
Verken de lagune aan de Bodensee 

 

Op de Lagunenrundweg aan de monding van de Rijn bij Fußach in Vorarlberg lopen 

wandelaars bijna de Bodensee in. 

 

Riet, zandbanken, oeverbossen en weiden kenmerken het landschap in het natuurreservaat 

Rheindelta aan de Bodensee in Vorarlberg. Deze bijzondere habitat voor dieren en planten en 

geliefd recreatiegebied voor mensen is ontstaan door de Rijn, die bij Fußach in de Bodensee 

uitmondt. Tegenwoordig strekt de riviermonding, omzoomd door een dam, zich uit tot ver in de 

Bodensee. Handig is dat een pad van ongeveer vijf kilometer lang langs de dam loopt en rond 

een lagune die zo'n 20 jaar geleden aangelegd werd. Als je hier wandelt, zie je niet alleen 

talloze vogels en eenden, maar heb je ook het gevoel letterlijk het meer in te lopen.  

 

De Rijndelta is het oudste natuurreservaat in Vorarlberg en wordt sinds 1947 beschermd. In de 

winter gebruiken talrijke vogels het als rustplaats. In de zomer zijn er talrijke badplaatsen aan 

de oevers van de Bodensee, sommige zelfs aan zandstranden.  

 

 

Vorarlberg Tourismus 

Poststraße 11 

6850 Dornbirn 

E-Mail: info@vorarlberg.travel 

Web: www.vorarlberg.travel en www.vorarlberg.travel/aktivitaet/lagunen-rundweg-rhein-

bodensee  

Tel.: +43 5572 377033-0 
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Begeleid stille rivieren 

 

Verfrissing wordt beloofd door de ontspannen lange-afstandswandelpaden langs de 

rivieren de Alm en de Traun in het Opper-Oostenrijkse Salzkammergut.  

 

Prachtige natuur, aangename rust en talrijke plaatsen om te stoppen voor een verfrissing bij de 

partnerbedrijven van "Genuss am Almfluss" zijn de voordelen van de 52 kilometer lange 

afstandswandelroute langs de Alm. De rustig stijgende route voert tegen de richting van de 

rivier in van het veenkuuroord Neydharting naar het Tote Gebirge. Tussen start en aankomst 

zijn er slechts 774 meter stijgen en 511 meter dalen. Wandelaars kunnen even pauzeren en 

genieten van het landschap op "Almwellen-Liegen" , dat zijn hangstoelen met uitzicht op de 

bergen. Het "Cumberland Wildpark" tussen Grünau en het schilderachtige Almsee is ook een 

aanrader voor een stop. 

 

Neydharting is ook het startpunt van de 33 kilometer lange, vrijwel vlakke Traun-

Weiterwanderweg wandelroute. Hoogtepunten van deze tweedaagse tocht zijn de 

uiterwaardenbossen, het natuurjuweel Traunfall en tenslotte Gmunden aan de Traunsee. 

Bezienswaardigheden zijn onder meer het Salzstadl en het Schiffleutmuseum in Stadl-Paura, 

het Papiermuseum in Laakirchen en het Kammerhof-Museum in Gmunden. Een mooie manier 

om de wandeling af te ronden is een boottocht over de Traunsee.  

 

 

Tourismusverband Traunsee-Almtal 

Toscanapark 1 

4810 Gmunden 

e-mail: info@traunsee-almtal.at 

Web: https://traunsee-almtal.salzkammergut.at  

Tel.: + 43 7612 74451 
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Vijf dagen wandelen langs de rivier 

 

Van de monding van de Isel in de Drau tot de bron bij de gletsjer, wandelen 

natuurliefhebbers door indrukwekkende waterwerelden in Oost-Tirol.  

 

Een wandeling over de 73,5 kilometer lange Iseltrail belooft zintuiglijke indrukken in overvloed. 

Het lange-afstandspad, dat in 2020 wordt geopend, doorkruist Oost-Tirol in vijf etappes, van de 

monding van de Isel bij Lienz tot de bron bij de Umbalkees-gletsjer. Tijdens de dagelijkse 

wandeletappes verandert het landschap steeds weer. Van de alluviale bossen en grindbanken 

aan de Beneden-Isel voert het pad door de Iselkloof bij Bobojach naar de donderende Umbal 

watervallen. Een fascinerend uitzicht op de Rötspitze, omlijst door gletsjers, opent zich bij de 

Gletscherblick bij de Daber voetbrug. Midden in de gletsjerwereld ligt het doel van de 

wandeling: de bron van de Isel bij de Umbalkees. 

 

De wandeltijden liggen tussen vier en zes uur per dag. Als je wilt, kun je tussendoor een pauze 

inlassen en langer op één plek blijven.  

