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A12
B171

PITZ PARK

N

S

WO

GROASSSEE

LANDSCHAFTSSEE 
KAITANGER

 HCIET STFAHCSDNAL
PILLER

HARBEWEIHER

WALDWEIHER

STRASSBERGSEE

BRECHSEE

MITTELBERGLESEE

WETTERSEE

SPEICHERTEICH 
SECHSZEIGER

MOALANDLSEE

WASSERFALL

BICHLER 
WASSERFALL

WASSERFALL

KLOCKELEFALL

FISCHTEICH
JERZENS

FISCHTEICH
PILLER

WASSERFALL

GLETSCHER

HOCHZEIGER

RIFFLSEE

KAUNERTAL

PILLER
1.350 m

HOCHZEIGER
2.560 m

WILDGRAT
2.971 m

ROFELEWAND
3.353 m

WALLFAHRTSJÖCHL
2.766 m

VENET
2.512 m

WATZESPITZE
3.592 m

GRUBENKOPF
2.800 m

HOHE GEIGE
3.393 m

PITZTALER JÖCHL
2.996 m

MITTAGSKOGEL
3.159 m

LINKER FERNERKOGEL
3.277 m

WILDSPITZE
3.774 m

HINTERER
BRUNNENKOGEL

3.440 m

AIFENSPITZE
2.779 m

G E I G E N K A M M

N AT U R PA R K
K AU N E R G R AT

SCHÖN

LISS
1.450 m

LEINS

PIÖSMES

STILLEBACH NEURUR

MITTELBERG

PLANGEROSS

TIEFLEHN

WALD

MANDARFEN
1.640 m

ARZL
883 m

JERZENS
1100 m

BENNI RAICH 
BRÜCKE

WEISSWALD

Neubergalm
1.889 m

WIESE

ZAUNHOF

IMST
824 m

BAHNHOF 

INN

Ludwigsburger Hütte
1.935 m

Tiefentalalm
1.880 m

Sunna Alm
2.300 m

Gletscherrestaurant
2.840 m

Arzler Alm
1.875 m

Mauchelealm
1.840 m

Söllbergalm
1.849 m

Strassbergalpe
1.735 m

Kielebergalm
1.767 m

Hochaster Alm
1.756 m

Bungy Stüberl
750 m

Waldeck
Jausenstation

1.200 m

Kalbenalm
2.117 m

Hintere 
Wennerberg Alpe

1.956 m

Zeigerrestaurant
2.000 m

Leiner Alm
1.823 m

Aifner Alm
1.980 m

Stalderhütte
1.820 m

Goglesalm
2.017 m

SECHSZEIGER
2.392 m

XP ABENTEUERPARK

ZIRBENPARK

Jausenstation
Fischteich Piller

1.400 m

MOORLEHRPFAD

ST. LEONHARD
1.370 m

KREUZJÖCHL
2.589 m

KREUZJOCH
2.464 m

GEMEINDEKOPF
STALLKOGEL

2.605 m

KREUZJOCH
2.305 m

RAPPENKOPF
2.320 m

SEIRLÖCHERKOGEL
2.557 m

BRANDKOGEL
2.676 m

KARLESKOPF
2.902 m

Timler Alm
1.614 m

PARKHAUS
1.560 m

WENNS
979 m

RUNDWANDERWEG

Braunschweiger Hütte
2.759 m

Gletscherstube
1.915 m

Taschach Alm
1.796 m

2.293 m

Kaunergrathütte
2.817 m

Taschachhaus
2.434 m

Rüsselsheimer Hütte
2.328 m

Erlanger Hütte
2.541 m

Tanzalm
1.980 m

Hochzeigerhaus
1.829 m

Plattenrainalm
1.476 m

Venetalm
1.994 m

Larcher Alm
1.814 m

1.961 m

Vordere
Wennerberg Alpe

1.590 m

SCHUTZGEBIET
RIEGETAL

L16

L17

L243

L16

RESCHENPASS 70KM

INNSBRUCK 60 KM
MÜNCHEN 230 KM
BRENNER 90 KM

 FERNPASS 30 KM
FÜSSEN 70 KM 

 ARLBERGPASS 50 KM
 ZÜRICH 240 KM

Alpine hut/restaurant 

Hütte/Alm mit Übernachtung, Alpine hut with overnight accommodations

Gletscher U-Bahn Gletscherexpress, glacier underground railway

Gondel, Gondola

Bahnhof, Train station

Museum, Museum 

W-Lan, WiFi

Plattform, Viewpoint

Kapelle, Chapel

Doppelsessellift, Double chair lift 

Tourismusinformation, Tourist information

Klettersteig, Fixed rope course 10/11
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MUST
SEES
DE HOOGTEPUNTEN OP HET DAK VAN TIROL!

