het dal van de Kalkkögel wacht wandelaars 
en bergbeklimmers een prachtig stuk natuur: de Serles. Vanwege 
zijn piramideachtige structuur en dominante vorm wordt de berg ook 
wel het hoogaltaar van Tirol genoemd. Zijn bijnaam “Koning Serles” 
berust overigens op een sage: Het verhaal wil namelijk dat de hoofd-
top van de Serles eigenlijk een slechte koning is die voor straf versteend 
is. De twee aangrenzende toppen zouden zijn zoons zijn wie hetzelf-
de lot trof.

Ook het grootste gletsjerskigebied van Oostenrijk kan bereikt worden 
met de liften: de Stubaier Gletscher. Alleen de gletsjer is al beslist 
de moeite waard om zover omhoog te gaan en dat geldt ook voor 
de horeca aldaar. Ook de ijsgrot en de informatievoorziening over de 
eeuwige sneeuw laten een diepe indruk na bij alle bezoekers. Dé 
highlight bij uitstek is het platform TOP OF TYROL (3.210 m).
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SERLESPARK 

SERLESPARK
Aan de voet van de koning

Majesteitelijk ligt het Serlespark aan de voet van de Serles waar het 
fijn wandelen en toeven is. In de zomermaanden veranderen de 
Serlesmeren die tevens als opvangreservoirs dienst doen in een 
perfecte oase op bijna 1600 meter. Hier kunnen kinderen spelen in 
het ondiepe water – met speeltoestellen, een getrapt stroomsysteem 
en een wildwaterbaan waarin ze lekker dammen kunnen bouwen. 
De wandelroute via het Serlespark loopt van bergstation Koppeneck 
rond deze Serlesmeren naar uitkijkplatform Koppeneck. Het ruim 
opgezette houten platform bestaat uit terrassen die een uitzicht van 
360° bieden op het omliggende berglandschap. U passeert tijdens 
deze lichte route nog twee platforms: Karwendelblick en de Serlesblick 
op weg naar Maria Waldrast, het hoogstgelegen klooster van Europa, 
waar u eveneens kunt genieten van een grandioos uitzicht. Via de 
zomerrodelbaan van 2,8 km kunt u desgewenst bliksemsnel (maximum 
snelheid 42 km/u) weer afdalen naar de parkeerplaats bij de Serles-
bahnen. Met recht een avontuurlijke manier voor het overbruggen 
van een hoogteverschil van 640 m.

Start- en eindpunt: Bergstation Koppeneck (1.600 m)
Duur: zo lang als uw hartje begeert en uw benen u dragen willen
Bestemming: Serlesmeren, uitzichtplatforms, rondwandelingen
Hoogteverschil: afhankelijk van de route

Horeca
Ochsenhütte (1.582 m), Alpengasthof Sonnenstein (1.400 m) en 
Maria Waldrast (1.636 m) en afhankelijk van de route eventueel 
Gleinserhof (1.420 m)
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SERLESPARK 

AANREIS / VERTREKPUNT

Dalstation van Serlesbahnen in Mieders

BESCHRIJVING VAN DE ROUTE

Van bergstation Koppeneck voert een wandelroute rond de Serles-
meren naar het uitzichtsplatform Koppeneck, waar u een mooi uitzicht 
heeft op het Stubai- en Inntal. Vanaf hier kunt u het nieuwe wandel-
pad richting Ochsenhütte volgen, waar het pad afbuigt richting het 
Maria Waldrast-klooster waar u geleidelijk naartoe afdaalt. De uit-
zichtplatforms Karwendelblick en Serlesblick liggen vlak boven de 
Ochsenhütte. Platform Karwendelblick is naar het noord oosten gericht 
en biedt uitzicht op het Inntal en de Nordkette en vanaf platform 
Serlesblick kijkt u richting het zuidoosten uit over het Hochmoor, de 
glooiende heuvels met de lariksbossen en ziet u in de verte de hoofd-
kam van de Alpen. Van het Maria Waldrast-klooster kunt u via de-
zelfde weg rechtstreeks terug naar het bergstation of een omweg 
maken via Naturschauplatz „Eulenwiesen“ (zie pagina 32). 

De Serlesmeren bij bergstation Koppeneck
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SERLES KAPELLENWEG 

SERLES KAPELLENWEG 
Bezinnen aan de voet van de koning

De Kapellenweg in Mieders maakt deel uit van de pelgrimsroute „Quo 
Vadis“, die van de St. Jakobsdom in Innsbruck voert naar het bede-
vaartsklooster Maria Waldrast. In de gemeente Mieders loopt de 
pelgrimsroute via de zogenaamde Kapellenweg. De 15 rozenkrans-
kapelletjes langs het oude voetpad van Mieders naar Maria Waldrast 
zijn waarschijnlijk gebouwd in de tweede helft van de 17e eeuw. De 
kleurrijke fresco's op de muren van de kapelletjes zijn imposante 
getuigen van die tijd en vervaardigd door de Tiroolse kunstenaar 
Caspar Jele. De open kapelletjes staan in het teken van het leven, 
lijden en de wederopstanding van de Heer – net als de geheimen van 
de vreugde, pijn en glorie van de rozenkrans.
Een oude wijsheid: „Wandelen is het beste medicijn“, aldus Hippo-
crates (460 – 375 v. Chr.). Door lang wandelen en het lichaam lekker 
in beweging te houden, komt ook de ziel in beweging. Wandelen via 
de Kapellenweg is dan ook een prachtige vorm van bezinning die 
bekroond kan worden met het dorstlessende water uit de bron bij 
Maria Waldrast.

RONDWANDELING: DORPSFONTEIN MIEDERS – 
KOPPENECK – MARIA WALDRAST 

Startpunt: Dorpsfontein Mieders (952 m)
Duur: 3 uur (vanaf de dorpsfontein Mieders), 
1 uur vanaf bergstation Koppeneck
Hoogteverschil: ca. 800 hm

Horeca
Klostergasthof Maria Waldrast (1.636 m)
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SERLES KAPELLENWEG 

AANREIS / VERTREKPUNT

U kunt vertrekken vanaf de dorpsfontein in Mieders of het dalstation 
van de Serlesbahnen. U kunt parkeren bij het dalstation van de 
Serlesbahnen.

BESCHRIJVING VAN DE ROUTE

Vanaf de dorpsfontein in Mieders voert de Kapellenweg eerst omhoog 
richting Schmelzgasse. Bij het eerste kapelletje loopt de straat naar 
links tot aan een splitsing. Vanaf hier volgt u het licht stijgende 
bospad tot vlak onder Koppeneck waar ook het bergstation van de 
Serlesbahnen ligt. Bij een grote kruising volgt u het vlakke wandelpad 
dat gemarkeerd wordt met bordjes naar Maria Waldrast. U wandelt 
via dezelfde route terug naar Koppeneck. Hier kunt u eventueel de 
lift naar het dal nemen. U kunt ook het pad verder volgen of kiezen 
voor de zomerrodelbaan. Via deze Serlesblitz bent u natuurlijk in een 
paar minuten beneden – een grote belevenis voor de hele familie.
 

Maria Waldrast-klooster
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SCHLICK PANORAMAWEG
StubaiBlick

Na nog geen 15 minuten wandelen bereikt u het uitzichtplatform 
StubaiBlick met een adembenemend uitzicht tot aan de Zillertaler 
Alpen en de Wilde Kaiser. De korte wandeling is zonder meer geschikt 
voor senioren en gezinnen met kinderwagens. Nog een highlight: 
Langs de Panoramaweg staan op korte afstanden van elkaar bankjes 
van verschillende materialen als hout, steen en ijzer die ontworpen 
zijn door kunstenaars uit Stubai. 

RONDWANDELING: BERGSTATION KREUZJOCH –
PANORAMAWEG – UITZICHTPLATFORM 
STUBAIBLICK

Startpunt: Bergstation Kreuzjoch (2.136 m)
Duur: 30 minuten
Hoogteverschil: 30 hm

Horeca
Bergstation Kreuzjoch (2.136 m)

AANREIS / VERTREKPUNT

Met de lift gaat u naar bergstation Kreuzjoch waar meteen de Pano-
ramaweg begint. Bij het dalstation van Schlick 2000 is voldoende 
parkeergelegenheid.
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BESCHRIJVING VAN DE ROUTE

Zodra u bergstation Kreuzjoch verlaten heeft, kiest u het pad dat met 
een flauwe bocht naar rechts langs de bergrug naar het uitzichtplat-
form leidt. Het brede en afgezette pad stijgt licht en de afstand van 
500 meter is ook goed te doen voor senioren en gezinnen met kin-
derwagens.

SCHLICK PANORAMAWEG

Uitzichtplatform StubaiBlick
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SCHLICKER RUNDWANDERWEG 
Van de top naar het dal

Bergstation Kreuzjoch – Natuurleerweg – Schlickeralm – 
Panoramasee – Erlebnisweg – Scheibenweg – midden- 
station Froneben
Deze lange rondwandeling verenigt alles wat het wandelgebied van 
Schlick aan natuurschoon te bieden heeft. En dat is nog niet alles: U 
kunt op de educatie- en avonturenroutes ook veel kennis en infor-
matie vergaren over de bergen. Vanaf bergstation Kreuzjoch voert 
deze lange, maar ontspannen wandeling over de Natuurleerweg, 
waar op diverse stations interactief informatie wordt verstrekt over 
de flora en fauna in de bergen. Hier krijgt u antwoorden op vragen 
als “Hoe ver kan een ree springen?” of “Wie kan vogels herkennen 
aan hun geluid?”. En dat alles met het uitzicht op de Kalkkögel, de 
Dolomieten van het Noorden. Het educatieve pad eindigt op de 
Schlickeralm waar u kunt genieten van het culinaire aanbod van 
Stubai. U kunt hier verder omhoog via de Erlebnisweg, een avontuur-
lijke route waar u voor de verandering delen op blote voeten kunt 
afleggen over zand, kiezels en hout. In de Kneippvijver kunt u de 
voeten lekker in het koude water laten bungelen om daarna koers te 
zetten naar het laatste deel van de route: de Scheibenweg. Hier kunt 
u uw krachten meten met een houten schijf door te proberen die voor 
te blijven terwijl hij door de rand langs het pad rolt.. Op een aantal 
plekken moet u er nog wat behendigheidspelletjes mee doen zonder 
de schijf op de grond te laten vallen. Via de Bruggeralm bereikt u het 
middenstation en kunt u de lift terug nemen naar het dal. 

