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Liefhebbers van een actieve vakantie houden met recht van Tirol – en hebben in 2018 nog 
meer goede redenen om naar Tirol te komen. Er zijn weer nieuwe 
langeafstandswandelpaden in het Karwendelgebergte en rondom Imst en nieuwe 
singletracks in heel Tirol bijgekomen. Ook voor mountainbikers die graag meerdaagse 
tochten maken, biedt de “KAT-bike” nu nieuwe mogelijkheden.  
 

Tijdens een langeafstandswandeling is het gewone leven ver weg:  
Nieuwe Karwendel-Höhenweg en de Starkenberger Panoramaweg 
De eenzaamheid van de bergen, overnachten in een berghut en wandelen: een nieuwe route hoog in 
de bergen, de Karwendel-Höhenweg, biedt ambitieuze langeafstandswandelaars vanaf de zomer 
van 2018 precies wat ze zoeken. In zes dagetappes doorkruis je het grootste natuurpark van 
Oostenrijk en leg je daarbij 60 kilometer af, bedwing je ongeveer 7.000 hoogtemeters en overnacht 
je in vijf verschillende berghutten. Het uitzicht is spectaculair. Vanuit Seefeld loopt deze route langs 
de Nördlingerhütte, het Solsteinhaus, de Pfeishütte, Bettelwurfhütte en het Hallerangerhaus naar 
Scharnitz, de plaats van bestemming. Start- en eindpunt zijn vanuit Innsbruck gemakkelijk per 

trein bereikbaar. Op de nieuwe website www.karwendel-hoehenweg.at staan routebeschrijvingen die 
je kunt uitprinten en GPX-bestanden voor navigatieapparaten. 
 
In de zomer van 2018 wordt daarnaast de nieuwe Starkenberger Panoramaweg geopend. Dat is een 
langeafstandswandelpad van de Fernpasshöhe tot aan Schloss Landeck. De 52 km lange 
gezinsvriendelijke route op 800 tot 1.200 m hoogte is probleemloos in vier of vijf dagetappes te 
doen. Hij start bij de Fernpass en loopt langs Nassereith, Obtarrenz, Starkenberg, Hochimst, 
Imsterberg, Kronburg naar Landeck. Kastelen, burchten, meren en beekjes en historisch 
interessante wegen geven een boeiende kijk op de cultuur en de geschiedenis van de streek. Meer 

informatie is te vinden op Imst Tourismus. 
 
In het Tannheimer Tal wijzen in totaal 1.600 nieuwe bordjes verdeeld over 350 kilometer de 
wandelaars de weg – daarvoor heeft deze regio het internationaal erkende Tiroler keurmerk voor 
bergroutes gekregen. Gelijksoortige nummering en pictogrammen zorgen voor nog meer 
veiligheid en informatie over de lengte van de routes, moeilijkheidsgraden, plaatsen waar men iets 
kan eten of drinken, kabelbanen en aansluitingen. Nog meer goed nieuws uit het Tannheimer Tal: 
de Drei-Seen-Tour (drie-meren-tocht) is met ingang van 2018 weer volledig toegankelijk. Deze 
route die een aantal jaren geleden tot de meest geliefde wandeltocht in Oostenijk werd uitgeroepen, 
was enige tijd door een gevallen rotsblok versperd. De afdaling naar de Vilsalpsee is nu weer 
mogelijk. 
 

Tijdens de nieuwe 3-daagse Almentour in het Alpbachtal ontdekken wandelaars in drie dagen de 
mooiste plekjes tussen Reith, Alpbach en Inneralpbach. Hoogtepunt zijn daarbij de vele bergweiden 
langs de route in de kenmerkende Alpenbachtaler stijl. Op enkele daarvan kunnen de wandelaars 

http://www.karwendel-hoehenweg.at/
https://presse.tirol.at/nl/imst-tourismus/tvb100348
https://www.alpbachtal.at/de/sommer/wandern/mehrtagestouren/3-tages-tour-alpbachtaler-almentour
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ook iets eten of drinken, bijvoorbeeld op de Holzalm. Voor gezinnen met kinderen is er een 3-

daagse gezinstocht, voor ambitieuze bergwandelaars de 4-daagse tocht door de Brandenberger 
Alpen en het Rofangebergte.  
 