CAFÉ 3.440 &
WILDSPITZBAHN
zie pagina 102

HET ZIRBENPARK BIJ 
DE HOCHZEIGER

zie pagina 60

PITZTALER 
WASSERWELTEN 

zie pagina 70

NATURPARKHAUS 
KAUNERGRAT 

zie pagina 95

LUIS-TRENKER 
STEIG

zie pagina 103

PITZTALER BERG-
TOPPENBELEVENIS  
zie pagina 44

WANDELING ROND 
DE RIFFLSEE  
zie pagina 35

PITZPARK
IN WENNS 
zie pagina 69

XP-AVONTUREN-
PARK 
zie pagina 58
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ZOMER GIDS

Spectaculaire uitzichten op de hoge wandelpaden en toppen van het Pitztal, 
wilde en oorspronkelijke natuur in het beschermde natuurpark, en grenzen 
verleggen tegen steile klimwanden en puntige bergkloven zijn de ingrediën-
ten van een indrukwekkende zomervakantie in het Pitztal. Deze infogids is 
uw trouwe begeleider tijdens de bergzomer in het Pitztal. Of u nu de prach-
tige Pitzeklamm vanaf de Luis-Trenker-Steig ontdekt of vanaf de Benni-
Raich-brug de diepte in kijkt, de indrukwekkende Pitztaler Almenweg hoog 
in de bergen volgt of een bezoek brengt aan het hoogste café van Oostenri-
jk, het Café 3.440 met uitzicht op de Wildspitze bij de Pitztaler Gletscher, er 
zijn legio mogelijkheden om de zomer in het Pitztal te beleven. Ter oriëntatie 
hebben we voor u op de pagina’s 16/17 de zomerhoogtepunten van het 
Pitztal samengevat, zodat u snel uw keuze kunt maken. Een bijzondere tip  
voor groot en klein is het Zirbenpark bij de Hochzeiger, waar u de wondere 
wereld van de alpenden met al uw zintuigen kunt beleven. Opvallend is 
ook zeker het zuivere Pitztaler bronwater dat overal uit de bodem omhoog 
komt. Het komt samen in schilderachtige bergmeren of stort via bruisende 
watervallen het in. Op onze platformen bij de watervallen kunt u dit van 
dichtbij bekijken! Natuurlijk vindt u hier ook allerlei praktische informatie 
voor uw vakantie in het Pitztal, zoals over de sportwinkels en supermarkten, 
liften en andere diensten. Mocht u nog verdere vragen hebben dan helpen 
de medewerkers van het Tourismusverband u graag verder. 

We wensen u een ontspannen vakantie!

Tourismusverband Pitztal

WELKOM 
IN HET 
PITZTAL!
HET DAK VAN TIROL WACHT OP U!

WELKOM IN HET PITZTAL!
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ZOMER EVENEMENTEN

EVENEMENTEN

Wijzigingen voorbehouden.

ALMABTRIEB: TRADITIONEEL 
“VEE INHALEN” VOOR DE 
WINTER - JERZENS

PITZTALER CULTUUR AVOND
PITZTAL

FEEST OP DE BERG
JERZENS - HOCHZEIGER

DORPSPLEINCONCERTEN
PITZTAL

MUZIKALE 
HUTTENWANDELTOCHT
OP DE HOCHZEIGER

SCHMANKERLN TAG 
(CULINAIR GENIETEN)
PITZTAL

PITZ ALPINE GLACIER TRAIL
(HARDLOPEN)
PITZTALER GLETSCHER

GLETSCHER MARATHON
PITZTAL - IMST
PITZTAL

TRADITIONELE EN CULTURELE EVENEMENTEN OF SPORTIEVE 
 UITDAGINGEN OP HET HOOGSTE NIVEAU: HET PITZTAL BIEDT 
 TALRIJKE EVENEMENTEN VOOR JONG EN OUD. 

Informatie over evenementen in de zomerperiode zijn online te vinden op 
www.pitztal.com of in onze plaatselijke informatiekantoren in het Pitztal.

16/17
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WANDELEN PITZTALER FREIZEITPASS PITZTALER FREIZEITPASS WANDELEN

GRATIS TOEGANG EN/OF KORTINGEN

Wandeltochten met begeleiding: Deelname aan de in het 
weekprogramma van het Tourismusverband Pitztal (TVB) 
opgenomen wandelingen.

Speciaal voor gezinnen: Deelname aan de wandelingen met gids 
uit het zomerprogramma van TVB Pitztal, die helemaal zijn 
afgestemd op gezinnen.

Mountainbiketochten met begeleiding: Deelname aan de in het 
weekprogramma van het Tourismusverband Pitztal (TVB) 
opgenomen mountainbiketochten (exclusief fi etshuur en -helm).

Beleef de natuur: Deelname aan het zomerprogramma van 
Natuurpark  Kaunergrat.

Pitzi‘s Kinderclub: Deelname aan de in het weekprogramma van 
het Tourismusverband Pitztal (TVB) opgenomen activiteiten voor 
mini‘s (3-6 jaar) en maxi‘s (7-14 jaar).

