
 
 

Behoefte aan een frisse blik?  

Jouw vakantie in de hoogte! - In 
het klimparadijs Imst. 

Waarom niet een keer de wereld vanuit een ander perspectief bekijken? En gewoon eens even 
de tijd nemen om wat nieuws uit te proberen? Dan is een klimvakantie precies dat wat je 
nodig hebt. Waar? In het klimparadijs Imst! 
 

Voor klimliefhebbers en diegene die dit graag willen worden. 

In de vakantieregio Imst, de outdoor bestemming bij uitstek, zijn er tal van mogelijkheden om het 

klimmen te beoefenen. Klettersteige, sportklimmen, uitdagende rotsbeklimmingen of alpine klimmen 

behoren hier allemaal tot de mogelijkheden in deze ware ‘bergkeuken’ midden in het hart van de Alpen. 

En het mooie is: klimfanaten komen het hele jaar aan hun trekken: in de vele klim- en boulderhallen 

kan het hele jaar door worden getraind. Zelfs in de winter kan er uit een groot aanbod beklimmingen 

worden gekozen.  

Ontdek de wieg van het bergklimmen met Angy Eiter, de rots- en klimkenner uit de regio.  

Imst heeft vele klimtalenten voortgebracht die aan de wieg van het bergklimmen stonden. Het klimteam 

van de Oostenrijkse Alpenvereniging (ÖAV) uit Imst kan zich daarom ook moeiteloos meten met de 

besten ter wereld. Ook Angy Eiter, die de rotsen rondom de Walchenbach bij Imst als een boek probeert 

te lezen en te ontcijferen, is zo’n klimtalent en professioneel klimster. Met 11 jaar beklom Angy al de 

moeilijkste wanden en rotsen, is meervoudig europees- en wereldkampioene geweest evenals 

meervoudig Worldcup-winnares. Tot 2013 heeft zij aan wedstrijdklimmen gedaan. Vandaag de dag is 

zij nog steeds actief en zoekt nu nieuwe uitdagingen en klimavonturen. Ze heeft vele klimrecords op 

haar naam staan, ontdekt vele nieuwe klimroutes en ‘rotsprojecten’. Angy vertelt: “Één van die 

projecten heeft de naam ‘Schatzinsel (vertaald schateiland)’, een uitdagende nieuwe klimroute direct in 

de regio waar ik vandaan kom. Dat is de charme van het klimmen: in mijn eigen omgeving deze 

klimroutes te laten ontstaan!”. Hier vind je de videoclip van het ontstaan van de klimroute ‘Schatzinsel’.  

Angy Eiter is vaak in het Muttekopf gebied onderweg. Haar tip: “in de Sektor Eisenhut is mijn 

lievelingsroute de ‘Transylvania’ met een moeilijkheidsgraad van 8 (7a). De rots is super uitdagend, en 

het uitzicht is gewoon geweldig”. Met name de unieke geologische gesteentesoorten en formaties zijn 

fascinerend. “Ik vind hier een unieke mix uit de verschillende gesteentesoorten, van compacte mergel of 

conglomeraat tot leisteen. In de zomer beloond ze zichzelf graag met een beklimming in dit gebied. 

https://www.angelaeiter.com/meine-erlebnisse-beim-einbohren-und-erstbegehungen
https://youtu.be/L_Gxzzf2ma4
https://maps.imst.at/#resourceDetail,85339911


 
 
Voor de 34-jarige Angy is het belangrijk haar beroep en passie te kunnen combineren: wandelen en 

klimmen maken deel uit van haar dagelijks leven. Want ze werkt niet alleen als semi-professioneel 

klimster en maakt productshootings, maar ze geeft ook graag haar klimkennis- en ervaring verder in 

cursussen en ontwikkeld tevens uitdagende klimroutes voor verschillende klimhallen.  

Klimgeluk in de vakantieregio Imst, het hele jaar door! 

In de vakantieregio Imst is het altijd klimweer, ook in de winter! Want in de zonnige Klettergärten 

(Klimtuinen) in Nassereith en Karres kan het hele jaar geklommen worden. Als het weer een keer niet 

meespeelt kan er in het Imster Kletterzentrum op 1.420 m2 in de klimpyramide of in de 1.312 m2 

overdekte outdoor-toren geklommen worden. Hier vind je klimplezier voor beginners, families en ook 

voor de geoefende klimmers. Er kan hier aan ieders trainingsschema en niveau worden gewerkt. Ook 

kleinere klimhallen in Karrösten en Tarrenz lenen zich uitstekend voor een mooi indoor-programma. 

Daarnaast kan in de nieuwe Steinblockhalle in Imst naar hartenlust geboulderd worden op alle 

niveaus!  

De outdoor-klimmers wacht een uitstekende infrastructuur met vele klimhoogtepunten in de 

vakantieregio. Alle klimmogelijkheden staan onder toezicht van strenge kwaliteitscriteria van Climbers 

Paradise: een platform dat is opgericht om de zekerheid en het onderhoud van het klimaanbod te 

kunnen waarborgen. Hier is meer informatie te vinden voor zowel de beginnende als de geoefende 

klimmer die meer wil weten over klimmen in het Climbers Paradise.  

Tip 

Meer informatie over Climbers Paradise vind je hier. 

Videoclip van Angy Eiters project ‘Schatzinsel’ in Imst (in samenwerking met Red Bull) 

Boek : Angy Eiter ‘Alles Klettern ist Problemlösen: wie ich meinen Weg nach oben fand‘ (klimmen is 

probleemoplossen: hoe ik mijn weg naar boven vond) (2019, Tyrolia Verlag). Meer info over dit boek en 

biografie is hier te vinden.  

Boek: Alfred Flür “Kletterführer Muttekopfgebiet”(2019, Tyrolia Verlag) over alle sportklimgebieden en 

multipitch-routes onder de Muttekopf, beschikbaar in het Infobüro Imst Tourismus. 

Boek: Günter Durner & Gerhard Gstettner (2016, AM-Berg-Verlag) “Sportklimmen, Klettersteige, 

Eisklettern, Bouldern - Ferienregionen Imst, Pitztal und Ötztal“  

 

http://www.kletterzentrum-imst.at/perfekter-kletterurlaub-in-imst/
https://steinblock.at/imst/
https://www.imst.at/urlaubserlebnisse/sommer/klettern
https://www.climbers-paradise.com/klettern-ferienregion-imst/
https://www.climbers-paradise.com/klettern-ferienregion-imst/
https://www.imst.at/urlaubserlebnisse/sommer/klettern
https://www.imst.at/urlaubserlebnisse/sommer/klettern
https://youtu.be/L_Gxzzf2ma4
https://www.angelaeiter.com/buchpraesentation-meine-erste-biografie


 
 
Let op 

De klimkaarten met alle sportklimgebieden in de regio zijn gratis in de Infobüros van Imst Tourismus te 

verkrijgen of hier te downloaden. 
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