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Winterwandelen is trendy en is na skiën de op één na belangrijkste vakantieactiviteit voor 

gasten in Tirol. Winterwandelaars zijn vooral op zoek naar stilte, ontspanning en een 

intensieve natuurbelevenis. Vanaf het winterseizoen 2018/19 biedt Tirol nu ook een 

regiobreed aanbod met hoge kwaliteitsstandaarden.  

   

Wie de magie van de winter veraf van de drukte op de piste wil beleven, moet stevige schoenen 

aantrekken en een winterwandeling maken. Bijna één vijfde van de wintergasten in Tirol wandelt 

graag door de sneeuw - en het aantal groeit.  

Tirol en zijn regio's zorgen er met een goede infrastructuur voor dat de alpine gebieden ook in de 

winter beleefbaar worden. De winterwandelpaden zijn geruimd, bewegwijzerd en goed 

onderhouden en er is een uitgebreid aanbod met hoge kwaliteitsstandaarden. Zo zijn bij de officiële 

winterwandelpaden de veiligheid, de sneeuwbeleving, stopplaatsen en een goede bereikbaarheid 

gegarandeerd. De winterwandelpaden lopen door sprookjesachtige landschappen, gezellige 

berghutten nodigen uit om te pauzeren en ervaren gidsen laten de gasten kennis maken met de 

winterse dier- en plantenwereld.  

Hieronder hebben wij enkele supertips voor winterwandelaars verzameld: 

1. Te gast in het eerste winterwandeldorp van Oostenrijk  

Het bergdorp Kartitsch (Duits) op een hoogte van 1.356 meter in het Gailtal in Oost-Tirol is het 

perfecte vertrekpunt voor winterwandelingen. Door de hoge ligging hoeven de wandelaars niet zo 

veel hoogtemeters te overwinnen om te kunnen genieten van het panoramische uitzicht over de 

Lienzer Dolomieten en de Karnische Alpen. 10 bewegwijzerde wandelroutes lopen door de 

bergwereld van Oost-Tirol en gekeurde winterwandelbedrijven zorgen voor plezier en 

ontspanning. 

2. Genieten van de winter in het Pillerseetal  

De geruimde winterwandelpaden van Fieberbrunn, Hochfilzen, St. Jakob, St. Ulrich en Waidring 

komen langs gezellige stopplaatsen en hotel-restaurants. De zogenoemde “Winter-Genuss-

Momente” die welke dinsdag worden georganiseerd, met een nachtelijke fakkelwandeling, 

stookplaatsen, gezellige zitgelegenheden en eten onder de sterrenhemel, zijn indrukwekkend.  

 

 

https://www.osttirol.com/osttirol-erleben/winterurlaub-osttirol/winterzauber/winterwandern/winterwanderdorf-kartitsch.html
https://www.osttirol.com/osttirol-erleben/winterurlaub-osttirol/winterzauber/winterwandern/winterwanderdorf-kartitsch.html
https://www.kitzbueheler-alpen.com/en/tours/winterhiking-winter-pleasure-moments.html
https://www.kitzbueheler-alpen.com/en/tours/winterhiking-winter-pleasure-moments.html
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3. Vliegende vonken in de Kitzbüheler Alpen 

Op woensdag gaat het van St. Johann in Tirol naar Erpfendorf. Vanaf hier start een gezellige 

wandeling naar de Hundsbichl, een hoogplateau met uitzicht op de Wilder Kaiser. Na een borrel 

worden de winterwandelaars getrakteerd op een vurig spektakel. Er worden samen vuurballen 

geknutseld en ontstoken. De vliegende vonken zijn ook voor de kleintjes een geweldige belevenis.  

4. Winterwandeling met zonsopgang in het Kufsteinerland 

Tussen december en maart vertrekt een wandelgroep bij volle maan vroeg in de ochtend richting 

het Kaisertal, één van de mooiste plekken in Oostenrijk. Via de Kaiseraufstieg in Ebbs lopen zij tot 

aan de Ritzau Alm, waar de zij tijdens een bergontbijt genieten van de zonsopgang. Spikes kunnen 

tegen een kleine bijdrage worden geleend. 

