
Balancerend door het bos 

 

Kleine en grote klimmers kunnen hun vaardigheden trainen in het Hornpark klimbos in St. 

Johann in Tirol. 

 

Het klimbos Hornpark, het grootste hoge touwenparcours in de Kitzbüheler Alpen, is een goede 

bestemming voor een actieve dag met het gezin. Het is gemakkelijk te bereiken: Het uitgebreide klim- 

en evenwichtsgebied ligt bij het middenstation van de Harschbichlbahn onder de Kitzbüheler Horn. 

Ernaast ligt het bergmeer Angereralm, van waaruit zich een prachtig uitzicht over de Wilder Kaiser 

opent. Er zijn acht cursussen met meer dan 80 elementen om onder de knie te krijgen, plus de 

minicursus voor kinderen vanaf drie jaar. 

 

Voor ze beginnen krijgen de klimmers een training en leggen ze het proefparcours af. Daarna 

beginnen de "bosheersers" (vanaf een hoogte van 110 centimeter) op eigen houtje te klimmen. Een 

speciaal systeem zorgt voor veiligheid, en pictogrammen wijzen de weg. Als je wilt, kun je je klimdag 

bekronen met een Flying Fox vlucht door het bos en over het bergmeer. 

 

In het Hornpark Klimbos kunnen liefhebbers van lichaamsbeweging ook Segways en bergkarretjes 

berijden, balanceren op slacklines of zich wagen aan stand-up paddling. 
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Buiten boulderen en klimmen 

 

Of je nu een beginner of een gevorderde klimmer bent: in het Pitztal in Tirol kunnen 

klimliefhebbers alle vormen van deze sport beoefenen in uitstekend uitgeruste parken. 

 

Het Pitztal, omgeven door hoge bergen, moedigt het klimmen op vele manieren aan. Om te beginnen 

en een gevoel voor hoogtes te krijgen is het XP Avonturenpark in Jerzens een goede keuze. Het 

bostouwpark met spectaculaire vliegende adelaar over een kloof biedt niet alleen cursussen op maat 

voor verschillende leeftijdsgroepen, maar ook "Pitzi's kinderparcours" voor de allerkleinsten vanaf een 

hoogte van 90 centimeter. Kinderen en volwassenen klimmen van dichtbij op rotsen in het Jerzens-

Hochzeiger klimpark. Twee gemakkelijke oefenklettersteigen zijn speciaal voor kinderen uitgezet bij 

"Pitzi's Climbing Rock". 

 

Als je boulderen, klimmen zonder touw of harnas, wilt uitproberen of perfectioneren, bezoek dan de 

boulderplaats bij Mandlers Boden in Jerzens. Midden in het bos zijn 55 rotsblokken geplaatst om te 

beklimmen. Tenslotte is er de klimtuin "Richi's Wall" in Stillebach - populair vanwege de acht 

gemakkelijke routes en vanwege de zwemvijver, waar klimmers heerlijk kunnen afkoelen.  

 

Het Pitztal is een lid van "Climbers Paradise". Deze vereniging stelt kwaliteitsnormen voor klimtuinen 

vast en controleert ze. Alle gezinsklimgebieden in de vallei voldoen aan hun strenge criteria 
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In de diepte kijken 

 

Klimmers zijn onderweg op spectaculair terrein en op verheven hoogten in de streek Wagrain-

Kleinarl in het SalzburgerLand. 

 

Rond Wagrain-Kleinarl kunnen klimliefhebbers menig avontuur beleven - mits ze een hoofd voor 

hoogtes hebben. Een populaire bestemming is het hoge touwenparcours Kleinarl, idyllisch gelegen op 

de Peilsteinpalfen met een prachtig uitzicht over de vallei. Het omvat zeven cursussen met meer dan 

60 elementen. Junioren van meer dan 110 centimeter zijn welkom op het kinderparcours. Nieuw dit 

jaar is het partnerparcours, waar teams opdrachten oplossen. De paarse en zwarte parcoursen 

beloven avontuur, met klimmers die tot 80 meter naar beneden kijken. 

 

Rotswanden en een waterval omringen de klettersteig in de Kesselfall kloof in Kleinarl. Vijf 

touwglijbanen en een touwbrug die over twee watervallen loopt, leiden naar beneden in de vallei. Het 

begin van de Flying Fox faciliteit kan bereikt worden via een gemakkelijke, middelzware of moeilijke 

via ferrata. 