SCHLICKER RUNDWANDERWEG

Natuurleerweg Scheibenweg
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RONDWANDELING: BERGSTATION KREUZJOCH 
– NATUURLEERWEG – SCHLICKERALM – 
ERLEBNISWEG – SCHEIBENWEG – MIDDEN- 
STATION FRONEBEN

Startpunt: Bergstation Kreuzjoch (2.136 m)
Eindpunt: Middenstation Froneben (1.362 m)
Duur: 4 ½ uur
Hoogteverschil: ca. 700 hm

Horeca
Schlickeralm (1.643 m), Bruggeralm (1.362 m)

AANREIS / VERTREKPUNT

U neemt de lift naar bergstation Kreuzjoch waar meteen de Natuur-
leerweg begint. Bij het dalstation van Schlick 2000 is voldoende 
parkeergelegenheid.

BESCHRIJVING VAN DE ROUTE

Vanaf bergstation Kreuzjoch voert de natuureducatieroute langzaam 
dalend in ca. 2 uur langs de helling naar beneden naar de Schlickeralm 
in de vallei van de Schlick. Bij de Schlickeralm begint de Erlebnisweg 
van bijna een kilometer (half uur wandelen) met diverse speelstations 
en delen die u op blote voeten kunt afleggen. Aan het eind van de 
Erlebnisweg ligt een panoramameer waar u uw voeten nog eens kunt 
verwennen. Hier begint de gemarkeerde Scheibenweg die eerst vlak 
verloopt en dan drie bochten maakt. U bent in een uur bij de Brug-
geralm. De alm ligt vlak naast middenstation Froneben waar u de lift 
kunt nemen naar het dal. U kunt ook een omweg maken via de 
Baumhausweg (zie pagina 64) naar Jausenstation Vergör of via het 
bospad de krap 350 hoogtemeters naar het dal afdalen. Het volledi-
ge traject van de Schlicker Rundwanderweg is geschikt voor kinder-
wagens!

SCHLICKER RUNDWANDERWEG 63



ERLEBNIS BAUMHAUSWEG 
Boomhuizen, boomkruinen en boomverhalen

In allerlei bijzondere boomhuizen verspreid over zo'n 5.000 m² bos 
kunnen jonge onderzoekers en avonturiers toegeven aan hun ont-
dekkingslust: Op de nieuwe Baumhausweg komt u van alles te weten 
over de kracht van de natuur, natuurbescherming, de mijnbouwacti-
viteiten in het verleden en hoe mensen in de Middeleeuwen leefden 
in het Stubaital. En dan is er ook nog een kabouter die de kinderen 
bij de boomhuizen onderweg prikkelt met spannende raadsels en 
knutselactiviteiten. Natuurlijk mogen de volwassenen mogen ook 
meedoen. 

RONDWANDELING: MIDDENSTATION FRONEBEN 
– BAUMHAUSWEG – JAUSENSTATION VERGÖR

Start- en eindpunt: Middenstation Schlick 2000 (1.363 m)
Duur: ca. 2 uur
Hoogteverschil: 100 hm

Horeca
Fronebenalm (1.306 m), Bruggeralm, (1.362 m), Vergör (1.266 m)
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AANREIS / VERTREKPUNT

U gaat met de lift naar middenstation Froneben waar meteen de 
Baumhausweg begint. Bij het dalstation van Schlick 2000 is voldoen-
de parkeergelegenheid.

BESCHRIJVING VAN DE ROUTE

Vanaf het middenstation Schlick 2000 volgt u het vrijwel vlakke 
bospad richting Vergör. Na circa 30 minuten slaat u linksaf een smal-
ler bospad in en volgt dat tot het bos na 20 minuten lichter wordt. 
Van daar is het nog een klein stukje naar Gasthof Vergör.
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BERGSTATION ELFER

BERGSTATION ELFER 
Panorama, toegangspoort tot de 

bergen en gezellige horeca

Het bergstation van de Elferbahnen is meer dan de aankomsthal van 
de lift, want hier kunt u genieten van de zon, serveert men in het 
Panoramarestaurant typische Tiroler lekkernijen en kunt u kiezen uit 
maar liefst elf wandelingen die u door de fascinerende bergwereld 
voeren. Vlakbij ligt een levensgrote zonnewijzer en bovendien is het 
een grote communicatiehotspot want er is gratis wifi rond het berg-
station. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon lekker een poosje in een 
van de zonnestoelen kruipen om van het panorama te genieten. 

Start- en eindpunt: Bergstation Elfer (1.794 m)
Bestemming: Beklimming van de toppen van de Elfer, Zwölfer en 
Habicht, Geh-Zeiten-Weg, Rundwanderweg Elfer, zonnewijzer en nog 
veel meer
Duur: zo lang als uw hartje begeert en uw benen u dragen willen
Hoogteverschil: variërend van 0 tot honderden hoogtemeters

AANREIS / VERTREKPUNT

Parkeerplaats bij het dalstation van de Elferbahnen in Neustift

De gondel vertrekt direct vanuit het centrum van Neutstift
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BERGSTATION ELFER

Elfer (2.505 m)
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ELFER ZONNEWIJZER
Bergtijd

Bij het verlaten van de lift springt de grootste toegankelijke equato-
riale zonnewijzer van het Alpengebied meteen in het oog. Het is een 
indrukwekkende constructie van larikshout met een binnendiameter 
van 8 meter. De locatie is niet bij toeval gekozen. Het bergmassief 
van de Elfer fungeerde voor de bevolking van Stubai altijd al als een 
reusachtige tijdsaanduider die het ritme van het leven en de natuur 
aangaf. Dat geldt ook voor de naam: om elf uur precies staat de zon 
namelijk precies boven de top om één uur later de Zwölfer te berei-
ken. Er staan ook verrekijkers waarmee u het Stubaital tot aan 
Innsbruck nader kunt bekijken. 

RONDWANDELING: BERGSTATION ELFER – 
PANORAMAWEG – ZONNEWIJZER

Start- en eindpunt: Bergstation Elfer (1.794 m)
Bestemming: Elfer zonnewijzer (1.780 m)
Duur: ca. 5 minuten
Hoogteverschil: geen

Horeca
Bergstation Elfer (Bergrestaurant Agrar, 1.780 m) of de 200 m hoger 
gelegen knusse Elferhütte (2.080 m)

AANREIS / VERTREKPUNT

Parkeerplaats bij het dalstation van de Elferbahnen in Neustift
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BESCHRIJVING VAN DE ROUTE

Vanaf het bergstation van de Elferbahnen loopt een vlak pad naar 
de toegankelijke zonnewijzer – hier kunt u ook zitten en genieten 
van het prachtige panorama. Van de zonnewijzer kunt u omhoog naar 
de Sonnenzeit-route (zie pagina 70) of terug naar het bergstation. 
Binnen 15 minuten bent u bij de Elferhütte.

ELFER SONNENUHR & BERGSTATION ELFER

De grootste toegankelijke zonnewijzer van het Alpengebied
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ELFER GEH-ZEITEN-WEG
Stap voor stap door de geschiedenis van de tijd 

Het ritme van de tijd krijgt een nieuwe dimensie op deze themarou-
te die uit drie onderdelen bestaat. De stations en borden langs de 
Geh-Zeiten-weg zijn gewijd aan verschillende tijdsdimensies, van de 
polsslag tot de jaargetijden en ontwikkelingsstadia van de aarde. Het 
begin van de Geh-Zeiten-weg is eenvoudig te bereiken met de Elfer-
lift. De rondwandeling voert langs de Zonnetijd en de Bloeitijd. Het 
traject Stenen Tijd begint bij de plek waar de drie themaroutes elkaar 
kruisen en biedt spectaculaire uitzichten tot in het Pinnistal. Op de 
drie Geh-Zeiten-Wege passeert u de Elferhütte, de Karalm of het 
Panoramarestaurant Elfer, waar u uitgebreid de tijd kunt nemen voor 
een welverdiende pauze.