5. Dieren observeren bij de Achensee  

In de voetsporen van de dieren - dat kan bij de Achensee samen met de rangers van het natuurpark 

Karwendel. Elke vrijdag wordt er van Achenkirch naar de Falkenmoosalm gewandeld waar de 

winterwandelaars interessante wetenswaardigheden over de overlevingsstrategie van de dieren te 

weten komen. Ook het voeren van de wilde dieren hoort bij het programma. De wandeling is 

sportief en duurt ca. 6 uur. Daarnaast wordt er van maandag tot vrijdag een kortere wandeling 

georganiseerd die door het natuurpark Karwendel wordt aangeboden.  

6. Seefeld: De eerste langeafstandswinterwandelroute van Tirol 

Tijdens een 4-daagse winterwandeling lopen de wandelaars door het Leutaschtal via het 

beschermde natuurgebied Wildmoos tot aan Mösern. Op de perfect geprepareerde 

winterwandelpaden genieten zij van geweldige uitzichtpunten, besneeuwde bossen en 

uitnodigende hutten. Ze kunnen in gereserveerde accommodaties overnachten en het vervoer van 

de bagage is inclusief. 

7. Nature Watch in het natuurpark Karwendel 

Tijdens een winterwandeling in het grootste natuurpark van Oostenrijk worden er eekhoorntjes, 

gemzen, herten en vooral uilen gespot. De winterwandelaars worden hiervoor voorzien van een 

verrekijker met Swarovski-lenzen. De wandeling begint bij de ingang naar het Halltal en loopt van 

Absam tot aan het Thaurer Schlössl. Dankzij een lengte van 6 kilometer en weinig hoogtemeters is 

de tocht ook perfect geschikt voor gezinnen.  

8. Winterwandelen bij de berg Mutzkopf in Nauders 

Nadat het liftbedrijf op de Mutzkopf werd stilgelegd, hebben winterwandelaars het gebied weer “in 

bedrijf” genomen. Elke woensdag kunnen zij de liftinstallatie gebruiken en via een uitgebreid 

netwerk aan bewegwijzerde winterwandelroutes het landschap en de geweldige panorama's 

bewonderen. Een bijzonder hoogtepunt zijn de bergmeren “Schwarzer See” en “Grüner See”.  

9. “Eppas guats” in Außerfern  

Via geprepareerde en bewegwijzerde routes leiden de winterwandelingen naar gezellige hutten in 

de natuurparkregio Reutte en in het Lechtal. Na de wandeling kunnen de wandelaars genieten van 

“Eppas Guats” (= iets lekkers), bijvoorbeeld Käsespätzle, huisgemaakte knoedels of 

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/st-johann-in-tirol/events/funkenflug-gefuehrte-wanderung-zur-hundsbichlalm.html
https://www.kufstein.com/en/tyrol-nature/winter/winter-walks.html
https://www.achensee.com/winter/winterzauber/gefuehrt-winterwanderung-naturpark-rangern-17921/
https://www.seefeld.com/en/further-topics/winterhiking/winter-hiking-trails-in-the-olympiaregion-seefeld
https://www.seefeld.com/en/further-topics/winterhiking/winter-hiking-trails-in-the-olympiaregion-seefeld
https://www.hall-wattens.at/de/wandern-nature-watch.html
https://www.nauders.com/en/active/active-in-winter/snowshoe-winter-hiking
https://www.reutte.com/erleben/wintersport/winterwandern/huetten/
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Kaiserschmarren met appelmoes. Het overgrote deel van de hutten ligt veraf van de drukte op de 

skipistes. 

 

Meer informatie over winterwandelen in Tirol vindt u op www.visittirol.nl/sneeuwschoenwandelen-

winterwandelen. Persklare foto's op presse.tirol.at/nl en https://bilder.tirol.at/ 

 

 

Tirol hoort met 11,5 miljoen gasten uit meer dan 50 landen en meer dan 47 miljoen overnachtingen in het jaar 

2016/17 en 34 regionale afdelingen tot de toonaangevende vakantiebestemmingen in de Alpen. Het Tiroler 

toerisme baseert op een geschiedenis van bijna 200 jaar en talloze baanbrekende mijlpalen. Gasten waarderen 

zowel in de zomer alsook in de winter de unieke natuur, de hoge kwaliteit van de service en infrastructuur en de 

internationaal befaamde gastvrijheid. De Tirol Werbung GmbH uit Innsbruck is de toerismemarketingorganisatie 

van het land. Haar taak is het om Tirol als de populairste bestemming van de alpine wereld te positioneren. 
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