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ZOMER IN OOST-TIROL 
266 drieduizenders kenmerken het hoogalpine landschap van Oost-Tirol, met onder meer de 

„koningen onder de bergen“ van Oostenrijk, de Großglockner en de Großvenediger. De 

bijzondere natuurlijke omstandigheden zijn normbepalend voor de bergsport, zowel op 

recreatief als topniveau. Langeafstandswandelen over hoogte- en themaroutes, recreatief 

wandelen in het nationale park Hohe Tauern, bergbeklimmen en het maken van 

gletsjertochten, mountainbiken op nieuwe trails rond Kals en Lienz, alsmede klimmen voor 

zowel gezinnen als profs in het rijkgeschakeerde gesteente van Oost-Tirol, dat is 

zomervakantie in Oost-Tirol. 

 

Nieuw: grensoverschrijdende „2TälerTrail“ 

Wandelen is voor bezoekers van Oost-Tirol bijna een must. En omdat één dag meestal te 

kort is voor de vele highlights te midden van de 266 drieduizenders, telt Oost-Tirol rijkelijk 

veel langeafstandsroutes, die het panorama en de charme van elk gebied uitstralen. Hier is 

voor iedereen een geschikte route te vinden. Voorbeelden zijn de legendarische 

adelaarsroute (de verbinding tussen de Großvenediger en de Großglockner), de historisch 

interessante Karnische Höhenweg en de Herz Ass Weg, een hartvormige rondwandeling. 

Nieuw vanaf juli 2017 is de grensoverschrijdende „2TälerTrail“ van het Defereggental in 

Oost-Tirol naar het Antholzertal in Zuid-Tirol (Italië). In zeven dagetappes wandel je over het 

„balkon van de Alpen“, een 90 kilometer lang traject, dat deels door het dal en deels door de 

bergen loopt. De route waarlangs als vanouds bergboeren, mijnwerkers, kerkgangers en 

smokkelaars trokken, wordt in juli 2017 de grensoverschrijdende „2TälerTrail“ van Oost- naar 

Zuid-Tirol. Het bijzondere aan de trail is, dat het met opzet geen hoogalpine 

langeafstandswandelroute en ook geen route door het dal is, maar iets ertussenin. Hij voert 

langs de op middelniveau gelegen berghelling, tussen hoogalpine terrein en dal. 

Hooggebergtegezichten en agrarisch cultuurlandschap wisselen elkaar af. Het ene moment 

kijk je uit op de met sneeuw bedekte toppen van Lasörlinggroep, de Villgrater bergen en 

Rieserfernergroep, het andere moment word je verrast door een adembenemend mooi 

uitzicht op de dorpen in het dal.  

 

25 jaar nationaal park Hohe Tauern 

Gigantisch, groen en grenzeloos. Wie eenmaal het grootste nationale park van de Alpen 

heeft betreden, voelt bij iedere stap bewondering, vreugde en verbazing. In 2017 viert men 

aan Tiroolse zijde het 25-jarig bestaan van het nationale park Hohe Tauern. Een 

jubileumtentoonstelling toont „momenten van verbazing“ en laat de bezoekers eerst „indoor“ 

kennismaken met het nationale park, alvorens de bezoekers het park „outdoor“ in het echt 

gaan verkennen. Dat kunnen ze vanaf juli 2017 het beste doen op een van de nieuwe 

thematochten. Onder leiding van een ervaren ranger van het nationale park wandelen ze 

naar de bergmeren van de Schobergroep of naar de berg Weiße Beil in het Defereggental. 

Een highlight zijn en blijven al meer dan 20 jaar de geliefde Nature Watch Tours met 

wildobservatie. 
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Op pad met een ranger 

Maria Mattersberger gaat met haar gasten graag op zoektocht, want als ranger in het 

nationale park weet ze de vaak verborgen broed-, nest- en voederplaatsen van de dieren in 

het nationale park Hohe Tauern te vinden. Optimaal uitgerust met telescoop en verrekijker 

van het merk Swarovski ontgaat haar bij de Nature Watch Tour geen vleugelslag van een 

steenadelaar of het plotselinge opdoemen van een gemzen- of steenbokgewei. Maar ook de 

natuur zelf zit vol spannende verhalen, bijvoorbeeld op de nieuwe tocht door het 

ruigromantische Debanttal. Vanaf de parkeerplaats Seichenbrunn leidt de parkranger 

wandelaars naar afgelegen bergmeren van de Schobergroep. Vanaf 12 juli 2017 zijn er twee 

mogelijkheden: of een tocht naar de verscholen Trelebitschsee of naar het gebied van de 

Wangenitzsee. Onderweg krijgen de deelnemers belangrijke informatie over het thema water 

en de waterrijkdom van de Hohe Tauern. 

 

Mountainbiken over nieuwe trails rondom Kals aan de Großglockner en Lienz 

In Tirol is er sprake van stevige onderlinge concurrentie tussen de erkende 

mountainbikebestemmingen. Waarom Oost-Tirol dan toch favoriet is? 266 drieduizenders 

zijn niet alleen aantrekkelijk voor wandelaars. Ook mountainbikers houden van het 

hoogalpine landschap en de rustige, afgelegen dalen van Oost-Tirol. In totaal ligt er 600 

kilometer aan mountainbike- en fietsroutes. En met het nationale park Hohe Tauern het 

perfecte terrein voor zowel rustzoekers als topatleten. Drie nieuwe singletrails verschaffen de 

regio vanaf het zomerseizoen 2017 een extra mountainbike-highlight. Altijd met de 

Großglockner in het vizier beloven de trajecten zowel voor gezinnen met kinderen als voor 

actiebeluste Enduro-fans veel rijplezier.  

 

Singletrail-plezier in Kals 

Smalle paden slingeren door het bos. De mountainbiker vliegt er zowat overheen, neemt de 

volgende bocht, dan een passage met boomwortels en laat zijn bike vervolgens weer lekker 

lopen. Langs takken en struiken, onder de gondel door en omlaag naar het dal. Singletrails 

geven puur rijplezier. Maar: oefening baart kunst. Met drie nieuwe trails en 

mountainbikeroutes in het skigebied Großglockner Resort biedt Oost-Tirol gegarandeerd 

rijplezier voor iedereen. Nieuw vanaf zomer 2017 en highlights van de bikeregio Kals zijn 

8,85 km mountainbikeroutes en 5,42 km singletrails. Voor alle categorieën zijn er geschikte 

trajecten, van eenvoudige voor beginners tot zware voor de echte profs. Door gebruik te 

maken van de gondel kom je makkelijk bergop en kun je je de rest van de dag helemaal 

concentreren op de downhillpassages.  

 

Meer informatie: www.osttirol.com 

 

 

mailto:haselsteiner@osttirol.com
http://www.osttirol.com/