RONDWANDELING: BERGSTATION ELFER – GEH-
ZEITEN- WEGE – BERGSTATION ELFER OF KARALM 
(SHUTTLEBUS NAAR HET DAL)

Start- en eindpunt: Bergstation Elfer (1.794 m)
Bestemming: Geh-Zeiten-Wege (twee varianten)
Duur: 1 ½ tot 4 uur
Hoogteverschil: tot 400 hm

Horeca
Panoramarestaurant Elfer (1.780 m), Elferhütte (2.080 m),
Karalm (1.773 m)

AANREIS / VERTREKPUNT

Parkeerplaats bij het dalstation van de Elferbahnen in Neustift
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De „Sonnenzeit“-Weg

BESCHRIJVING VAN DE ROUTE

Van het bergstation van de Elferbahnen bereikt u via de zonnewijzer 
de start van de „Sonnenzeit“. Deze route loopt door een prachtig 
lariksbos en over veldjes met kruipdennen omhoog. Onderweg treft 
u beweegbare, van natuurlijke materialen gebouwde installaties die 
geïnspireerd zijn op verschillende tijdseenheden. De „Sonnenzeit“-Weg 
loopt langs de gezellige Kochhütte en komt uit bij de gemeenschap-
pelijke kruising van de drie Geh-Zeiten-Wege. Hier kunt u via „Blüte-
zeit“ weer terug naar het bergstation of via de „Steinzeit“ richting 
Karalm in het Pinnistal. De „Blütezeit“-Weg is gewijd aan de cyclus 
van de flora in de Alpen. Allerlei vragen over bloemen, planten en 
bomen worden op de borden aanschouwelijk beantwoord. De „Stein-
zeit“-Weg is de langste van de drie Geh-Zeiten-Wege. Hij begint waar 
de drie routes bij elkaar komen en ligt op een geologisch interessan-
te plek van de Elfer en midden in het imposante berglandschap van 
het romantisch ruige Pinnistal. De zeer geleidelijk verlopende maar 
aanhoudende veranderingen in de bergwereld ziet u direct af aan 
het gesteente en dat geeft een goed beeld van de leeftijd van de 
aarde. Van de Karalm gaat er een shuttlebus terug naar het dal, maar 
u kunt ook langs dezelfde route terug naar bergstation Elfer. Op de 
kruising kunt u in plaats van direct naar het bergstation te wandelen 
ook besluiten tot een omweg via de „Blütezeit“-Weg langs de Elfer-
hütte. 
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TOP OF TYROL
Gletsjeravontuur

Deze route over het gletsjerpad op ruim 3.000 meter hoogte recht-
vaardigt de nodige superlatieven. Afgezien van de hoogte, het feit 
dat u de gletsjer oversteekt en het hoogstgelegen bergrestaurant van 
Oostenrijk kunt bezoeken is er natuurlijk het grandioze uitzicht dat 
zich nauwelijks in woorden laat vatten. Het TOP OF TYROL-platform 
ligt op ruim 3.200 meter hoogte en priemt als de punt van een zwaard 
uit over de rand. Het adembenemende uitzicht op de imposante 
omringende drieduizenders vormt een panorama dat zijn weerga niet 
kent. Via de kijkers op het platform kunt u nog verder kijken en de 
toppen van de Dolomieten en de Ötztaler Alpen zien. Ook de Schau-
feljochkapel dichtbij de graat is beslist een bezoekje waard. Het is 
een plek van rust en bezinning in het overweldigende schouwspel 
van het Stubaier berglandschap. Met recht een unieke plaats.

RONDWANDELING: BERGSTATION ROTADL –
RESTAURANT JOCHDOHLE – „TOP OF TYROL“-
PLATFORM – SCHAUFELJOCHKAPEL

Start- en eindpunt: Bergstation Rotadl (3.015 m)
Bestemming: TOP OF TYROL-platform (3.210 m)
Duur: 1 ¼ uur
Hoogteverschil: ca. 200 hm

Horeca
Restaurant Jochdohle (3.150 m)

AANREIS / VERTREKPUNT

Dalstation Mutterberg (1.750 m) met ruimschoots parkeergelegenheid 
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TOP OF TYROL-PLATFORM

BESCHRIJVING VAN DE ROUTE

Van bergstation Gamsgarten loopt een pad rechtstreeks naar de 
Rotadl-stoeltjeslift, die u in een paar minuten naar 3.000 meter 
hoogte brengt. Boven vanaf bergstation Rotadl loopt het gletsjerpad 
naar beneden naar de Eisjochferner. Op de Ferner kiest u het gemar-
keerde gletsjerpad dat richting bergstation Schaufeljoch loopt. On-
derweg blijft u steeds de markante Schaufelspitze zien. Zodra u op 
de graat bent, volgt u de bordjes naar links naar TOP OF TYROL. U 
passeert Bergrestaurant Jochdohle naar het platform dat maar liefst 
negen meter uitsteekt over de rand. Via een korte omweg vanaf 
hetzelfde pad kunt u ook naar de Schaufeljochkapel. Eenmaal terug 
bij Restaurant Jochdohle kunt u via het gletsjerpad terug richting 
bergstation Rotadl of in zuidoostelijke richting omhoog om de Zuc-
kerhütl (3.509 m) te beklimmen (zie pagina 78). Let op: Voor alle 
wandelingen op de gletsjer zijn stevige schoenen en een adequate 
uitrusting nodig. We verzoeken u op de gezekerde paden te blijven. 
Het is overigens ook mogelijk onder leiding van een gids wandelingen 
over de gletsjer te maken. Meer informatie vindt u op pagina 8. 

TOP OF TYROL-platform (3.210 m)
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IJSGROT STUBAIER-GLETSJER

Breng ook een fascinerend bezoek aan de ijsgrot binnenin het 
duizenden jaren oude ijs van de Stubaier-gletsjer. Op de route van 
200 meter door de ijsgrot komt u van alles te weten over gletsjer-
fenomenen zoals gletsjermorene en gletsjermelk en dat alles op 30 
meter onder de skipiste op 3.000 meter hoogte! U bereikt de ijsgrot 
in 30 minuten via het gemarkeerde pad dat loopt vanaf bergstation 
Rotadl. Afhankelijk van de sneeuwcondities op het pad open in de 
zomer van 2016. Dagelijks geactualiseerde informatie op  
stubaier-gletscher.com.
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GLETSJER-BERGTOCHTEN

RONDWANDELING 
MUTTERBERGER SEE

Deze wonderschone en afwisselende wandeling voert langs water-
vallen, alpendennen en groene hellingen naar de prachtige  
Mutterberger See. Hij eindigt bij middenstation Fernau op 2.300 m.

DALSTATION MUTTERBERG – WILDE GRUB’N – 
MUTTERBERGER SEE – NIEDERL – DRESDNER
HÜTTE – MIDDENSTATION FERNAU

ETAPPE WILDE GRUB’N
U begint bij het dalstation Stubaier Gletscher en wandelt via de Wilde 
Grub’n langs groene hellingen , alpendennen en velden met kruipdennen.

ETAPPE MUTTERBERGER SEE
Bij de prachtig gelegen Mutterberger See is het heerlijk toeven. De 
omringende bergtoppen spiegelen zich in het water en op hete 
zomerdagen wagen sommigen er zich aan een verfrissende duik.

ETAPPE NIEDERL
U gaat via de Niederl, een pas naar de Dresdner Hütte. Absolute 
tredvastheid en geen last van hoogtevrees zijn hier noodzakelijk.

ETAPPE DRESDNER HÜTTE
De Dresdner Hütte is geopend van eind juni tot eind september (af-
hankelijk van het weer) en u kunt er eten, drinken en overnachten. 

ETAPPE MIDDENSTATION FERNAU
Vanaf middenstation Fernau op 2.300 m kunt u met de Gamsgar-
tenbahn weer terug naar het dal. Maar u kunt natuurlijk ook kiezen 
voor de wandeling naar beneden.

Startpunt: Dalstation Stubaier Gletscher
Bestemming: Mutterberger See, middenstation Fernau
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld
Duur: 4 ½ uur
Hoogteverschil: 850 hm

Horeca
Dresdner Hütte (2.308 m)
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SERLESBAHNEN

STUBAIER
GLETSCHERBAHN

ELFERLIFT

SCHLICK 2000

SERLESBAHNEN

STUBAIER
GLETSCHERBAHN

ELFERLIFT

SCHLICK 2000

MUTTERBERG

NEUSTIFT
1000 m

FULPMES
937 m

TELFES
987 m

MIEDERS
952 m

SCHÖNBERG
1.013 m

KAMPL

Dresdner Hütte
2.302 m

Franz-Senn-Hütte
2.149 m

Alpein Alm
2.040 m

Herzebner Almwirt
1.338 m

Nürnberger Hütte
2.280 m

Innsbrucker Hütte
2.369 m

Grawa Alm
1.530 m

Bsuchalm
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ZEVEN MARKANTE TOPPEN
Veelzijdig. Markant. Dominant.

In verschillende opzichten groots. Bij de Seven Summits Stubai gaat 
het niet zo zeer om de hoogte als wel om wat deze bergen beteke-
nen voor de mens. Het zijn de toppen die indruk maken, een 
verhaal vertellen en het landschap bepalen.

De Seven Summits Stubai verschillen sterk qua hoogte, ligging, ge-
schiedenis en karakter en bepalen elk op hun manier het leven in 
het dal. Voor de bevolking staan ze voor kracht en inspiratie en ze 
stimuleren de gemeenschapszin. Op de vakantiegangers laten ze 
een blijvende indruk achter met hun Naturschauplätzen en stimule-
ren ze tot terugkeer. Ze lokten al vroeg de pioniers onder de bergbe-
klimmers en droegen bij aan het ontstaan van berggids als beroep. 
Kaartmateriaal werd gemaakt en verbeterd, er werden schuilhutten 
gebouwd en paden ontsloten waardoor de Seven Summits niet lan-
ger meer zijn voorbehouden aan een select groepje alpinisten. 

Nu kunnen veel meer bergliefhebbers genieten van deze indrukwek-
kende toppen. Een paar toppen zijn ook vrij goed bereikbaar zonder 
gids, maar voor andere is echt techniek en alpiene knowhow nood-
zakelijk. Op een paar van de Seven Summits Stubai zijn de routes 
goed begaanbaar en onderhouden, maar andere toppen zijn alleen 
bereikbaar via de oorspronkelijke paadjes. Maar welke top van de 
Seven Summits Stubai u ook bedwingt, het wordt beloond met een 
stempel in uw Gipfelpas. 

77



ZUCKERHÜTL

ZUCKERHÜTL (3.507 m)
Liefelijk maar ongenaakbaar 

De naam van de hoogste berg van de Stubaier Alpen is niet uit de 
lucht komen vallen. Wie de top vanuit het oosten bekijkt, ziet me-
teen waar hij zijn naam aan te danken heeft. De ene flank is bedekt 
met eeuwige sneeuw (die inderdaad wel iets wegheeft van suiker-
glazuur) en ziet er vriendelijk uit, de andere is ruig en ongenaak-
baar. De Zuckerhütl behoort tot de machtigen der aarde. De hoogste 
berg van het Stubaital ligt volledig in Noord-Tirol en grenst aan het 
Italiaanse Südtirol. De Zuckerhütl van 3.507 meter lijkt op het 
eerste gezicht vriendelijk, maar is beslist moeilijk te beklimmen. 
Vooral het bereiken van de top zelf gaat gepaard met de nodige 
problemen. 