Kennismaken met trailrunning: Deelname aan de introductierou-
tes met gids uit het zomerprogramma van TVB Pitztal, voor 
‘off -road hardlopen’. 

FREIZEITPASS

WWW.PITZTAL.COM

FREIZEIT 
PASS
Met de Freizeitpass krijgt u als gast de mogelijkheid om deel te nemen 
aan het zomerprogramma en gebruik te maken van de Regio Bus Pitz-
tal. Deze Freizeitpass kunnen alle gasten van 15 jaar of ouder voor een 
bedrag van € 5,- krijgen bij hun onderkomen. Jongere gasten krijgen 
de Freizeitpass gratis. Mocht u met de trein arriveren, dan ontvangt 
u van uw verhuurder een voucher voor de heenreis vanaf het station 
naar uw onderkomen.

INBEGREPEN BIJ DE  PITZTALER FREIZEITPASS:

In de zomer:

 Y Dagelijkse wandelingen met gids

 Y Wekelijkse MTB-tochten onder begeleiding

 Y Pitzi‘s kinderclub

 Y Div. kortingspartners

In de zomer en winter:

 YGebruik van de bussen in het Pitztal

 YGebruik van de bus tot station Imst 
Bahnhof en terug

 YGebruik van de bus tot halte
Imst Postplatz en terug

18/19
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GLETSCHERPARK CARD WANDELEN

UW SLEUTEL TOT HET GLETSCHERPARK.

GLETSCHERPARK 
CARD
3 van 4, 5 van 7 of 10 van 12 dagen fl exibel genieten van de om-
geving. Maak gebruik van tien liften in de Gletscherpark regio, de 
Kaunertaler Gletscherstraße, gratis entree bij culturele partners en 
veel andere aanbiedingen en kortingen, zo vaak als u wilt.
De Gletscherpark Card is op 3 van 4, 5 van 7 of 10 van 12 dagen 
geldig. Maak zelf een keuze: bijv. 5 van 7 betekent, dat u in een 
periode van 7 dagen op 5 dagen de kaart zo vaak kunt gebruiken als 
u zelf wilt. Op de Gletscherpark Card wordt de laatste geldigheidsdag 
aangegeven.

 Y Tarieven en verdere informatie 
zijn te verkrijgen bij de kassa van 
de betreff ende liften of in onze 
plaatselijke informatiekantoren in 
het Pitztal.

NU INCLUSIEF

WILDSPITZBAHN

NATURPARKHAUS 
1,506 m
Gratis toegang tot 
de tentoonstelling 
“3.000 meter VERTIKAL”.

KAUNERTALER 
GLETSCHER  3,108 m
De toegankelijke 
gletsjergrot aan het 
einde van de veelzijdige 
Gletscherstraße is een 
onvergetelijke belevenis 
voor jong en oud.

RIFFLSEE  2,232 m
Een schilderachtig 
bergmeer, direct met 
de Rifflseebahn te 
bereiken.

PITZTALER GLETSCHER 3,440 m
De Gletscherexpress brengt u naar de hoogste 
gletsjer van Tirol. Van daar kunt u met de Wildspitz-
bahn nog verder omhoog naar “Café 3.440”, 
het hoogstgelegen café van Oostenrijk.

IMSTER BERGBAHNEN 
2,050 m
Een wandelparadijs tot 
op 2100 meter hoogte 
en met de Alpine 
Coaster in sneltrein-
vaart weer terug naar 
het dal.

KAUNERTALER 
GLETSCHERSTRASSE 
1,273 - 2,750 m 
Vanaf de Gepatsch-
stausee kronkelt deze 
adembenemende 
Alpenstraße omhoog 
richting de Kaunertaler 
Gletscher.

HOCHZEIGER BERG-
BAHNEN 2,370 m
In het ZirbenPark bij 
het middelstation van 
de Hochzeiger wordt 
de alpenden in al haar 
facetten belicht en is 
het avontuur van de  
alpenden met alle zin-
tuigen te ontdekken.

incl.
ZIRBEN
PARK 

BERGBAHNEN 
FENDELS /SATTEL-
KLAUSE  1,874 m
Dit bergdorp biedt 
wandelpaden voor de 
hele familie en een 
avonturenspeelpark.
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WANDELEN LIFTEN LIFTEN WANDELEN

BELEEF DE PITZTALER BERGWERELD 
OOK IN DE ZOMER!