 

 

Tourismusverband Osttirol 

Mühlgasse 11 

9900 Lienz 

E-Mail: info@osttirol.com 

Web: www.osttirol.com 

Tel.: +43 50 212 212  
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Klimmen door de steile kloof 

 

Beklimmingen, trappen en een hangbrug ontsluiten vanaf deze zomer de Verpeil-kloof in 

het Kaunertal in Tirol. 

 

Als je vanuit het valleistadje Feichten naar de Verpeilkloof en zijn waterval kijkt, kun je haast 

niet geloven dat dit rotsachtige terrein toegankelijk is. Een nieuw avonturenpad maakt dat vanaf 

deze zomer mogelijk. Hij voert in serpentines over paden en trappen langs de rand van de 

kloof. Je kunt pauzes houden op uitkijkpunten vanwaar je ofwel het dorp ofwel de waterval kunt 

zien. Het hoogtepunt is de nieuwe 33 meter lange hangbrug. Als je hem oversteekt, kun je 35 

meter in de diepte kijken. Als je de kloof onder de knie hebt, kun je een omweg maken naar het 

uitzichtplatform "Adlerblick" of een wandeling naar de Verpeilalm en de Verpeilhütte op 2.016 

meter boven zeeniveau. De wandeltijd van Feichten naar de Verpeilhütte en terug is ongeveer 

vijf uur. 

 

 

Kaunertal Tourismus 

Feichten 134  

6524 Kaunertal 

E-Mail: office@kaunertal.com  

Web: www.kaunertal.com en www.kaunertal.com/de/Nachhaltigkeit/Gelebte-

Nachhaltigkeit/Verpeilschlucht  

Tel.: +43 50 225 200 
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Ontdek de geheimen van de smokkelaars 

 

Het nieuwe smokkelaarspad in de Klobensteinkloof in de streek Kaiserwinkl van Tirol 

voert door wilde, romantische natuur en naar vervlogen tijden.  

 

In de Kaiserwinkl, gelegen aan de grens met Beieren, werden in vroeger tijden veel goederen 

over de "groene grens" vervoerd. Een van de routes leidde door de Klobenstein kloof. De 

unieke vallei insnijding, gekenmerkt door turkoois water, rotswanden, bossen en grindbanken, is 

altijd beschouwd als de poort naar de Alpen. Vanaf de zomer van 2021 zullen wandelaars op 

het nieuw aangelegde pad in de voetsporen van de smokkelaars kunnen treden. De acht 

kilometer lange, interactieve themawandelroute met een 33 meter lange hangbrug voert van 

Kössen via het bedevaartsoord Klobenstein naar Ettenhausen aan de andere kant van de 

staatsgrens. Verschillende stations bieden de mogelijkheid om via een app naar de avonturen 

van de smokkelaars te luisteren en op een onderhoudende manier over de natuur en de bergen 

te leren. Samen kan de hele familie onderweg punten verzamelen en het smokkelaarsinsigne 

verdienen. 

 

 

Tourismusverband Kaiserwinkl 

Postweg 6 

6345 Kössen 

E-Mail: info@kaiserwinkl.com 

Web: www.kaiserwinkl.com en https://www.kaiserwinkl.com/de/wandern-

tirol/schmugglerweg.html  

Tel.: +43 501 100 
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Beklimming van de wenteltrap „Helix“ 

 

De wenteltrap "Helix" leidt de bezoekers in een grote boog naar beneden, naar de bodem 

van de Liechtensteinklamm kloof in het SalzburgerLand. 

 

Een indrukwekkend landschap presenteert zich aan wandelaars in de Liechtensteinklamm bij 

St. Johann im Pongau. Torenhoge rotswanden tot 300 meter hoog, watervallen en de 

bergstroom in alle tinten groen en turkoois. Zelfs het daglicht valt op heel verschillende 

manieren, want op sommige plaatsen is de kloof maar een paar meter breed.  

Na enkele jaren renovatie ging de Liechtensteinklamm in de zomer van 2020 weer open, en 

met een indrukwekkende nieuwigheid: de machtige wenteltrap genaamd "Helix", gemaakt van 

cortenstaal, leidt 30 meter omlaag naar de bodem van de kloof.  

 

De Liechtensteinklamm is dagelijks geopend tot eind oktober.  

 

 

Tourismusverband St. Johann in Salzburg 

Ing.-Ludwig-Pech-Straße 1 

5600 St. Johann im Pongau 

E-Mail: info@JOsalzburg.com  

Web: www.josalzburg.com/de/sommer/liechtensteinklamm 

Tel.: +43 6412 6036 
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