De Zuckerhütl als blikvanger van de Peiljoch
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ZUCKERHÜTL

De beloning
Maar als u eenmaal boven uw blik laat glijden over het landschap 
ziet u meteen waarom u zich zoveel moeite getroost heeft om de 
hoogste van de Seven summits Stubai te bedwingen. Aan de ene 
kant wordt u begroet door de Dolomieten en andere kant door de 
Zillertaler Alpen. Ook ziet u de Hohen Tauern met de Großglockner 
en Großvenediger en natuurlijk de Ötztaler Alpen en de Karwendel. 

Zware beklimming
Joseph Anton Specht, een van de eerste bergbeklimmers in het Alpenge-
bied met vele eerste beklimmingen op zijn naam, beklom in 1863 
samen met de competentste berggidsen van het Stubaital, Alois Tanzer 
en Pankraz Gleinser, via de zuidflank van de Schaufelnieder via het Pfaf-
fenjoch en de Pfaffenschneide de 3.507 meter hoge Zuckerhütl. Er ging 
nog een aantal jaren overheen voordat dankzij de grote inzet van de 
Duitse en de Oostenrijkse alpenverenigingen de top van de Zuckerhütl 
regelmatig beklommen werd door andere alpinisten. In 1875 werd de 
Dresdner Hütte bij de Stubaiergletsjer gebouwd, de eerste schuil-
hut in het Stubaital. Maar ook ervaren herders, gemsjagers en berg-
gidsen hebben hun steentje bijgedragen aan het ontsluiten van de berg. 

VEREISTEN EN ROUTEWAARDERING

Conditie: 
Techniek:  

Start: Bergstation Schaufeljochbahn, Stubaier Gletscher (3.170 m) 
Bestemming: Zuckerhütl (3.507 m)
Duur: h 3 ½ h  –  i 4 ½ h 
Hoogteverschil: ca. 400 hm

Horeca
Jochdohle (3.150 m), Dresdner Hütte (2.308 m) 

Omschrijving
Alpiene tocht, deels over de gletsjer – klimpassages (UIAA II), com-
plete veiligheidsuitrusting verplicht (touw, stijgijzers, etc.), zeer goed 
oriëntatievermogen bij mist, beheersing van reddingstechnieken voor 
gletsjerspleten. Mensen zonder alpiene ervaring adviseren wij de 
tocht uitsluitend te ondernemen met een door de staat erkende berg-
gids. Ervaring met bergwandelen en een uitstekende basisconditie zijn 
ook vereist voor wandelingen onder leiding van een berggids.
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ZUCKERHÜTL

AANREIS/STARTPUNT

Met ingang van de zomer van 2016 is het bergstation van de Rotadl- 
bahn bij de Stubaier-gletsjer het vertrekpunt voor deze wandeling. 
U komt daar via de Gamsgartenbahn (de eerste lift omhoog gaat 
om 8:00) en stapt in het bergstation over op de Rotadlbahn. Bij het 
dalstation bij de Stubaier-gletsjer is ruimschoot gratis parkeergele-
genheid. 

OMHOOG

Vanuit bergrestaurant Jochdohle loopt u onderaan de zuidhelling 
om de Schaufelspitze heen tot u het bergstation van de in de zomer 
gesloten Fernaus-stoeltjeslift (Fernaujoch of Schaufelnieder) bereikt. 
U volgt dan de Heinrich-Klier-route tot de Pfaffenjoch (3.212 m). 
Bij de Pfaffenjoch komt u weer aan de Stubaikant en steekt u de 
Sulzenauferner over. Nadat u het Pfaffensattel heeft bereikt moet u 
regelmatig over blokken omhoog klauteren naar de top. De beklim-
ming duurt 3 ½ uur.

OMLAAG

Voor de terugweg kunt u dezelfde route volgen (Pfaffensattel – Sul-
zenauferner – Pfaffenjoch – bergstation Schaufeljochbahn). U kunt 
ook de route naar beneden naar de Dresdner Hütte kiezen. Hiervoor 
verlaat u vlak voor de Pfaffenjoch het pad dat u op de heenweg 
omhoog volgde en daalt af via de Fernauferner. 
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DE WILDE FREIGER

DE WILDE FREIGER (3.418 m)
Een uitdaging 

Sta even stil en kijk omhoog. Van de Grünausee niet ver van de 
noordelijk gelegen Sulzenauhütte ziet u de Wilde Freiger op zijn 
best. Hij is net zo mooi als zijn Italiaanse naam doet vermoeden: 
Cima Libera. Bij Ridnaun in de Stubaier Alpen aan de grens tussen 
Oostenrijk en Italië verheft hij zich in de hoofdkam van de Alpen 
tussen de Freigerscharte (een pas) en Pfaffennieder. De pas van de 
Pfaffennieder scheidt hem van de Wilde Pfaff en de Zuckerhütl. Zijn 
3.418 meter hoge met sneeuw bedekte top bewijst dat hij 
echt bij de grote jongens van het dal hoort. Hij is dan ook een ge-
liefde klimspeeltuin voor alpinisten. 

De Wilder Freiger bezien vanuit het noorden
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DE WILDE FREIGER

Veelzijdig
Paden, gletsjerhellingen en ijshellingen: de Wilde Freiger kan aan 
diverse kanten en op allerlei manieren beklommen worden. Het 
uitzicht vanaf de top over bergkammen en wolken is minstens zo 
imposant als de tocht er naartoe. In het panorama van 360 graden 
ziet u de Dolomieten, de Ortler, de Ötztaler en de Stubaier Alpen én 
de Hohen Tauern.

Vaste verbinding
Bij de eerste beklimming in 1869 moesten Julius Ficker en de 
berggidsen Pankraz Gleinser en Sebastian Rainalter uit Stubai de 
weg van Neustift naar Ranalt nog te voet afleggen. Ze liepen via het 
Längental om de nacht door te brengen op de alm op de Hohe Grü-
bel. De volgende dag hadden ze ongeveer 5 uur nodig om de top te 
bereiken. Ze raakten erg onder de indruk van de gletsjermassa's die 
hen aan alle kanten omringden en het reusachtige ijsdeken dat de 
Wilde Freiger destijds nog compleet bedekte en de beklimming er 
bepaald niet makkelijker op maakte. In de loop der tijd verrezen er 
rond de Wilde Freiger steeds meer bivaks en werden er meer routes 
ontsloten. Al in 1912 verbond een hoogalpien pad de Dresdner Hütte 
via de top van de Wilde Freiger met het Becherhaus – de Lübecker 
Weg. De Lübecker Weg werd als een ijsvrije pas tussen Stubai over 
de hoofdkam naar Ridnaun aangelegd, van de Dresdner Hütte via 
het Peiljoch naar de Fernerstube, verder onder de graat door naar 
de Aperen Freiger en dan schuin over de hellingen omhoog naar de 
Lübeckerpas, waar de vrijwel geheel met touw gezekerde klim naar 
de top begon. 

VEREISTEN EN ROUTEWAARDERING

Conditie: 
Techniek:  

Start: Parkeerplaats bij de Sulzenauhütte (1.590 m) 
of de Nürnberger Hütte (1.370 m)
Bestemming: De Wilde Freiger (3.418 m)

Duur via de Sulzenauhütte:
1e dag: h 2 h, 2e dag: h 5 h  –  i 6 h 
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DE WILDE FREIGER

Hoogteverschil: 1e dag: 600 hm, 2e dag: 1.300 hm

Duur via de Nürnberger Hütte:
1e dag: h 2 ½ h, 2e dag: h 4 ½ h  –  i 5 h
Hoogteverschil: 1e dag: 1.000 hm, 2e dag: 1.150 hm

Horeca
Sulzenau Alm (1.857 m), Sulzenauhütte (2.191 m)  
of Bsuchalm (1.580 m), Nürnberger Hütte (2.297 m)

Omschrijving
Alpiene route - geen oriëntatiehulpmiddelen in de topzone, moeilijk 
oriënteren bij mist, complete gletsjeruitrusting noodzakelijk. Men-
sen zonder alpiene ervaring adviseren wij de tocht uitsluitend te 
ondernemen met een door de staat erkende berggids.

AANREIS/STARTPUNT

Deze toeren beginnen bij de parkeerplaats van de Sulzenau- of de 
Nürnberger Hütte in het achterste deel van het Stubaital. Hier is 
ruim gratis parkeergelegenheid.

OMHOOG

Dag 1: Op de eerste dag wandelt u in 2 uur rustig via de Sulzenau 
Alm naar de Sulzenauhütte of in 2 ½ uur via de Bsuchalm naar de 
Nürnberger Hütte. Beide hutten zijn ideaal om de nacht door te bren-
gen en als uitvalsbasis voor de beklimming van de Wilde Freiger. 

Dag 2: U stijgt vervolgens naar de Seescharte (2.762 m), die u van 
de Sulzenauhütte bereikt via de Grünausee en vanuit de Nürnberger 
Hütte via vele bochten. Het pad voert onder de Gamsspitzl langs en 
dan over grote blokken naar de toegang tot de gletsjer (ca. 3.160 
m). Via de graat loopt u tot ca. 3.340 m hoogte tot u een gletsjer-
veld bereikt. U passeert vervolgens een stenen douanehuisje naar 
de graat die naar de top van de Wilde Freiger voert. 

OMLAAG

Afdaling langs de route van de heenweg.
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HABICHT

HABICHT (3.277 m)
Markant. 