LIFTEN

HOCHZEIGER 
BERGBAHNEN
Hochzeiger Bergbahnen Pitztal AG 
A-6474 Jerzens, Liss 270 
tel: +43(0)5414-87000 
fax: +43(0)5414-87000-74 
info@hochzeiger.com 
www.hochzeiger.com

 Y Geopend van begin/half juni tot half 
oktober
 Y Cabinelift van 1450 - 2000 meter
 Y Dubbele stoeltjeslift Seichszeiger 
van 2000 - 2370 meter

PITZTALER 
GLETSCHER
Pitztaler Gletscherbahn
A-6481 St. Leonhard – Mittelberg
tel: +43(0)5413-86288
fax: +43(0)810 9554 130250
pitztal@tirolgletscher.com
www.pitztaler-gletscher.at
Weerinformatie: +43(0)5413-86288-202

 Y Geopend van begin juli tot half mei
 Y Gletscherexpress van 1735 - 2840 meter
 Y Wildspitzbahn van 2840 - 3440 meter

RIFFLSEE 
BERGBAHN
Pitztaler Gletscherbahn
A-6481 St. Leonhard – Mittelberg
tel: +43(0)5413-86288-120
fax: +43(0)810 9554 130250
pitztal@tirolgletscher.com
www.pitztaler-gletscher.at
Weerinformatie: +43(0)5413-86288-202

 Y Geopend van half juni tot begin oktober
 Y Rifflseebahn (cabinelift) 
van 1680  - 2300 meter
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WANDELEN WANDELPROGRAMMA

WANDELPROGRAMMA
Gasten met een Pitztaler Freizeitpass 

kunnen van maandag tot en met vrijdag deelne-
men aan onderdelen van ons weekprogramma. 
Bijkomende kosten zoals liftpassen of huur van 
uitrusting zijn niet inbegrepen. Details over de 
wandelingen treft u aan in het weekprogramma van 
het Tourismusverband.

ZOMERPROGRAMMA 
AKTIV-KALENDER 
Weekprogramma. Alle informatie en 
het exacte weekprogramma vindt u 
in de brochure “Sommerprogramm 
Aktiv-Kalender“

WANDELTIPS WANDELEN

WANDELWEGEN ARZL

Diemer Steig                               

  TVB kantoor Arzl   Arzl Gemeindeamt  

  3,2 km   68 m   C1   45 min.  Wandelpad licht

Hohe Bank                              
  Uitkijkpunt

  TVB kantoor Arzl   Arzl Gemeindeamt  

  2,8 km   69 m   C1   1 uur  Wandelpad licht

Rondgang Bichl                                
  Brandweerkazerne Wald   Wald Feuerwehr  

  4,1 km   113 m   D1   1 uur Wandelpad licht

Jausenstation Waldeck - Leins Krabichl en retour                               
  Jausenstation Waldeck   -

  3,5 km   ca. 50 m   D1   1 uur  Wandelpad licht

Rondgang Osterstein                               
  TVB kantoor Arzl   Arzl Gemeindeamt  

  4,5 km   150 m   C1   1½ - 2 uur Wandelpad middel

WANDELPADEN ARZL

Panoramarondgang                               
  Parkeerplaats Waldeck   Wald Feuerwehr  

  4,1 km   149 m   D1   1½ uur  Wandeling licht

IVV Rondgang Arzl                              
  TVB kantoor Arzl   Arzl Gemeindeamt  

  7,5 km   293 m   C1  1½ uur  Wandeling licht tot middel

IVV Rondgang Wald                              
  TVB kantoor Arzl   Arzl Gemeindeamt  

  11,9 km   480 m   C1  3 uur  Wandeling licht tot middel

BERGSPORT- EN WANDELACTIVITEITEN
Allerhande bergsport- en wandelactiviteiten zijn te reserveren bij 
Alpin  Center Hochzeiger en Bergführerbüro Pitztal. Zie pagina 43
Voor wandeltips zie pagina‘s 25 - 39.

 highlights   vertrekpunt   bushalte   afstand  hoogteverschil  

 kaartvak    duur    rustplaats    Geschikt voor kinderwagens

moeilijkheidsgraadt:   licht   licht/middel   middel  middel/zwaar   zwaar
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WANDELEN WANDELTIPS

WANDELPADEN ARZL

Rondgang > Arzl > Luis-Trenker Steig > Wald >
Benni-Raich-brug > Arzl                               

  Benni-Raich-brug, Luis-Trenker-Steig met boom-leer-pad

  TVB kantoor Arzl   Arzl Gemeindeamt  

  7 km   276 m   C1   2½ uur  Wandeling middel

Rondgang Adlerhorst                            
  Uitkijkpunt Adlerhorst

  TVB kantoor Arzl   Arzl Gemeindeamt  

  4,2 km   201 m   C1   1½ - 2 uur  Wandeling middel

Rondgang Erdpyramiden enhet wilde-dieren belevenispad                           
  Erdpyramiden, Waterval Wald, Wilde-Dieren-Belevenispad

  Sportvelden Wald   -  

  7,1 km   352 m   D1   3 uur  Wandeling middel

Arzl > Plattenrainalm > Hochastner Alm > Venet Alm                            
  Uitkijkpunt, Kapel Plattenrain

