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De zon tegemoet in Alpbachtal Seenland 

 
In het Alpbachtal Seenland in Tirol beleven wandelaars ’s morgens vroeg een uniek 

natuurschouwspel. Als de zon haar warme stralen op de bergtoppen laat vallen, 

verandert de wereld ineens.  

 

De zonsopgangswandelingen in het Alpbachtal Seenland zijn iets bijzonders, of je dat nu met 

een gids doet of op eigen gelegenheid. Want door de ligging in de Kitzbüheler Alpen kijk je 

uit over de diepe dalen en het indrukwekkende bergdecor. Overdag zijn de 

Wiedersbergerhorn en de Gratlspitz al twee van die bergen die je als vakantieganger gezien 

moet hebben. Want hier heb je een 360-graden-panoramauitzicht op de bergen van Tirol. In 

de vroege ochtend kun je hier omhoog om te genieten van de zonsopkomst, een prachtig 

kleurenspektakel. Dan is de moeite van de klim omhoog snel vergeten. En na het kleurrijke 

natuurspektakel kun je genieten van een stevig bergontbijt in een van de berghutten. 

 

Begeleide wandeling met nachtrit in de gondel 

Tussen juni en september staat er elke twee weken een begeleide zonsopgangwandeling op 

het programma. Meld je aan en je wandelt met een groep richting de zon. Het avontuur 

begint met de rit in een zespersoonsgondellift. Zachtjes zweef je door het nachtelijke 

berglandschap omhoog en worden de lichtjes in het dal steeds kleiner. Uitgerust met een 

hoofdlamp en stevig schoeisel volgt een 45 minuten durende wandeling naar de top op 2.127 

meter. Hier sta je boven de dalen en wacht je met spanning op de eerste zonnestralen. Het 

indrukwekkende natuurschouwspel is tussen half 6 en 7 uur te zien. De ritten met de gondel 

beginnen, afhankelijk van het seizoen, tussen 4 uur en half 6. Na de zonsopgang is het tijd 

om de dag met een gezellig bergontbijt in Gasthof Hornboden te beginnen. 

 

Op eigen gelegenheid op avontuur 

Wie het dagelijks terugkerende natuurschouwspel op eigen gelegenheid wil beleven, kan de 

zon tegemoetlopen op de Gratlspitz. De 1.899 meter hoge berg ligt als het ware boven de 

daken van het dorp Alpbach. Op de top krijg je een grandioos panorama voorgeschoteld. 

Behalve de hoogste berg van de Kitzbüheler Alpen, de Große Galtenberg, zijn hier talloze 

bergen te ontdekken van de Karwendel tot de Hohe Tauern. Naast 26 kerktorens kun je van 

hieruit meer dan 800 bergtoppen zien. De stijging kan langs verschillende paden bedwongen 

worden, van makkelijk tot moeilijk. Al naar gelang de route kunnen wandelaars voor hun 

bergontbijt terecht in het Berggasthof Holzalm of in de Jausenstüberl Obertaler. 

 

Ontelbaar veel varianten 

Of het nu een kleine wandeling of een inspannende bergtocht wordt, in de regio Alpbachtal 

Seenland biedt de natuur ook overdag mogelijkheden voor elk prestatieniveau. In de 

imposante bergwereld ligt een vele kilometers lang netwerk van gemarkeerde wandelroutes 

voor beginners en cracks. Eén vakantie is niet genoeg om alle paden te verkennen. Een 

echte topper zijn de etappes van de Adlerweg, die door heel Tirol loopt.  
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Wie echt de hoogte in wil, kan over beveiligde paden naar de omringende almen 

omhooglopen en zichzelf ter plekke belonen met een „Tirol Pur Jause“ met specialiteiten uit 

de regio. En wie steile toppen wil bedwingen, vindt in de Große Galtenberg en het ruige 

Rofangebergte genoeg uitdagingen. 

 

Vakantie à la Card met de voordeelkaart 

Vanaf de eerste overnachting in de regio ontvangt iedere gast automatisch zijn Alpbachtal 

Seenland Card. Met deze gastenkaart zijn voor alle vakantiegangers de drie 

zomerbergbanen, de regiobussen, musea en zwemmeren gratis toegankelijk, net als veel 

andere attracties. Alle verdere informatie rondom de regio Alpbachtal Seenland in Tirol en de 

aantrekkelijke extra’s van de Alpbachtal Seenland Card op www.alpbachtal.at. 

 

Meer informatie: www.alpbachtal.at 
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