Size doesn't always matter: kijk maar naar de Habicht. Met zijn 
3.277 meter moet hij weliswaar achteraan sluiten na de Zuckerhütl 
en de Wilde Freiger maar als hoogste van de Habichtkam staat de 
markante berg toch zijn mannetje. Het is geen wonder dat de in-
heemse bevolking lang heeft gedacht dat deze markante berg de 
hoogste was van Tirol. 

Uitzicht vanuit het Pinnistal op de Habicht
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HABICHT

Overweldigend uitzicht
Wie de Stubaier Alpen in volle glorie wil zien met de noordelijke 
Kalkalpen, de Zillertaler Alpen in het westen en de Dolomieten op 
de koop toe moet de Habicht wel beklimmen. Als bijzondere toegif-
ten ziet u in ten zuiden van de top van de Habicht de rotsbastions 
van de Tribulaune en de Goldkappel. 

Eerste toerist
Je zult maar denken dat je als eerste een berg beklommen hebt om 
vervolgens te moeten vaststellen dat dat waarschijnlijk niet klopt. 
Zo verging het in elk geval Peter Carl Thurwieser uit Kramsach. Bij 
zijn beklimming van de Habicht op 1 september 1836 trof 
hij op de top namelijk een steenmannetje aan, dus moest iemand 
hem wel voor geweest zijn. Dhr. Thurwieser was echter wel de eer-
ste toerist die van alle hoge toppen van Stubai de Habicht als eerste 
beklom. We nemen aan dat inheemse jagers en assistenten van de 
landmeters al eerder boven waren geweest. Toch komt Peter Carl 
Thurwieser enige eer toe, zolang er geen bewijzen worden gevon-
den worden van eerdere beklimmingen. Volgens de verklaringen 
van dhr. Thurwieser hebben hij en berggids Ingenuin Krösbacher uit 
Fulpmes drie uur en 25 minuten gedaan over de tocht naar de top 
vanaf de noordelijk gelegen Pinnisalm via het Pinnisjoch, vervolgens 
in westelijke richting naar de Speikgrathöhe en via een gletsjerveld 
en de oostelijke Habichtgraat. Ze bleven viereneenhalf uur op de 
berg, maakten lyrische aantekeningen over het uitzicht en verricht-
ten er metingen met de barometer. 

VEREISTEN EN ROUTEWAARDERING

Conditie: 
Techniek:  

Start: Neustift, buurt Neder (970 m)
Bestemming: Habicht (3.277 m) 
Duur: 1e dag: h 4 ½ h (vanaf de Karalm: 2 h), 
2e dag: h 3 h  –  i 6 ½ h (naar de Karalm: 2 ½ h)
Hoogteverschil: 1e dag: 1.400 hm, 2e dag: 900 hm 
 
Horeca
Issenangeralm (1.380 m), Pinnisalm (1.550 m), Karalm (1.737 m), 
Innsbrucker Hütte (2.369 m), Elferhütte (2.080 m)
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HABICHT

Omschrijving
Alpiene route – zware bergwandeling met klimpassages (UIAA I) 
en met touw gezekerde passages. Vooral op de route naar de Ha-
bicht wordt de moeilijkheidsgraad sterk bepaald door de omstan-
digheden (sneeuwvelden, verijsde stukken). Voor de oude sneeuw-
velden is geen speciale gletsjeruitrusting nodig. Mensen zonder 
alpiene ervaring adviseren wij de tocht te ondernemen met een 
door de staat erkende berggids. 

AANREIS/STARTPUNT

De route begint bij parkeerplaats Zegger (betaald parkeren maar 
gratis voor bezoekers met een geldige Stubaier gastenkaart) in Ne-
der, een buurt van Neustift. De parkeerplaatsen vindt u aan de rech-
terzijde vlak voordat u Neder richting het dal binnenrijdt.

OMHOOG

Vanaf de parkeerplaats gaat u te voet in circa 2 ½ omhoog door 
het Pinnistal via de Issenager en de Pinnisalm naar de Karalm. De 
Karalm kan ook via de prachtige route van de Elferhütte bereikt 
worden in 2 ½ uur. Voor de afstand van Neder naar de Karalm 
kunt u tegen betaling ook gebruikmaken van de shuttleservice  
(Tel.: +43 (0)5226 2877). 

Vanaf de Karalm slingert een pad naar de Innsbrucker Hütte (2 uur). 
Vanaf hier heeft u 3 uur nodig om de Habicht te bereiken. Vanwege 
de lengte van de tocht adviseren we u in de Innsbrucker Hütte te 
overnachten voordat u de Habicht gaat beklimmen. Het goed ge-
markeerde pad vanaf de hut loopt eerst over rotsachtig terrein en 
onderweg zult u af en toe over blokken moeten klauteren voordat 
u in de buurt van de top de restanten van de gletsjer aantreft. Het 
kleine gletsjerbekken zonder spleten valt makkelijk over te steken 
(geen stijgijzers nodig), waarna de laatste, deels met touw gezeker-
de etappe over de rots naar de top volgt. 

OMLAAG

Afdaling langs de route van de heenweg.
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RINNENSPITZE

RINNENSPITZE (3.003 m)
Aanlokkelijk 

Grote beloning voor weinig moeite – zo wordt de Rinnenspitze, 
centraal gelegen in het Oberbergtal, gekarakteriseerd. Dat kan niet 
van veel drieduizenders gezegd worden. Dit exemplaar effent de 
weg naar de grote pracht en veelzijdigheid van gletsjers. De toe-
gang tot de Rinnenspitze vormt het Oberbergtal dat al vroeg grote 
bekendheid genoot vanwege de Alpeiner Ferner omdat het vanuit 
Innsbruck de kortste weg naar de eeuwige sneeuw vormde. De 
Rinnenspitze vervult de rol van trekpleister die heeft bijgedragen 
aan de populariteit van de toppen van Stubai en tevens de toegang 
vormt voor de verovering van de Seven Summits Stubai. 

Uitzicht op de Rinnenspitze vanaf de Rinnensee
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RINNENSPITZE

Reuzenmacht
Mocht het u niet zozeer te doen zijn om de krachten van het water 
op de Rinnenspitze, dan wilt u er ongetwijfeld naar boven vanwe-
ge het uitzicht. Daar doemen de omringende ijsreuzen op, waarvan 
vooral de Lüsener Ferner met de Lüsener Fernerkogel alle aandacht 
zullen opeisen. Vergeet ook niet naar beneden te kijken: daar schit-
tert de Rinnensee. Dit is met recht een van de mooiste bergmeren 
van de Alpen en beslist een wandeling waard.

Geneeskrachtig water
Eeuwen geleden toen er nog beren en wolven leefden in dit ruige ge-
bied, schoot een jager op een beer, zo begint de legende van de bron bij 
het Bärenbad, dat ligt in het Oberbergtal waar de Oberbergbach en 
de Seebach in elkaar overlopen. De aangeschoten beer plonsde echter 
in een poel in de buurt van waar nu de bron is en kwam daar gezond 
en wel weer uit. Zo ontstond het verhaal van het wonderwater van het 
Bärenbad. Rond 1.500 werd het water van de bron onderzocht en stel-
de men vast dat het ijzer en mineralen bevatte en zworen bezoekers 
van heinde en verre bij de heilzame werking van het water van het Bä-
renbad. Vooral in de 17e en 18e eeuw werden er veel pelgrimstochten 
ondernomen naar de drie bronnen, waarvan er een zwavelhoudend is, 
de ander meer ijzer bevat en de derde gemengd is. In 1958 werd het 
Bärenbad het echter gesloten, omdat de toeloop opdroogde. 

VEREISTEN EN ROUTEWAARDERING

Conditie: 
Techniek:  

Start: Oberissalm im Oberbergtal (1.742 m) 
Bestemming: Rinnenspitze (3.003 m)
Duur: h 4 ½ h  –  i 3 ½ h 
Hoogteverschil: 1.300 hm

Horeca
Oberissalm (1.742 m), Alpeinalm (2.040 m), Franz-Senn-Hütte 
(2.147 m), Almwirtschaft Oberiss (1.750 m)

Omschrijving
Bergwandeling (zwarte route) en klettersteig - op de topgraat ge-
zekerd met staalkabels – Klettersteig moeilijkheidsgraad A (op een 
plaats B). Indien u geen klimervaring heeft, adviseren we u kletterstei-
guitrusting mee te nemen.
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RINNENSPITZE

AANREIS/STARTPUNT

De tocht start bij de Oberissalm in het Oberbergtal dat bereikt kan 
worden vanuit Neustift-Milders. Sla in Milders rechtsaf en volg de 
weg 9 kilometer tot waar deze eindigt bij de Oberissalm. Hier kunt 
u tegen betaling parkeren (ca. € 5,– /dag). Voor de afstand van Mil-
ders naar de Oberissalm kunt u tegen betaling ook gebruikmaken 
van de shuttleservice (Tel.: +43 (0)5226 3500). 

OMHOOG

Het pad slingert tussen bomen en kruipdennen omhoog naar de 
Alpeinalm van waar u de Franz-Senn-Hütte al kunt zien liggen. Me-
teen na de hut steekt u de Alpeiner Bach over en stijgt noordwaarts 
in de richting van de Rinnensee. Vanaf hier gaat het steiler bergop-
waarts over de oostelijke rug naar de Rinnenspitze. Met behulp van 
staalkabels en ijzeren treden stijgt u het laatste stuk steil omhoog 
over de scherpe, maar eveneens gezekerde graat naar het kruis op 
de top. Voor de beklimming heeft u in totaal 4 ½ uur nodig. 

OMLAAG

Afdaling langs de route van de heenweg.