  Kerk van Arzl   Arzl Oberdorf  

  7,6 km   1.122 m   C1   3½ - 4 uur  Wandeling middel

Arzl > Imsterberg > Imsterau > Arzl                             
  Uitkijkpunt Imsterau

  TVB kantoor Arzl   Arzl Gemeindeamt  

  12,7 km   272 m   C1   4 uur  Wandeling middel

WANDELTIPS WANDELEN

WANDELPADEN ARZL

Wald > Jausenstation Waldeck > Wald                              
  Kerkplein in Wald   Wald Feuerwehr  

  5,3 km   303 m   D1   2 uur  Wandeling middel

Rondgang Wald > Hohenegg                              
  Rotspilaren - Erdpyramiden, Waterval Wald

  Kerkplein in Wald   Wald Feuerwehr

  3,8 km   89 m   D1   2 uur  Wandeling middel

Wald > Luis-Trenker Steig > Wald                              
  Luis Trenker Steig met boom-leer-pad

  Kerkplein in Wald   Wald Feuerwehr  

  4,9 km   188 m   D1   2½ uur  Wandeling middel

Waldeck > het wilde-dieren belevenispad > Leins > Leiner Alm > Waldeck                              
  Wilde-Dieren-Belevenispad

  Jausenstation Waldeck in Wald   -  

  12,6 km   681 m   D1   3½ uur Wandeling middel

Rondgang Leins > Oberleins > Krabichl > Leiner Molen > Gabne                              

  Dorpscentrum in Leins (Kerkplein)   Leins Feuerwehr  

  5,8 km   299 m   C2   3 uur Wandeling middel

Leins > Wenns > Arzl-Ried > Leins                              
  Oude graanmolen in Arzl-Ried

  Dorpscentrum in Leins (Kerkplein)   Leins Feuerwehr  

  8,1 km   255 m   C2   3½ uur Wandeling middel

Leins/Krabichl > Leiner Alm > Leiner Kögele/Sechszeiger                             
  Panoramauitzicht vanaf Leiner Kögele, Sechszeiger

  Leins/Krabichl   Leins Oberleins  

  8 km   1.162 m   C2   4½ - 5 uur Wandeling middel

BERGWANDELINGEN ARZL

Walder Gipfelkreuz
  Jausenstation Waldeck in Wald   -  

  7,4 km   1.078 m   D1   2½ - 3 uur Wandeling middel tot zwaar

SPELDJES VOOR WANDELEN EN KLIMMEN
De speldjes in brons, zilver, goud en goud met kristal zijn 
inalle vestigingen van TVB Pitztal te verkrijgen bij vertoon 
van uw Pitztaler Wandelpas. 
Hierop moeten de vereiste punten en/of hutstempels of een
paraaf van de gids vermeld staan.

 highlights   vertrekpunt   bushalte   afstand  hoogteverschil  

 kaartvak    duur    rustplaats    Geschikt voor kinderwagens

moeilijkheidsgraadt:   licht   licht/middel   middel  middel/zwaar   zwaar
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WANDELEN WANDELTIPS

BERGPADEN ARZL

Venet-Rondgang                              
 Uitzicht, Rustpunten, Almen

  Plattenrainalm, boven Arzl   -  

  27,5 km   1.425 m   C1   9 uur Wandeling middel

WANDELWEGEN WENNS - PILLER

Rondgang Bieracker                              
  Uitzicht

  TVB kantoor Wenns   Wenns Pitztaler Hof

  4,5 km   144 m   C2   2 uur Wandelpad licht

Rondgang Eggmahd                              
  Uitzicht

  Ortsteil Wenns/Obermühlbach
  Wenns Mühlbach of 
Wenns Langegerte

  4 km   102 m   C2   1½ uur Wandelpad licht

Rondgang Klausboden                              

  Uitzicht

  Parkeerplaats Recreatiegebied Klausboden   Piller Taschach

  2,3 km   44 m   B2   1 uur Wandelpad licht

Rondgang Wenns > Steinhof > Langenau > Wenns                              
  Uitzicht

  TVB kantoor Wenns   Wenns Pitztaler Hof  

  5,5 km   173 m   C2   2½ uur Wandelpad licht

Matzlewald > Klausboden > retour                              
  Uitzicht

  Matzlewald Säg   Wenns Matzlewald  

  5 km   153 m   C3
  2 uur Wandelpad licht, 
deels wat steilere paden

WANDELTIPS WANDELEN

WANDELWEGEN WENNS - PILLER

Pitzenhöfe > Leins > retour                             
  Splitsing voor het voetbalveld  -

  5 km   297 m   C2   2 uur Wandelpad licht

Piller Moorweg                              

  Leerpad door Piller Moor met uitkijktoren

  Parkeerplaats bij ingang Piller Moor  Abzw. Piller Moor

  1,5 km   33 m   B3   1 - 1½ uur Wandelpad licht

Feuerwehrhaus > Richtung Galfl unalm > rechts afslaan naar Piller
  Brandweerkazerne Piller   Piller Musikpavillon