Nieuwe wegen en tracks voor fietsers en (downhill) mountainbikers 
Hoog in de bergen, direct naast het bergstation van de Flimjochbahn, begint de rit over de nieuwe, 
middelzware Flimjoch-track. Deze wordt naar verwachting in de zomer van 2018 geopend. Wie 
liever met een warming-up begint, fietst eerst vanaf de Idalp over een steile weg bergopwaarts. Dat 
is een inspannende onderneming: het startpunt van de track ligt op een hoogte van 2.757 meter 
boven de zeespiegel waar de lucht ijl is. Voor de downhill-profs is er een variant door een 
rotsachtig gebied. Beneden aangekomen loopt deze route over in de normale Flimjoch-track.  
 

In het bikepark Serfaus-Fiss-Ladis ligt de nieuwe track “Supernatural” voor downhillers. Ook in 

Nauders am Reschenpass is er goed nieuws voor de enduro-mountainbikers: de Bergkasteltrail. 

Voor 2018 staan er meerdere tracks gepland in de Axamer Lizum bij Innsbruck. 
 
Liefhebbers van singletracks moeten in de zomer van 2018 een trip in Oost-Tirol plannen. Daar 

zijn de nieuwe Lakata Trail op de Hochstein bij Lienz en de Glockner Trails in Kals am 
Großglockner met in totaal vier nieuwe routes voor singletrackers.  
 
In de zomer van 2018 wordt er speciaal voor mountainbikers een nieuwe route aangelegd van 
Schmirn naar het Tuxer Joch. Daarmee is er nu voor het eerst een officieel voor mountainbikers 
vrijgegeven route tussen Hintertux in het Zillertal en het Schmirntal.  
 

Het is een meerdaagse tocht inclusief bagagetransfer, een service van KAT Bike in de Kitzbüheler 
Alpen. In vier dagetappes kan men hier op de mountainbike of e-bike de streek en de mooiste 
mountainbikeroutes verkennen. Afdalingen op singletracks zijn daarbij mogelijk, maar geen must. 
 
Binnenkort kan men op de fiets of op de racefiets tochten maken over de nieuw geasfalteerde 
Gurgltalradweg in het idyllische Gurgltal tussen Tarrenz en Nassereith. In het voorjaar van 2018 
begint men met de werkzaamheden. 
 
 

Meer informatie over wandel- en mountainbiketochten in Tirol is te vinden op: 

www.visittirol.nl/wandelen en www.visittirol.nl/mountainbike 

Voor print geschikte persfoto's: www.presse.tirol.at en www.bilder.tirol.at 

Tirol behoort met een kleine 11,5 miljoen aankomsten uit meer dan 50 landen en ongeveer 47 miljoen 

overnachtingen in het toeristische jaar 2015/16 en 34 regionale toeristische organisaties tot de belangrijkste 

vakantiebestemmingen in de Alpen. Bijna 200 jaar geschiedenis en pionieren hebben het toerisme in Tirol gemaakt 

tot wat het nu is. Zowel 's zomers als 's winters worden de unieke natuurbeleving, de hoge kwaliteit van de service 

en de infrastructuur en de internationaal bekende gastvrijheid gewaardeerd. Tirol Werbung GmbH, dat in 

Innsbruck is gevestigd, verzorgt de marketing van het toerisme in deze deelstaat. De belangrijkste taak van deze 

organisatie is het positioneren van Tirol als de meest geliefde plek in de Alpen met magische krachten. 

 

 

http://www.presse.tirol.at/
https://www.alpbachtal.at/de/sommer/wandern/mehrtagestouren/4-tageswandertour-brandenberger-alpen
http://www.bikepark-sfl.at/de/parkinfo/trails/Supernatural-rot_bikepark-trail_168857
https://www.nauders.com/de/aktiv-erleben/sommer-aktiv-erleben/bike-rad/endurobike/bergkasteltrail_td-16698
https://www.bikecity-innsbruck.com/
http://www.osttirol.com/osttirol-erleben/sommerurlaub-osttirol/radsport/lakata-trail-am-hochstein.html
http://www.osttirol.com/osttirol-erleben/sommerurlaub-osttirol/radsport/glockner-trails-kals.html
https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/kat-bike/bike-trail.html
http://www.visittirol.nl/wandelen
https://www.visittirol.nl/activiteiten/sport/mountainbike
http://www.presse.tirol.at/nl
http://www.bilder.tirol.at/

