
 
 

Drie nieuwe fiets- en 
mountainbikeroutes! Nog meer 
fietsplezier in Imst! 

Ontdek de nieuwe mogelijkheden voor fietsers en mountainbikers in de regio Imst. Het 
fietsparadijs midden in het hart van de Alpen!  

 
Voor zowel recreatieve als geoefende fietsers en mountainbikers heeft de regio Imst alles te bieden. Dit 

jaar zijn er zelfs drie nieuwe routes toegevoegd aan het al bestaande routenetwerk. Er zijn nu nog meer 

mogelijkheden om het schitterende berglandschap in het hart van de Tiroolse Alpen op de fiets te 

ervaren.  

Voor 2020 wil de regio Imst haar ambitie waarmaken als ultieme fiets- en mountainbikebestemming. 

Met aantrekkelijke routes als de nieuwe Tschirgantroute, de Gurgltalroute en de Almenroute. Deze 

nieuwe fietsroutes zijn voorzien van gloednieuwe bewegwijzering en makkelijk te volgen doordat elke 

route een eigen logo heeft. De weg kwijt raken is er niet meer bij! Ook is het nu mogelijk om E-bikes te 

huren op de verschillende fietsverhuurlocaties in onze regio.  

De nieuwe routes geven rijplezier voor elk type fietser. Er kan een keuze gemaakt worden voor een 

makkelijke, uitdagende of zware route. En dat midden in het hart van Tirol tussen de Lechtaler Alpen in 

het noorden en de Ötztaler Alpen in het zuiden. De ligging van onze regio zorgt er namelijk voor, dat 

het klimaat zacht is en het fietsseizoen eerder kan beginnen dan in andere delen van de Alpen.  

Onderstaand vind je een korte beschrijving van de drie nieuwe routes die wachten om ontdekt te 

worden!  

De Gurgltal-Fernsteinseeroute: voor de ontspannen fietser! 

Begin april hebben fietsliefhebbers hier al de mogelijkheid om deze route te fietsen. De sneeuw is al 

weg en in het dal fiets je langs één van de meest geliefde fietsroutes, de Via Claudia Augusta. Deze route 

begint en eindigt in het centrum van Imst, biedt schitterende uitzichtpunten en leid je via een 

eeuwenoude romeinse weg naar de Fernsteinsee. De ronde is ingeschaald als makkelijk (blauw) met 

maar 316 hoogtemeters die moeten worden bedwongen in 38 kilometer. Een heerlijk ontspannen route 

voor de hele familie, want ook voor kinderen is deze route goed vol te houden. Bij aankomst bij de 

Fernsteinsee gaat het daarna weer terug via het nieuw aangelegde Gurgltal-fietspad naar Imst. Een 

echte ‘natuurroute’ met veel picknickmogelijkheden. Voor zowel jong en oud zijn er leuke en spannende 



 
 
dingen te ontdekken. Een kleine tip van de sluier: het uitzicht door de slotpoort van Burg Fernstein op 

de smaragdgroene Fernsteinsee mag je niet missen! Kijk voor meer details hier.   

 

De Tschirgantroute: voor de avontuurlijke mountainbiker! 

Vanaf het voorjaar tot de herfst is deze uitdagende route optimaal voor de geoefende Mountainbiker. 

In de schitterende natuur rondom de Tschirgantberg biedt deze tocht avontuur met de mooiste 

uitzichten. De Tschirgantroute is relatief lang met in totaal 704 hoogtemeters en 55 kilometer. Het 

hoogste punt van de route bevindt zich op 1.164 meter. De route begint in Imst en leid je via de 

Kramergasse, Schutergasse, Stadtplatz en de Fabrikstrasse direct naar de historische paden van de Via 

Claudia Augusta door het Gurgltal naar Nassereith. De route is ingeschaald als rode route, niet 

makkelijk maar ook niet te zwaar. Hij voert je onder andere langs het Mieminger Plateau, dat uitzicht 

geeft op een fantastisch bergpanorama, waar je even rustig kan bijkomen. Meer details over deze 

nieuwe route vind je hier.  
 
De Almenroute: voor de fanatieke mountainbiker! 

De Imster Almenroute is een nieuw uitgezette route voor de geoefende mountainbiker. De tocht is 

ingeschaald als rood en voert via afwisselende paden naar het hoogste punt: de Untermarkter Alm. 

Start en aankomst liggen op het parkeerterrein Hoch-Imst vanwaar je via de Obermarkter Alm en de 

Latschenhütte de Untermarkter Alm bereikt en daarna weer terug komt bij het parkeerterrein Hoch-

Imst. Voor de veelzijdige mountainbiker is deze ronde een mooie tocht met afwisselende wegen over 

asfalt-,  bos-  en grindpaden. Het hoogste punt van de ronde ligt op 1.630 meter. De lengte is 12,5 

kilometer met in totaal 641 hoogtemeters. De ronde biedt ca. 2 ½ uur ultiem mountainbikeplezier! 

Ideaal voor iedereen die zichzelf wil uitdagen in de heerlijke berglucht. Meer informatie over deze route 

vind je hier. 

 

Tip van ons 

Gasten kunnen vanaf april 2020 makkelijk en flexibel via de GREEN4RENT App E-Bikes huren bij de 3 

nieuwe fietsverhuurlocaties in Imst (Info Büro Imst), Hoch-Imst en Nassereith (Info Büro Nassereith). 

Meer informatie hierover hier. 

 

Let op 

De nieuwe fietsroutekaarten zijn in al onze Infobüros gratis beschikbaar en mee te nemen! 
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