  1,5 km   166 m  B3   1 uur Wandelpad licht

Rondwandeling natuurmeertje Piller >Fuchsmoos > 
Visvijver Hairer > Piller > natuurmeertje Piller                              

  natuurmeertje, kleine speelplaats

  Parkeerplaats bij natuurmeertje Piller   Piller Fuchsmoos

  1,5 km    77 m   B3   1 - 1½ uur Wandelpad licht

WANDELPADEN WENNS - PILLER

Rondgang Pitzenhöfe                              

  TVB kantoor Wenns   Wenns Pitztaler Hof

  4,5 km   119 m   C2   2 uur Wandeling licht

Rondgang Wiesle                              
  Voetbalveld Pitzenhöfe   Wenns Pitztaler Hof

  4,7 km   172 m   C2   1½ uur Wandeling licht

Wenns/Audershof bij de „G‘stoanig Kapelle“ > Audershof                              
  Ortsteil Audershof   Wenns Pitztaler Hof

  3 km   255 m   B3   1½ uur Wandeling licht

Rondgang Wenns > TV-toren > Klapf >Matzlewald                              
  Uitzicht

  Matzlewald-Säge   Wenns Matzlewald

  5,5 km   327 m   C3   2 - 3 uur Wandeling licht - middel

Wenns/Matzlewald > Kielebergalm > Matzlewald                              
  Uitzicht

  Matzlewald-Säge   Wenns Matzlewald  

  9,2 km   613 m   C3   3 uur Wandeling licht - middel

Wenns > Oberleins > Krabichl > Jausenstation Waldeck > Wenns                              
  Parochiekerk Wenns   Wenns Pitztaler Hof  

  16,7 km   622 m   C2   4 uur Wandeling middel

Rondgang Piller/Fuchsmoos > Moor > Gacher Blick > Fuchsmoos                              
  Heide-leer-pad met uitkijktoren, Gacher Blick, Brandofferplaats, Meertje

  Ortsteil Fuchsmoos   Piller Fuchsmoos  

  10,5 km   364 m   B3   3 uur Wandeling middel

 highlights   vertrekpunt   bushalte   afstand  hoogteverschil  

 kaartvak    duur    rustplaats    Geschikt voor kinderwagens

moeilijkheidsgraadt:   licht   licht/middel   middel  middel/zwaar   zwaar
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WANDELEN WANDELTIPS

WANDELPADEN WENNS - PILLER

Piller > Viswater > Goglesalm > Galfl unalm > Larcher Alm > Piller                              
  Drie Almen, Uitzicht

  Brandweerkazerne Piller   Piller Musikpavillon  

  13,8 km   794 m   B3   5 uur Wandeling middel

Kleine rondgang Harbe
  Uitzicht

  Naturparkhaus   Naturparkhaus  

  3,3 km   110 m   B4   1 uur licht, deels wat steilere paden

Matzlewald > Kienberg > Visvijver Jerzens > Matzlewald                              
  Straatcurling/Vissen

  Matzlewald-Säge   Wenns Matzlewald  

  7 km   181 m   C3   2 uur Wandeling licht - middel

Groote rondgang Harbe
  Met uitzicht op de romantische Harbeweiher

  Naturparkhaus   Naturparkhaus  

  6 km   230 m   B4   2 uur middel,  deels wat steilere paden

Rondgang Wenns > Amishaufen > Venetalm > Larcher Alm > Wenns                              
  Uitzicht, glooiend landschap

  TVB kantoor Wenns   Wenns Pitztaler Hof  

  15,8 km   1.008 m   C2   5 uur Wandeling middel

Wenns/Taschen > Galfl unhütte > Larcher Alm > Gstoanigkapelle > Taschen                              
  Uitzicht

  Orsteil Taschen   Piller Taschach  

  10,3 km   765 m   B3
  5 - 6 uur Wandeling middel
(glad bij nat weer)

Klausboden > Naturparkhaus am Gachenblick                              
  Uitzicht, Gacher Blick, Brandofferplaats, Tentoonstelling

  Forstgarten/Klausboden   Piller Taschach  

  5,4 km   411 m   B2   2½ uur Wandeling middel

Matzlewald/Säge > Kielebergalm > Naturparkhaus am Gachenblick                              
  Uitzicht, Gacher Blick, Brandofferplaats, Tentoonstelling

  Matzlewald-Säge   Wenns Matzlewald  

  10,4 km   687 m   C3   3½ uur Wandeling middel

BERGWANDELINGEN WENNS - PILLER

Wenns/Audershof > Larcher Am > Galfl unhütte > Kreuzjoch > Audershof                      
  Bergtopbelevenis, Uitzicht