De Rinnensee met op de achtergrond de oostelijk gelegen Seespitze
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SERLES

SERLES (2.717 m)
De regent 

Bergkoning Eigenlijk is de regent van de bergen in Tirol een 
dame want met haar dominante uiterlijk bepaalt zij het aan-
gezicht van de Stubaier Alpen vanuit Innsbruck. La Serles 
staat daar als een schijnbaar compleet geïsoleerde rotspira-
mide, waar volgens een volkslegende een woeste ridder met 
zijn twee zoons door een boer vervloekt werd vanwege zijn 
drift, onbarmhartigheid en wreedheid. Koning Serles en zijn 
zoons werden voor straf versteend en fungeren nu als neven-
toppen op de plek waar ooit hun paleis was. De opvallende 
structuur van drie toppen die de basis vormt voor dit verhaal  
maakte destijds ook indruk op Goethe die onderweg was naar Italië. 
Hij gaf de Serles de bijnaam Hoogaltaar van Tirol. 

De Serles – Hoogaltaar van Tirol
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SERLES

Onbelemmerd vergezicht
De Serles zelf kunt u niet alleen al zien vanuit Innsbruck, vanaf haar 
top kunt u natuurlijk ook net zo ver uitkijken. Dankzij haar geïso-
leerde ligging biedt zij een adembenemend uitzicht op de bergen 
met een onvergetelijk panorama van de Zuckerhütl tot en met de 
Tuxer gletsjerbergen en van de Dolomieten tot en met de Karwen-
del. En vanaf de Serles ziet u natuurlijk ook het Inntal en de Stubai-
er en de Zillertaler Alpen. 

Heldere oorsprong
Al toen de Innsbruckse bergbeklimmer Georg Ernstinger in 
1579 vanuit Schönberg via de Gleinserberg en Maria Waldrast de 
top van de Serles voor het eerst beklom, viel hem het bijzondere 
water van Maria Waldrast op. Maar hij was zeker niet eerste 
die de kwaliteit van dat water op waarde wist te schatten. Al onder 
de Kelten gold de plek aan de voet van Serles als heilig. Ook pel-
grims naar Rome gebruikten de route via Maria Waldrast om het 
water te drinken dat nog steeds tot het beste van Tirol gerekend 
wordt. Bijna 100 jaar duurt zijn reis door het kalksteen en mineraal-
rijke oergesteente. De plek aan de voet van de Serles ligt ver van de 
wereld en herbergt een klooster met een kerk, een genadebron en 
een bijzondere kapel aan de rand van het bos en samen vormen zij 
het hoogstgelegen bedevaartsoort van Oostenrijk. 

VEREISTEN EN ROUTEWAARDERING

Conditie: 
Techniek:  

Start: Neustift, Kampl (994 m) 
Bestemming: Serles (2.717 m)
Duur: h 4 ½ h  –  i 4 h
Hoogteverschil: 1.700 hm

Horeca
Wildeben (1.781 m), Klostergasthof Maria Waldrast (1.641 m) 
Panoramarestaurant Koppeneck (1.600 m)

Omschrijving
Bergwandeling (zwarte route) – korte, klettersteigachtige passage 
naar de Serlesjöchl.
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SERLES

AANREIS/STARTPUNT

De tocht begint aan het eind van de Höhlebachstraße bij de Kam-
pler Staumauer in Kampl, een wijk van Neustift. Vanuit het dal ko-
mend slaat u aan het eind van Kampl – vlak voor het tankstation 
– af naar rechts. Bij het startpunt zijn een paar parkeerplaatsen.

OMHOOG

Van de Kampler Staumauer, aan de bosrand van Kampl begint een 
steil bospad dat u via bochten in 2 uur naar Jausenstation Wilde-
ben voert. Direct achter het Jausenstation begint een steil pad. 
Via dit pad bent u in nogmaals 2 uur bij de Serlesjöchl (2.384 m). 
Hier moet u een via een lage rotswand omhoog met behulp van een 
korte trap. Nu volgt er een korte met staalkabels gezekerde passage 
en vervolgens slingert het pad omhoog over de breder wordende 
zuidwesthelling die bedekt is met morene. Uiteindelijk bereikt u via 
een enigszins geëxponeerde richel het grote kruis op de top.

U kunt de Serles ook beklimmen via het Maria Waldrast-klooster. 
Voor de tocht omhoog moet u drie uur uittrekken. Het klooster zelf 
kunt u met de auto bereiken via Matrei aan de Brenner.

OMLAAG

Afdaling langs de route van de heenweg. U kunt ook via het Ma-
ria Waldrast-klooster naar het bergstation van de Serlesbahnen 
wandelen. Sla in dat geval bij de Serlesjöchl linksaf richting zuid-
oosten en volg het pad over de morenehelling, vervolgens over 
terrein met kruipdennen en tot slot door een bos tot u het Maria 
Waldrast-klooster bereikt (circa 3 uur). Vanaf hier loopt een relatief 
vlak pad naar het bergstation van de Serlesbahnen (45 minuten). U 
kunt hier de lift naar beneden nemen of te voet in 1 ½ uur afdalen 
naar Mieders. 
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HOHER BURGSTALL

HOHER BURGSTALL (2.611 m)
Een verrassende uitdaging

Van gemiddelde hoogte en een prachtige vorm – en dat geldt na-
tuurlijk voor meer bergen in de Stubaier Alpen. Deze top mag op 
het misschien wat nietig lijken, hij herbergt wel verrassingen. Me-
nig bergbeklimmer zal verwachten weinig nieuws te ontdekken op 
de Hohe Burgstall, want het is de makkelijkste top van de Seven 
Summits. Maar op deze berg aan het einde in het zuidwesten van 
de Kalkkögel valt er voor alpinisten toch het één en ander te leren. 
De indrukwekkende berg van kalksteen op oergesteente vertoont 
namelijk als geen ander de grote verscheidenheid van de Stubaier 
bergen en biedt bovendien een prachtig uitzicht.

De Hohe Burgstall te midden van de Kalkkögel
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HOHER BURGSTALL

Eerste indruk
Bij mooi weer en goed zicht ontsluit de Hohe Burgstall vanaf zijn 
top een uniek 360°-panorama van de Karwendel over de Zillertaler 
Alpen en de bergen van het Gschnitztal tot de gletsjers rond de 
Zuckerhütl en de Franz-Senn-Hütte. 

Grote mannen
Sir Edmund Hillary, die in 1953 de Mount Everest als eerste beklom, 
kon vier jaar daarvoor zijn eerste Alpentop afstrepen met de beklimming 
van de Hohe Burgstall. Franz Senn is echter veel sterker verbonden met 
het alpinisme in Stubai. Franz Senn, in 1831 geboren in Längenfeld, kwam 
in 1881 als pastoor naar Neustift en vervulde een grote rol in de ontwik-
keling van het toerisme in het dal. Hij was een getalenteerd bergbeklim-
mer en besloot jonge boerenzoons op te leiden tot dragers en berggidsen, 
liet voor eigen rekening wandelkaarten met wandeltijden vervaardigen 
en voerde de berggidsbelasting in. Als de berggidsen niet onderweg wa-
ren met toeristen, moesten ze paden aanleggen en waar nodig routes 
zekeren en markeren. Samen met drie gelijkgezinden richtte hij in 1869 in 
München de Duitse Alpenvereniging op om bergbeklimmen als sport te 
stimuleren. Alleen van de beklimming van de Hohe Burgstall door pastoor 
Senn zelf in juli 1881 zijn notities gevonden. Zijn droom van een bivak op 
de Alpeiner Ferner werd pas na zijn dood gerealiseerd door de afdeling 
Innsbruck van de Oostenrijkse Alpenvereniging. 

VEREISTEN EN ROUTEWAARDERING

Conditie: 
Techniek:  

Start: Bergstation Schlick 2000, Kreuzjoch (2.136 m)
Bestemming: Hoher Burgstall (2.611 m) 
Duur: h 3h  –  i 3 h
Hoogteverschil: 500 hm

Horeca
Panoramarestaurant Kreuzjoch (2.136 m), Sennjochhütte (2.225 m), 
Starkenburger Hütte (2.237 m), Kaserstattalm (1.890 m), Fronebenalm 
(1.306 m)

Omschrijving
Bergwandeling (rode route) – korte met touw gezekerde passages, 
korte geëxponeerde passage vlak voor de top.
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HOHER BURGSTALL

AANREIS/STARTPUNT

De tocht begint bij bergstation Kreuzjoch die u kunt bereiken met 
de Bergbahn van Schlick 2000. Bij het dalstation is ruimschoots gra-
tis parkeergelegenheid. Bergbahn Schlick 2000 bereikt u via Fulp-
mes.

OMHOOG

Van bergstation Kreuzjoch wandelt u via de geleidelijk stijgende 
Panoramaweg richting de Starkenburger Hütte. Na de Sennjochhüt-
te volgt u de bordjes Hohe Burgstall. U gaat via de rug omhoog, 
slaat rechts af en loopt onder de zuidwand langs van de Niedere 
Burgstall. Het pad loopt over een goed gezekerde richel en slingert 
omhoog naar de top van de Hohe Burgstall. De laatste passage 
loopt direct over de graat. De route omhoog duurt ca. 3 uur.

OMLAAG

Voor de afdaling neemt u de zuidkant van de top richting de Star-
kenburger Hütte (2.237 m). Vanaf de hut loopt het pad ca. 300 m 
omhoog naar het bergstation Schlick 2000. U kunt ook afdalen 
naar de Kaserstattalm (1.890 m) en van daaruit verder naar de  
Fronebenalm (1.350 m) bij het middenstation van Schlick 2000. 