Er zijn ook drie klettersteigen om uit te kiezen in Kleinarl. De "Tatzlwurm" klettersteig is geschikt voor 

het hele gezin. De via ferrata's "Kesselfall" door de Kesselfall kloof en "Kleinarler Luftikus" met 

moeilijkheidsgraden van middelmatig tot moeilijk worden alleen aanbevolen voor ervaren klimmers. 
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Leer klimmen in de buurt van Wenen 

 

Ten zuiden van Wenen verrijst de Peilstein in het Wiener Wald in Neder-Oostenrijk - een ideale 

berg om het klimmen te leren en te perfectioneren. 

 

De Peilstein is de grootste klimtuin in de wijde omgeving van Wenen. Klimfanaten zijn al vele 

generaties op de muren te vinden. De rotsen van gladde kalksteen stijgen tot 120 meter, en met meer 

dan 900 routes en 30 sectoren is het een uitdagend gebied, zelfs voor ervaren klimmers. 

 

De Alpine School Peilstein biedt klimcursussen aan. Kinderen vanaf zeven jaar leren hoe ze gezekerd 

via ferrata's kunnen klimmen - met alles wat daarvoor nodig is: kennis van de uitrusting, knopen van 

touwen, soorten touwen en technieken voor het vastbinden. Met deze basiskennis en de nodige 

uitrusting kunnen gezinnen beginnen aan een klettersteig rond de Peilstein. De gemakkelijkste 

klettersteig (moeilijkheidsgraad A) kan worden gecombineerd met een wandeling rond de Peilstein. In 

het middelste gedeelte gaat het over de Uhuwinkel en langs een grot, het is overal beveiligd met 

touwen en klemmen, en er zijn ook korte ladders in het bovenste gedeelte. 

 

Na het klimavontuur is een bezoek aan de herberg Peilsteinhaus of een omweg naar het nabijgelegen 

uitkijkpunt aan te bevelen.  
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Rotsen beklimmen bij het meer 

 

Met uitzicht op het Fakersee in Karinthië klauteren gezinnen langs de rotswanden van de 

Kanziani berg. 

 

De Kanzianiberg bij Finkenstein aan het Fakersee rijst steil op. Zijn compacte, goed gestructureerde 

rotswanden, tot 60 meter hoog, zijn altijd populair geweest bij klimmers. Er is een ruime keuze: 

klimroutes en via ferrata's van alle moeilijkheidsgraden leiden de "Kanzi" op. Het "Magic Mountain 

Trail" verbindt verschillende routes met elkaar. De routes in de delen "Glucke" en "Königin" zijn 

bijzonder geschikt voor gezinnen met kinderen met klimervaring. 

 

Wie eerst het terrein wil leren kennen, kan oefenen op de beginnersroutes op de rotsen bij de 

parkeerplaats. Twee alpenscholen bieden begeleide klettersteig tochten aan. Deelnemers aan de 

cursussen kunnen ook de kloof tussen de Grote en Kleine Prasvale oversteken met de Vliegende 

Vos. Voor kinderen vanaf acht jaar staat er elke woensdag klimmen met eenvoudige klim- en 

abseiloefeningen op het programma.  
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Vliegend van boom tot boom 

 

Gezinnen kunnen vaardigheidsoefeningen doen, gegarneerd met een snuifje sensatie, in het 

Waldseilpark Brandnertal in Vorarlberg. 

 

Boven het Alpenstadje Bludenz, omlijst door de bergen van de Rätikon, strekt het Brandnertal zich uit 

op ongeveer 1.000 meter boven de zeespiegel. In het bostouwpark bij het dorpscentrum wachten vier 

routes met touw- en brugconstructies en een vliegende vos op de bezoekers. Klimmen, balanceren, 

glijden, glijden - verschillende oefeningen op grote hoogten bieden sportieve uitdagingen voor zowel 

beginners als ervaren "touwdansers". De banen in groen en geel zijn geschikt voor kinderen vanaf 

een hoogte van 120 centimeter, die in rood en zwart vanaf een hoogte van 140 centimeter. Na de 

inschrijving en de eerste pogingen op de proefcursus begint het avontuur. Iedereen boven de 14 jaar 

kan de parcoursen zelfstandig beklimmen. Kinderen onder de 14 klimmen in gezelschap van een 

volwassene. Er is ook een gratis cursus bambini voor kinderen vanaf vier jaar. 

 

Tip: Het nabijgelegen natuurlijke zwemmeer Alvierbad is een prima plek om af te koelen. 
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