  Audershof/Splitsing Larcher Alm   Wenns Pitztaler Hof  

  15,5 km   1.277 m   C2   6 - 6½ uur Wandeling middel

WANDELTIPS WANDELEN

BERGWANDELINGEN WENNS - PILLER

Piller > Visvijver > Goglesalm > Venetspitze > Pillerkreuz >
Galfl unalm > Piller                              

  Bergtopbelevenis, Uitzicht

  Brandweerkazerne Piller   Piller Musikpavillon  

  13,8 km   1.178 m   B3   6 uur Wandeling middel

Piller/Forstgarten > Kielebergalm > Kleine Aifnerspitze > Aifner Alm >
Lachwies > Forstgarten                              

 Uitzicht, Landschap

  Forstgarten/Klausboden   Piller Taschach  

  14,8 km   1.272 m   B2   8 - 9 uur Wandeling middel

Piller Höhe > Aifner Alm > Aifenspitze (Hohe Aifenspitze) > Piller Höhe                          
  Bergtopbelevenis, Uitzicht, beeldschoon panorama

  Gachenblick/Naturparkhaus   Naturparkhaus Gachenblick  

  18,1 km   1.186 m   B4   6 h.  (Wandelervaring aanbevolen)

Piller > Lachwies > Aifner Alm > Kleine Aifnerspitze > Kieleberg Alm > Piller                              
  Uitzicht

  Landschapsvijver bij Piller   Piller Fuchsmoos  

  13 km   965 m   B3   7 - 8 uur Wandeling middel tot zwaar

 highlights   vertrekpunt   bushalte   afstand  hoogteverschil  

 kaartvak    duur    rustplaats    Geschikt voor kinderwagens

moeilijkheidsgraadt:   licht   licht/middel   middel  middel/zwaar   zwaar
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WANDELEN WANDELTIPS

BERGPADEN WENNS - PILLER

Venet-Rondgang                              
 Uitzicht, Almen

  parkeren nabij Audershof   -  

  27,5 km   1.425 m   C2, B2   9 uur Wandeling middel

WANDELWEGEN JERZENS

Lotgevallen wandeling - Zirbenpark                              
  Zirbenpark

  Bergstation van de cabinelift Hochzeiger   Jerzens Hochzeiger

  1 km    60 m   D3   1 uur Wandelpad licht

Dorpswandeling door de weiden/processieweg                              
  dorpshart/Mini MPreis   Jerzens Dorf

  1 km    70 m   C3   1 uur Wandelpad licht

Falsterwies > Gischlewies                              
  Boven het dorp   Jerzens Hotel Jerzner Hof

  1,4 km   75 m   C3   1 uur Wandelpad licht

Wassertalweg                              
  Kaitanger   Jerzens Kaitanger

  2,6 km   121 m   C2   1 uur Wandelpad licht

WANDELPADEN JERZENS

Falsterwies > Kaitanger > Dorf                              
  Boven het dorp   Jerzens Hotel Jerzner Hof

  5 km   316 m   C3   2 uur Wandeling licht

WANDELTIPS WANDELEN

WANDELPADEN JERZENS

Gotthardsbühel > Breitwies > Egg > vuur station                              
  XP-Abenteuerpark

  1e bocht op de weg naar de Hochzeiger
Bergbahnen

  Jerzens Dorf  

  1,9 km   97 m   C3   1½ uur Wandeling licht

Brandweerkazerne - Egg - Innerwald - Tanzalm                              
  Jerzens Brandweerkazerne   Jerzens Feuerwehr  

  6,3 km   902 m   C3   3 uur Wandeling licht - middel

vuur station > Ritzenried > vuur station                              
  Aansluiting wandelweg naar dal

  tegenover brandweerkazerne   Jerzens Feuerwehr  

  8,2 km   234 m   C3   2 uur Wandeling licht

Kienberg > Matzlwald > Kienberg                              
  Kienberg   -

  4,8 km    200 m   C3   1 uur Wandelpad licht

Kienberg > Graslehn > Steinhof                              
  Uitzicht op Jerzens

  Centrum Jerzens   Jerzens Dorf  

  5,4 km   294 m   C3   3 uur Wandeling licht - middel

Stuibenwaterval > Schön > Jerzens                              
  Uitkijkpunt

  tegenover brandweerkazerne   Jerzens Feuerwehr  

  5,1 km   247 m   C3   2½ uur Wandeling licht - middel

Pitzenschlucht                              
  Centrum Jerzens   Jerzens Dorf  

  7,1 km   232 m   C3   2 uur Wandeling licht - middel

Pitzenhöfe > Wenns                              
  Centrum Jerzens   Jerzens Dorf  

