Nieuwe avonturen voor
wandelaars in de zomer
van 2019
Ook in 2019 hebben actieve vakantiegangers voldoende redenen om naar Tirol af te reizen.
Er kunnen nieuwe wandelroutes worden ontdekt en ook het aanbod aan meerdaagse
tochten wordt steeds groter.
Alpenjuwelen – van de Zugspitze tot naar Zuid-Tirol
Na een planning van ruim vier jaar, begint de langeafstandswandelroute “Alpenjuwelen” aan zijn
eerste seizoen. De route is gericht op mensen die voor het eerst een langeafstandswandelroute
willen lopen en loopt van Garmisch-Partenkirchen door Tirol en verder naar Zuid-Tirol. Vanaf de
Zugspitze wandel je tijdens de 8-daagse tocht door pittoreske dalen in dit hooggebergte en de
ongenaakbare bergwereld van de Alpenhoofdkam tot naar Bolzano. www.alpenjuwelen.com
Ötztaler Urweg
Met de Ötztaler Urweg kan voor het eerst een langeafstandswandeling in het Ötztal worden
“geboekt”. De 12 etappes van deze langeafstandswandelroute lopen nabij het dal van plaats naar
plaats. Langeafstandswandelaars hebben de mogelijkheid om een langeafstandswandelpakket incl.
overnachting op de etappebestemming alsook bagagevervoer naar de betreffende accommodatie te
www.oetztal.com/de/sommer/wandern-bergsteigen/wanderrouten/wanderhighlights/oetztalerboeken.
urweg.html
Langeafstandswandelen op de Isel Trail in Oost-Tirol
Met de Isel Trail werd een unieke wandelbelevenis langs de langste vrij stromende gletsjerrivier
van de Alpen geschapen. De 90 km lange trail voert van Lienz tot aan de gletsjerpoort in het hart
van het nationale park Hohe Tauern en zal in de zomer van 2019 als 5-daagse wandelroute worden
ingewijd. Als voorbeeld en inspiratie diende de Lechweg in Außerfern.
Tannheimertal: meerdaagse route “Grenzgänger”
De “Grenzgänger” is een meerdaagse wandelroute te midden van de Allgäuer Alpen. Op deze route
wordt steeds weer de Oostenrijkse en Duitse grens tussen het Tannheimer Tal, Hintersteiner Tal en
het Lechtal overschreden. De zes etappes vallen binnen de categorie “veeleisend”. De route loopt
regelmatig over uitgestrekte puinvelden, langs uitgezette bergkammen en door steile bergflanken.
In totaal worden in zes dagen meer dan 80 kilometer en rond 6.000 hoogtemeters afgelegd.
www.grenzgaenger-wandern.com
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Gschnitztaler Hüttentour
Voor de Gschnitztaler Hüttentour werd in 2018 een doorlopende bewegwijzering aangebracht
en werden enkele deeltrajecten gesaneerd. De 5- tot 6-daagse huttentocht valt binnen de categorie
“moeilijk”. Met deze tour en de Peter-Habeler-Runde, die in Vals begint, biedt het Wipptal een
breed aanbod aan langeafstandswandelroutes.
https://www.wipptal.at/de/wipptal-erleben/sommer/wandern-weitwandern/gschnitztaler-huettentour/
Great Walks
Van de meer dan 20 langeafstandswandelroutes in Tirol werden de zes spectaculairste
onderscheiden met het predicaat “Great Walks”. De Adelaarsweg, Berliner Höhenweg, Inntaler
Höhenweg, Lechtaler Höhenweg, Stubaier Höhenweg en Karnische Höhenweg zijn zowel mentaal
als technisch uitdagend, bieden een unieke natuurbeleving, een uitstekende infrastructuur en
overtuigen door de staat van het traject en de route. www.visittirol.nl/greatwalks
Uitbreiding van de G’sundheitsbründlweg in Hopfgarten
De G’sundheitsbründlweg aan de voet van de Hohe Salve voert naar de gelijknamige bron die als
krachtplaats geldt en het algemene welzijn zou verbeteren. Deze wandelroute kent een lange
traditie: hij werd reeds in 1907 als eerste project van de toenmalige “Verschönerungsverein”
(verfraaiingsvereniging) aangelegd. Nu werd de G’sundheitsbründlweg met stopplaatsen met
https://www.kitzbuehelerinformatie
over water, motoriek
en
rust uitgebreid.
alpen.com/en/tours/lehenweg-gesundheitsbruendl.html
Gschnitztal wordt een bergbeklimmersdorp
Minder, maar wel beter, zo luidt het motto van de bergbeklimmersdorpen. Zij kiezen voor
onthaasting en voldoen aan de Alpenconventie die streeft naar een duurzame ontwikkeling in het
gehele Alpengebied. Het Gschnitztal wordt vanaf mei 2019 officieel opgenomen in de kring van
bergbeklimmersdorpen. Naast St. Jodok/Schmirn/Vals, dat al sinds 2013 een bergbeklimmersdorp
is, zijn er nu dus twee bergbeklimmersdorpen in het Wipptal.
Barrièrevrije rondwandeling in het Wipptal
In het voorjaar van 2019 zal een ca. 2 km lang, barrièrevrij rondlopend wandelpad rond de
Alpenbloementuin Schmirn-Toldern worden voltooid. Ook de Alpenbloementuin is barrièrevrij.
Een in 2018 nieuw geopende boerderijwinkel bij de Thumeserhof ligt eveneens langs deze route.
Nieuw platform WildeWasserWeg
De WildeWasserWeg in het Stubaital heeft bij de Grawa waterval een nieuwe blikvanger gekregen:
het nieuw gebouwde platform met zit- en ligvoorzieningen wordt in de zomer van 2019 geopend.
https://www.stubai.at/nl/activiteiten/wandelen/wildewasserweg/
Culinaire wandelingen
De “culinaire wandelingen” zijn gericht op fijnproevers, fans van zelfgemaakte producten en
gezinnen. In samenwerking met themadeskundigen heeft Tirol Werbung 9 verschillende
wandelingen naar berghutten, hutten en bergrestaurants geselecteerd waarbij het culinaire thema
centraal staat. www.visittirol.nl/culinaire-wandelingen
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Aanvullende informatie is te vinden op www.visittirol.nl/wandelen
Persklare foto's: www.presse.tirol.at/nl en www.bilder.tirol.at
Tirol hoort met 12,3 miljoen gasten uit meer dan 50 landen en 49,4 miljoen overnachtingen in het jaar 2017/18 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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