ALTERNATIEVE ROUTE OMHOOG

Start: Parkeerplaats Freibad Neustift (1.050 m)
Bestemming: Hoher Burgstall (2.611 m)
Duur: h 4 ½ h  –  i 3 h
Hoogteverschil: 1.550 hm

Horeca: Starkenburger Hütte (2.237 m)
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ELFER

ELFER (2.505 m)
Ingetogen 

De Elfer blijft het liefst op de achtergrond. De zon zet hem dagelijks 
om 11 uur even in de schijnwerpers voor Neustift en dan treedt hij 
grotendeels weer terug in de schaduw. De Elfer moet u gewoon be-
klimmen om hem in al zijn glorie te kunnen ervaren. Van dichtbij ziet 
u namelijk pas echt hoe imposant zijn rotsformaties zijn. Het ruige 
dolomiet op de sokkels van oergesteente en de rotsformaties 
van de toppen mogen dan herinneren aan de Dolomieten, de Elfer 
met zijn vergletsjerde top is en blijft de brave huisberg van Neustift. 
De Elfer is mooi en trots, maar laat zich doorgaans van zijn ingeto-
gen kant zien en dat kan verwarrend zijn. Het kruis op de oostelijke 
Elferturm (2.499 m) lijkt misschien het hoogste punt, maar dat is de 
hoofdtop die ook wel als de Elferkofel wordt aangeduid (2.505 m). 

De ruige dolomietrotsen van de Elfer
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ELFER

Trotse buren
Vanaf de top van de Elfer kunt u uw blik rustig naar alle kanten 
laten glijden. Deze wat schuchtere reus neemt het u volstrekt niet 
kwalijk wanneer hij de aandacht moet delen met de andere toppen 
van de Seven Summits Stubai. Er is ook zoveel te zien: de Serleskam 
met de Kirchdachspitze (2.840 m) in het oosten, in het noordoosten 
de Karwendel en daar tegenover in het noordwesten de Kalkkögel 
met de Schlicker Seespitze (2.804 m). 

Zware klim
Dat de „Dolomitenzacken“, de pieken van de Elfer allang beklommen 
worden spreekt voor zich. Fritz Kasparek, een van de eersten die de 
noordwand van de Eiger beklom, ontdekte de Elfer in de jaren veer-
tig als klimberg, toen hij in de Tweede Wereldoorlog jonge officieren 
trainde bij de hoog in de bergen gelegen militaire academie van het 
leger. De haken van deze route zijn nog steeds zichtbaar. 

VEREISTEN EN ROUTEWAARDERING

Conditie: 
Techniek:  

Start: Bergstation van Elferbahn (1.794 m) / dalstation van de 
Elferbahn in Neustift (993 m)
Bestemming: Elfer (2.505 m) 
Duur: h 2 ½ h  –  i 2 ½ h
Hoogteverschil: 750 hm

Horeca
Panoramarestaurant Elfer (1.794 m), Elferhütte (2.080 m), 
Autenalm (1.665 m), Karalm (1.737 m)

Omschrijving
Bergwandeling (rode route) 

AANREIS/STARTPUNT

De tocht start bij het dalstation van de Elferbahn aan de rand van 
Neustift. Bij het dalstation is ruimschoots gratis parkeergelegenheid. 
Neem de Elferbahn naar het bergstation waar de wandeling begint. 
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ELFER

OMHOOG

Van het bergstation van de Elferbahn loopt u via een kronkelend 
pad omhoog naar de Elferhütte (ca. 30 minuten). U gaat over een 
markante bergkam verder omhoog richting de top van de Elfer. Vlak 
voor de top bereikt u het zadel van de Elfer. Hier buigt u af naar 
rechts en via een korte passage die gezekerd is met touw bent u in 
een paar minuten op de top van de Elfer. Voor de beklimming heeft 
u in totaal 2 tot 2 ½ uur nodig.

OMLAAG

U loopt aan de zuidkant om de Elferkofel heen en bent in ca. 45 mi-
nuten bij de Zwölfernieder. Vanaf de Zwölfernieder daalt het smal-
le maar goed begaanbare pad eerst licht af via de oostflank van 
de Elfer en wordt dan vrijwel vlak naar de Elferhütte. Voor dit deel 
moet u rekenen op ca. 2 ½ uur. U kunt ook van de Zwölfernieder in 
noordelijke richting via de Autenalm (1.665 m) of zuidwaarts via de 
Karalm (1.737 m) naar beneden. 

Elferspitze met Neustift
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GOED OM TE WETEN

UITZICHT OP SEVEN SUMMITS STUBAI

Is er een plek waar ik de Seven Summits allemaal kan zien?
Jazeker! Dat kan op de Seven Summits Stubai-Aussichtsplatz bij de 
Starkenburger Hütte. 

VERDERE INFO

Waar vind ik meer informatie over Seven Summits Stubai?
Op de driemensionale infoplekken langs de routes naar de Seven 
Summits Stubai kunt u zich verdiepen in de achtergronden en ge-
schiedenis van de afzonderlijke bergen. Meer informatie vindt u via  
www.stubai.at/aktivitaeten/wandern/seven-summits. 

Welke van de Seven Summits Stubai zijn haalbaar voor mij?
Een eerste overzicht van de moeilijkheidsgraad van de toppen vindt 
u in de beschrijvingen van de tochten. Meer informatie kunt u krij-
gen bij de bureaus van de berggidsen. 

SEVEN SUMMITS  
STUBAI-PAS

Wat is mijn beloning als ik de Seven Summits Stubai heb 
gedaan?
Als u uw Gifpelpas en gastenkaart laat zien, ontvangt u een Se-
ven Summits Stubai-prijs. Voor drie toppen ontvangt u het Seven 
Summits Stubai-T-shirt en voor alle zeven toppen de Seven Sum-
mits de Stubai-trofee van alpendennenhout. Op iedere top staat een 
stempelapparaat waarmee u uw prestatie kunt aantonen. U kunt 
uw prijs afhalen bij het VVV van Stubai Tirol in Neustift en Fulpmes.
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LEER DE STUBAIER ALPEN
KENNEN

Beloningen voor volwassenen en kinderen

Maak kennis met de mooiste wandelbestemming van het Stubaital: 
de hutten- en almtochten zijn soms eenvoudig, soms uitdagend maar 
hun bestemmingen zijn altijd de moeite waard. Vele gezellige hutten 
en almen wachten u tijdens of na de wandeling om lekker bij te komen 
en te genieten. 

Ook de junioren kunnen punten scoren bij de almen en hutten. Er zijn 
leuke medailles in brons, zilver en goud als ze meedoen. Voor de 
zwaardere tochten naar de toppen adviseren we u een berggids in 
schakelen.

Dus de bergen in en stempels verzamelen!
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HET PUNTENSYSTEEM

Voor volwassenen:
Brons vanaf 25 punten
Zilver vanaf 35 punten
Goud vanaf 45 punten

Voor kinderen:
Brons vanaf 20 punten
Zilver vanaf 30 punten
Goud vanaf 40 punten

1 punt voor bijvoorbeeld:
Dresdner Hütte, Froneben Alm of Bruggeralm, Grawa Alm,
Jausenstation „zum Weber Lois“ of de Schaufelspitz

2 punten voor bijvoorbeeld:
Auffangalm, Elferhütte, Falbesoner Ochsenalm,
Kaserstattalm of Schlickeralm

3 punten voor bijvoorbeeld:
Franz-Senn-Hütte, Innsbrucker Hütte, Starkenburger Hütte
of Sulzenauhütte

Bij het VVV van Stubai Tirol in Neustift en Fulpmes kunt 
u een wandelpas afhalen om uw punten in te verzamelen.
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STUBAIER HÖHENWEG
8.000 hoogtemeters – 1 dal

8.000 hoogtemeters, 100 kilometer, 8 hutten – en dat allemaal in een 
dal: De Stubaier Höhenweg is een van de mooiste wandelroutes van 
de Alpen en voert in zeven etappes op hoogte (duur variërend van 3 
tot 7 uur) door de Stubaier Alpen.

De Höhenweg is een zwarte bergroute die uitsluitend door alpien 
terrein voert. Tredvastheid, een uitstekende basisconditie, geen last 
van hoogtevrees en de juiste uitrusting zijn noodzakelijk voor de 
kennismaking via de Stubaier Höhenweg met de machtige bergwereld 
van het Stubaital.

De Höhenweg kan in twee richtingen worden afgelegd: Start- en 
eindpunt zijn de Innsbrucker Hütte of de Starkenburger Hütte. Bijzon-
der aan de Stubaier Höhenweg is bovendien dat u vanaf iedere hut 
terug kunt naar het dal en vice versa. U kunt deze langeafstandsrou-
te dus ook in etappes afleggen.
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STUBAIER HÖHENWEG

ETAPPE 1
Starkenburger Hütte – Franz-Senn-Hütte

Hoogtemeters:  440 hm  530 hm
Duur: 7 uur
Lengte: 15 km

Vanaf de Starkenburger Hütte voert de eerste etappe van de Stubai-
er Höhenweg via de zuidwestelijke helling onderaan de Hohe Burgstall. 
De route loopt langs een opvallend steenslag- en moreneveld verder 
onder de Kalkkögel langs en langs de Seejöchl boven de Schlicker 
See. U gaat verder naar de Sendersjöchl, van daar zuidwaarts en via 
een steil en kronkelend pad naar beneden naar de Rote Wand en dan 
licht stijgend naar de Seducker Hochalm. Na de kruising van de Viller 
Grube loopt de route verder langs de binnenhellingen van het Ober-
bergtal en na een laatste korte klim bereikt u uw doel van vandaag: 
de Franz-Senn-Hütte.

OMHOOG

Met de gondelbaan van Fulpmes …
U gaat met de gondel van Kreuzjoch naar boven en vanaf bergstation 
Schlick 2000 kunt u de hut eenvoudig bereiken binnen ca. 1 ½ tot 2 uur.

