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WINTERWANDELINGEN IN TIROL  
 

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. Uit talloze onderzoeken blijkt een positief effect op gezondheid 

en welzijn. 15 Tiroler regio's bieden een uitgebreid en kwalitatief hoogwaardig 

winterwandelroutenetwerk aan. 

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 derde 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. In de voetsporen van wilde dieren bij de Achensee 

Tijdens sportieve winterwandelingen in het Natuurpark Karwendel bij de Achensee komen 

wandelaars veel te weten over het winterse habitat van herten, reeën, hazen enz. De rangers van het 

natuurpark laten deelnemers onder andere zien welke overlevingsstrategieën de wilde dieren 

hanteren om de harde winters goed te kunnen doorstaan. De wandeling duurt vier tot vijf uur en 

loopt eerst naar een uitzichtpunt met uitzicht op de Hinter- en Vordernutz. Daarna brengt de groep 

voor de maaltijd een bezoek aan de gezellige  Falkenmoosalm in de buurt van de Achensee. 

2. Kartitsch: het eerste winterwandeldorp van Oostenrijk 

Het kleine bergbeklimmersdorp Kartitsch ligt op 1.356 meter boven zeeniveau en mag zichzelf 

sinds 2018 het "eerste winterwandeldorp van Oostenrijk" noemen. Winterwandelaars kunnen hier 

op negen doorlopend geprepareerde en bewegwijzerde winterwandelroutes het besneeuwde 

landschap van Oost-Tirol verkennen. Wie in een van de gecertificeerde winterwandel-

accommodaties overnacht, kan zijn rugzak, wandelstokken en zitmatten gerust thuis laten, 
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aangezien de wandeluitrusting door de accommodatie ter beschikking wordt gesteld. Bovendien 

kunnen winterwandelaars deelnemen aan tochten onder begeleiding van een gids en profiteren zij 

van gratis busvervoer. Van 10 tot 13 maart 2022 worden tevens de Europese winterwandeldagen 

georganiseerd. Gedurende 3 dagen draait hier dan alles om het thema "winterwandelen".     

3. Wilder Kaiser: "Instagram"-wandeling bij de Wilder Kaiser 

De deelnemers kunnen op een wel heel speciale manier van het winterlandschap bij de Wilder 

Kaiser genieten. Samen met een professionele fotograaf en een berggids kan tijdens een 

afwisselende wandeling de veelzijdigheid van de natuurschatten in de plaatsen Ellmau, Going, 

Scheffau of Söll worden verkend en ontdekt. Met tips en trucs van de prof worden de Wilder 

Kaiser en zijn landschap behendig in scene gezet en de deelnemers kunnen zo perfecte vakantie- en 

herinneringsfoto's mee naar huis nemen.  

4. In het Kaisertal gaat de zon op 

Een keer per maand – altijd met volle maan – start vanuit Kufstein een bijzondere winterwandeling 

onder begeleiding van een gids. Vroeg in de ochtend, als het nog stikdonker is en de paden alleen 

door de maan worden verlicht, beginnen de deelnemers aan hun tocht naar het Kaisertal dat in 

2016 tot "de mooiste plek van Oostenrijk" werd uitgeroepen. Wie de 280 treden en 670 

hoogtemeters naar de Ritzau-Alm heeft afgelegd, zal worden beloond met een onvergetelijke 

dageraad en een heerlijk ontbijt.   

5. Olympiaregio Seefeld: in vier etappes over de eerste winterwandelroute van 

Tirol 

De deelnemers van deze langeafstandswandeling kunnen vier dagen door de besneeuwde 

bergwereld van de Olympiaregio Seefeld wandelen. De eerste langeafstandswandelroute van Tirol 

die in de winter begaanbaar werd gemaakt, loopt over het hele plateau van Seefeld. De vier etappes 

brengen de wandelaars onder andere door het Leutaschtal, het beschermde natuurgebied 

Wildmoos, naar de grote vredesklok in Mösern en uiteindelijk naar de Wettersteinhütte. 

 

Aanvullende highlights en informatie over winterwandelen in Tirol vindt u op 

https://www.visittirol.nl/winterwandelen.  

 

Veilige gastvrijheid: een overzicht over de actuele covid-19-gerelateerde veiligheidsrichtlijnen en 

aanbevelingen in Tirol vindt u op https://www.welcome.tirol.  
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Tirol hoort met zijn 34 regionale afdelingen tot de toonaangevende vakantiebestemmingen van 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 het alpine berglandschap en de natuur, de hoge kwaliteit van de 

service en infrastructuur alsook de gastvrijheid. Die Tirol Werbung GmbH is gevestigd in Innsbruck, maakt deel 

uit van de Lebensraum Tirol Holding GmbH en fungeert als toerismemarketingorganisatie van het land. Haar taak 

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

 


