
 

 
 
 
 

Het geluk komt je al wandelend tegemoet  
Deze zomer hoef je niet ver weg om het geluk te vinden. Dat vind je namelijk in de bergen. Want de 
zomer betekende in Tirol altijd al: nu gaat het bergopwaarts. Een langeafstandswandeling hoog in de 
Alpen, een culinaire wandeling naar een alpenweide of een uitstapje met het hele gezin inclusief rit met de 
kabelbaan: de zomer is het juiste moment voor nieuwe perspectieven en ontdekkingsreizen naar de 
mooiste plekken in Tirol.  

Je wandelt langzaam maar gestaag bergopwaarts. Je raakt buiten adem, blijft staan en verwondert 
je: wat een panorama! Als kralen van een ketting rijgen de bergtoppen zich aan elkaar en elke 
bergtop is een klim waard. De eerste bedwongen top van de zomer mag gerust worden gevierd. 
Misschien ook meteen een selfie schieten, als herinnering? Hoewel, eigenlijk hoeft dat niet. Deze 
dag zul je nooit vergeten, daar heb je geen foto voor nodig. En het gevoel van vrijheid neem je 
mee, ook als je al lang weer thuis bent.  

 

Bergen die voor wandelaars zijn gemaakt 

Deze zomer is het verlangen naar vrijheid en de vrije natuur bijzonder groot. Gelukkig ligt die 
vrijheid binnen handbereik: je vindt hem langs de talloze goed bewegwijzerde paden die over in 
Tirol te vinden zijn. Er zijn meer dan 24.000 kilometer aan gemarkeerde berg- en wandelroutes. 
De wandelpaden en klimroutes, variërend van gezinsvriendelijke tot uitdagend, brengen je naar 
de mooiste uitzichtpunten en bergmeren of naar de volgende bergtop. Voor een welverdiende 
pauze en een (culinaire) beloning wordt ook gezorgd: in de 170 hutten van de Alpenvereniging 
die deels op een hoogte van 3.000 meter zijn gelegen en op de vele kleine, authentieke almen 
kunt u terecht voor een drankje, een maaltijd of een overnachting.  

 

Langeafstandswandelen: er echt even helemaal uit 

Als u op zoek bent naar een extra dosis avontuur en puur natuur, dan zijn de “Great Walks” 
precies wat u zoekt. Dat is een selectie van langeafstandswandelroutes. Selectiecriteria zijn de 
route zelf, een unieke natuurbelevenis, een optimale infrastructuur, maar ook de sportieve en 
mentale uitdaging.  

Een van deze geselecteerde tochten is de “koning van de langeafstandswandelpaden”, de Tiroler 
Adlerweg. Op deze route doorkruist u in 24 etappes Tirol, van St. Johann tot St. Anton am 
Arlberg, en dan zijn er nog eens negen etappes door het schilderachtige Ost-Tirol.  

Of je waant je in de 19e eeuw op de achtdaagse Berliner Höhenweg in het Zillertal. Het 
hoogtepunt van deze tocht is voor de meesten een maaltijd of overnachting in de Berliner Hütte: 
dit is een historische, prachtig gerenoveerde berghut met een fraaie eetzaal en houten 
lambrisering. Het is een juweeltje van authentiek alpinisme en een van de weinige berghutten in 
Oostenrijk die onder monumentenzorg staat.   



 

 
 
 
 
Ervaren bergwandelaars kunnen op de Lechtaler Höhenweg genieten van een wild, groots, 
hoogalpien landschap. Hier wandel je 10 tot 19 dagen over veelal moeilijk begaanbare smalle en 
steile bergpaden op 2.000 tot 2.500 meter boven zeeniveau. Tijdens deze tochten overnacht je in 
de berghutten van de Alpenvereniging. In verband met de bijzondere situatie is reserveren dit 
jaar absoluut noodzakelijk.  

Lees hier meer over de Great Walks: www.visittirol.nl/greatwalks  

 

Wandelen en culinair genieten: welverdiende kaasknoedels 

Bent u een van die mensen die niet alleen aan wandelen denken tijdens het wandelen, maar 
vooral ook aan lekker eten? Dat komt dan goed uit! In Tirol zijn namelijk negen geweldige 
culinaire wandelroutes naar almen met een uitstekende keuken. En misschien vindt u dan 
eindelijk het antwoord op de vraag waarom alles in de bergen altijd zo goed smaakt. Komt het 
door de traditionele bereiding of zijn het de verse ingrediënten? Of is het de berglucht? Wat we 
nu alvast kunnen verklappen: de zoektocht naar het antwoord op deze vraag is heerlijk!  

Onze culinaire selectie bevat daarnaast tips voor gezinnen zoals een uitstapje naar de Mutterer 
Alm bij Innsbruck – inclusief een tocht met een vlot op het stuwmeer. Fijnproevers ontdekken 
hier dat gerechten die door Gault-Millaut met een met een 'Haube' (koksmuts) zijn bekroond en 
exclusieve wijnen niet alleen in het dal te vinden zijn. Of wist u dat er in de kelder op de Angerer 
Alm in de Kitzbüheler Alpen meer dan 6.000 flessen met de mooiste wijnen uit de hele wereld 
liggen? Een heel ander soort smakelijks vind je op de alpenweiden met een eigen productie. Hier 
komen de liefhebbers van alpenboter, yoghurt en zelfgemaakte kaas aan hun trekken.  

Al trek gekregen? Hier vindt u alle informatie over de culinaire wandelingen:  

www.visittirol.nl/culinaire-wandelingen  

 

Met de kabelbaan in de bergen op avontuur 

De Bergbahnen (kabelbanen) vormen in de zomer een belangrijk onderdeel van de infrastructuur 
in Tirol. Daarmee zweven de wandelaars comfortabel naar de bergtoppen. Dat is niet alleen 
praktisch, het biedt ook geheel nieuwe mogelijkheden: zo kom je met kleine kinderen en opa en 
oma op uitzichtspunten en naar speeltuinen in de bergen. En met de kabelbaan kunt u ook uw 
krachten sparen voor een veeleisende wandeling in het hooggebergte. De in totaal 20 Bergbahnen 
houden zich als “Tiroler Sommer.Bergbahnen” aan de hoogste kwaliteitsnormen en leveren hun 
passagiers niet alleen een rit bergopwaarts, maar ook een heel bijzondere ervaring.   

Meer hierover vindt u op: www.visittirol.nl/excursie-ideeen/zomer-bergliften 

 

Tirol behoort met zijn 34 regionale toeristische organisaties tot de toonaangevende 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 waarderen de gasten het alpenlandschap en de natuur, de hoge kwaliteit van de 

http://www.visittirol.nl/greatwalks
http://www.visittirol.nl/culinaire-wandelingen


 

 
 
 
 
service en de infrastructuur en de internationaal bekende gastvrijheid. Tirol Werbung GmbH, maakt deel uit 
van de Lebensraum Tirol Holding GmbH en is gevestigd in Innsbruck is. Het verzorgt de marketing voor 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. 
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