… te voet vanuit Neustift
Vanuit Neustift is het 1.200 meter omhoog, hetzij via de Kartnallhö-
fe en de Forcherkogel of rechtstreeks via de lariksweitjes naar de 
Starkenburger Hütte. Voor beide routes omhoog moet u rekenen op 
3 ½ tot 4 uur.
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ETAPPE 2
Franz-Senn-Hütte – Neue Regensburger Hütte

Hoogtemeters:  650 hm  500 hm
Duur: 4 uur
Lengte: 8 km

Vanuit de Franz-Senn-Hütte voert de tweede etappe aanvankelijk het 
dal uit naar Kuhgeschwetz. Hier moet u steil omhoog naar de Plat-
zenturm en dan steekt u de Platzengrube over naar de oostelijke rand. 
Via het steil kronkelende pad en een lange oversteek aan de rechter-
kant bereikt u uiteindelijk de Schrimmennieder. Na 20 minuten 
wandelen boven de Schrimmennieder bereikt u het Basslerjoch op 
2829 meter hoogte en kunt u genieten van het prachtige uitzicht over 
de Stubaier hoofdkam. U daalt weer af naar de Schrimmennieder en 
neem een haaks pad naar beneden dat van de Milderaunalm vrijwel 
vlak het dal in loopt naar de Neue Regensburger Hütte.
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ETAPPE 3
Neue Regensburger Hütte – Dresdner Hütte

Hoogtemeters:  900 hm  850 hm
Duur: 7 uur
Lengte: 12 km

Van de Neue Regensburger Hütte loopt de derde etappe het dal in 
langs de Hohe Moos richting de Falbesoner See. Nog voor het meer 
loopt het pad onder de Hochmoosferner dwars door het dal en steil 
omhoog naar de Grawagrubennieder. Hier loopt het pad onder de 
tong van de Grawawandferner en langs de Mutterberger See voordat 
u na een lichte afdaling het laagste deel van de Glamergrube bereikt. 
Via het pad aan de overzijde loopt u omhoog door de Wilde Grub’n 
naar een zadel en vervolgens daalt u af naar Dresdner Hütte.
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ETAPPE 4
Dresdner Hütte – Sulzenauhütte

Hoogtemeters:  400 hm  500 hm
Duur: 3 uur
Lengte: 4 km

De vierde etappe voert van de Dresdner Hütte eerst naar het midden-
station van de Stubaier Gletscherbahn. Achter het gebouw loopt het 
pad door richting de Fernaubach en vervolgens stijgt het naar de 
splitsing „Trögler“ en „Peiljoch“. Geoefende bergwandelaars kunnen 
hier kiezen voor beklimming van de Trögler (2 uur stijgen, 1 uur af-
dalen naar de Sulzenauhütte). 

De Höhenweg zelf loopt verder via een steil maar goed met touw ge-
zekerd pad. Na de afdaling met veel bochten en het oversteken van 
het ijsmorene van de Sulzenaugletsjer bereikt u de Sulzenauhütte.

ETAPPE 5
Sulzenauhütte – Nürnberger Hütte

Hoogtemeters:  650 hm  550 hm
Duur: 4 uur
Lengte: 5 km

De vijfde etappe voert van de Sulzenauhütte in oostelijke richting en 
over diverse beekjes naar de Grünausee, het grootste meer in de 
Stubaier Alpen en vervolgens naar het noordoosten naar de Nürn-
berger Hütte. Op deze etappe zijn er ook twee topvarianten mogelijk 
die u bij goed weer niet aan u voorbij moet laten gaan: de ene loopt 
via de Mairspitze (3 uur) waar u een prachtig uitzicht heeft over 
grote delen van de Stubaier Höhenweg of de Gamsspitzl (5 uur) – in 
augustus zult u onderweg naar de top vaak steile sneeuwvelden 
moeten oversteken. De snelste variant zonder beklimming van een 
top is een afkorting via de Niederl. Dankzij de zekeringen met staal-
kabel kunt u probleemloos afdalen naar de Nürnberger Hütte.
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ETAPPE 6
Nürnberger Hütte – Bremer Hütte

Hoogtemeters:  600 hm  450 hm
Duur: 4 uur
Lengte: 5 km

Tijdens deze etappe kunt u goed zien hoe de gletsjer vorm geeft aan 
het landschap. Vanaf de Nürnberger Hütte loopt het pad eerst vlak 
en via grote door de gletsjer afgesleten rotsplaten tot het daalt naar 
de Langetalbach. U steekt de brug over naar de andere zijde van het 
dal en neemt daar een kort steil pad dat het dal uitloopt. Stijgend 
over platen bereikt u tot slot het zogenaamde “Paradies”. Hier loopt 
de route verder naar boven naar de op 2.754 meter boven de zee-
spiegel gelegen Zollhütte aan de Simmingjöchl en vervolgens door 
naar de bestemming van vandaag: de Bremer Hütte.
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ETAPPE 7
Bremer Hütte – Innsbrucker Hütte

Hoogtemeters:  800 hm  850 hm
Duur: 7 uur
Lengte: 9,5 km

Geoefende bergwandelaars kunnen de etappe bij goed weer begin-
nen met een afdaling via een korte, goed met touw en beugels ge-
zekerde schoorsteen via de Lauterer See. Minder ervaren wandelaars 
adviseren we de normale route te kiezen voor de afdaling die onder 
de materiaallift loopt. U gaat verder op de Trauljöchl, steekt de grote 
Traulgrube over en klimt via een met touw gezekerde passage over 
de Wassenwand naar de Pramarspitze. Via de Glättegrube en een 
laatste klim aan de overzijde naar de Sendesgrad voert de route langs 
de voet van de Habicht en langs de Alfaier See naar de Innsbrucker 
Hütte.

OMLAAG

Variant 1: Door het Pinnistal naar Neder
In ca. 1 uur loopt u van de Innsbrucker Hütte naar de Karalm. Hier 
kunt u met een taxi terug naar het dal of te voet door het Pinnistal 
naar Neder (ca. 1 ½ uur).

Variant 2: Via het bergstation van de Elferbahnen naar 
Neustift
In ca. 1 uur loopt u van de Innsbrucker Hütte naar de Karalm. Hier 
kunt u in 20 minuten naar de Pinnisalm wandelen en licht stijgend 
bereikt u in 1 uur het bergstation van de Elferbahnen. Hier kunt u 
met de gondel terug naar Neustift.
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MOEILIJKHEIDSGRAAD

De Stubaier Höhenweg is een zwarte bergroute die uitsluitend door 
alpien terrein voert. 

De route is deels gezekerd met staalkabels en -beugels. U hoeft geen 
gletsjers te betreden of over te steken, maar vooral aan het begin 
van het seizoen moet u rekening houden met steile sneeuwvelden. 

Stelt u zich altijd op de hoogte van de actuele weersomstandigheden 
en houd daar rekening mee bij het plannen van uw tocht. Wees er 
ook voortdurend op bedacht dat het weer heel snel kan omslaan in 
de bergen. Houd er rekening mee dat een te zware rugzak ten koste 
kan gaan van uw wandelplezier, uw tredvastheid zeer nadelig kan 
beïnvloeden en dus een veiligheidsrisico oplevert.

UITRUSTINGSCHECK

We adviseren u voor een tocht via de Stubaier Höhenweg de volgen-
de uitrusting mee te nemen:

- Kaartmateriaal
- Stevige trekkingschoenen of bergschoenen
- Wandelkleding
- Kleding voor slecht weer (regenjack, regenbroek, 
handschoenen, muts)

- Bescherming tegen de zon
- Mobiele telefoon, drinken, ehbo-pakket, zaklamp
- Toiletspullen, huttensloffen, lakenzak
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GOED OM TE WETEN

LIDMAATSCHAP VAN EEN ALPENVERENIGING
AANBEVOLEN

Vanwege de verzekering en de kortingen op de overnachtingen in de 
hutten adviseren we u lid te worden van een Alpenvereniging. U kunt 
bij het Alpinzentrum in Neustift en alle hutten lid worden.

CONTANT BETALEN IN DE HUTTEN

Omdat u in de meeste hutten NIET met een kaart kunt betalen, raden 
we u aan voldoende contant geld mee te nemen.

DUUR

De vermelde duur voor de routes is gebaseerd op een goed getrain-
de bergbeklimmer. Plan daarom voldoende extra tijd in.
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‘S NACHTS
GENIETEN
BIJ HET RUETZ-CATARACT EN BIJ DE  
GRAWA-WATERVAL – 
MET TALLOZE ATTRACTIES
LANGS HET PAD

Informatie over data en het programma
vindt u via www.stubai.at STUBAI ULTRATRAIL - 

URBAN2GLACIER  
63 KM | 4.718 HM  | 2.151 HM  
START INNSBRUCK – 
FINISH STUBAIER GLETSCHER 

STUBAI BASICTRAIL – 
NEUSTIFT2GLACIER  
28,8 KM | 2.581 HM  | 431 HM   
START NEUSTIFT – 
FINISH STUBAIER GLETSCHER 

DE STUBAI ULTRATRAIL IS DE ULTIEME UITDAGING IN HET 
HART VAN DE ALPEN. ONDER HET MOTTO „URBAN2GLACIER“
GAAT HET EROM BINNEN ÉÉN DAG VAN DE OLYMPIASTADT 
INNSBRUCK IN HARTJE TIROL NAAR DE STUBAIER GLET-
SCHER OP 3.150 METER BOVEN DE ZEESPIEGEL TE 
LOPEN – DUS VAN DE STAD NAAR DE EEUWIGE SNEEUW.

S T U B A I - U L T R A T R A I L . C O M
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/STUBAIULTRATRAIL/

WINWIN

EVENT COMPANY

SAVE
THEDATE
30/06/TO 
01/07/2017
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CONTACT

TVB STUBAI TIROL
Stubaitalhaus, Dorf 3
6167 Neustift i. St., Austria
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www.stubai.at
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AVONTUREN
OP DE ROTSEN
Klettersteigen in Stubai

In bijna geen ander dal in Tirol zijn er 
zoveel en zulke verschillende kletterstei-
groutes en klimtuinen als in het Stubai-
tal. Beginners en gevorderden kunnen 
op de gezekerde rotswanden van het 
Stubaital bijzondere kicks krijgen, want 
in een paar routes zijn bijzondere geëx-
poneerde passages opgenomen.

Meer informatie vindt u in de
Stubaier Klettersteigfolder
of via www.stubai.at
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