  3,7 km   121 m   C3   1½ uur Wandeling licht

Zollberg 2.224 m                              
  Uitkijkpunt

  Bergstation van de Cabinelift Hochzeiger   Jerzens Hochzeiger  

  1,8 km   200 m   D3   35 min. Wandeling licht

Kalbenalm 2.117 m                              
 Rustieke alm

  Bergstation van de Cabinelift Hochzeiger   Jerzens Hochzeiger  

  2,9 km   166 m   D3   1½ uur Wandeling licht

Sechszeiger 2.395 m                              

  Uitzicht tot aan de Zugspitze (D)

  Bergstation van stoeltjeslift   Jerzens Hochzeiger  

  3,1 km   52 m   D2   1 uur Wandeling licht

 highlights   vertrekpunt   bushalte   afstand  hoogteverschil  

 kaartvak    duur    rustplaats    Geschikt voor kinderwagens

moeilijkheidsgraadt:   licht   licht/middel   middel  middel/zwaar   zwaar
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WANDELEN WANDELTIPS

WANDELPADEN JERZENS

Stalderhütte > Hochzeigerhaus 1.829 m > Tanzalm 1.980 m                              
  Uitzicht

  Dalstation Cabinelift Hochzeiger   Jerzens Hochzeiger  

  2,6 km   520 m   D3   1½ uur Wandeling licht

Leiner Alm 1.823 m                              
  Dennenbos

  Bergstation van de cabinelift Hochzeiger   Jerzens Hochzeiger  

  7,9 km   210 m   D3   2½ uur Wandeling middel

Wandeling bij de Strassbergalpe                              
  Wiesle   Jerzens Wiesle  

  9,3 km   684 m   D3   4 uur Wandeling middel

Wenner Berg                              
  Bergstation van de stoeltjeslift   Jerzens Hochzeiger  

  13,7 km   306 m   D2   5 uur Wandeling middel

BERGWANDELINGEN JERZENS

Panoramatour Hochzeiger > Sechszeiger > Kalbenalm                              
  Uitzichtpunt

  Bergstation van de cabinelift Hochzeiger   Jerzens Hochzeiger  

  7 km   551 m   C3   4 - 5 uur Wandeling middel

Riegetal                             

  Landschaftsschutzgebiet

  Bergstation van de cabinelift Hochzeiger   Jerzens Hochzeiger  

  7,3 km   601 m   D3   4 uur Wandeling middel/zwaar

Wildgrat 2.971 m                              
  Uitzicht, Bergtopbelevenis

  Bergstation van de cabinelift Hochzeiger   Jerzens Hochzeiger

  10,5 km   1.062 m   D3   6½ uur Wandeling zwaar

WANDELTIPS WANDELEN

BERGWANDELINGEN JERZENS

Gemeindekopf 2.771 m > Tiroler Jubiläumsweg                              
  Tiroler Jubileumweg, Bergtopbelevenis

  Bergstation van de cabinelift Hochzeiger   Jerzens Hochzeiger  

  12,1 km   875 m   D3   6 uur Wandeling zwaar

Van Kreuzjöchlspitz 2.908 m naar Schafh immel 2.820 m                      
  Kletterroute

  Bergstation van de cabinelift Hochzeiger   Jerzens Hochzeiger  

  6,5 km   462 m   D3   7 - 8 uur Wandeling zwaar

WANDELWEGEN ST. LEONHARD

Riffl  see-Rondgang                              
  Riffl see

  Dalstation Riffl seebahn   Mandarfen Riffl seebahn  

  3 km   49 m   E8   1 uur Wandelpad licht

Wandeling door de gehuchten
  in het dal bij St. Leonhard   alle bushaltes in St. Leonhard  

  20,3 km   665 m
  F8,F7,E6, 

E5,E4,D4,D3
  zelf naar wens te lopen, delen 
zijn geschikt voor kinderwagens

WANDELPADEN ST. LEONHARD

Wandeling naar de Ludwigsburger Hütte 1.935 m                              
  Uitzicht over de Pitztaler bergen

  Zaunhof/Grüble - Parkeerplaats goederenlift   Zaunhof Grüble  

  2,7 km   619 m   D4   4 uur Wandeling licht

Alois-Gabl Weg                             

  Kitzgartenschlucht

  Wiese   Zaunhof Wiese

  4,3 km   147 m   D4   1½ uur Wandeling licht

Rondgang Bichlerwaterval                               
  Uitzichpunt en waterval

  Bichl   St. Leonhard/Bichl  

  3,4 km   ca. 200 m   E5   1 - 1½ uur Wandeling licht

Rondgang Pfi tschebach-waterval                              
  Uitzichpunt en waterval

  St. Leonhard/Eggenstall   St. Leonhard/Gasthof Sonne  

  1,3 km   ca. 150 m   E5   1 - 1½ uur Wandeling licht

Mandarfen > Taschachalm > Mittelberg > Gletscherstube 1.915 m >
Mittelberg                              

  Gletsjerkloof

  Mandarfen   Mandarfen Riffl seebahn  

  5,5 km   235 m   F8   2½ uur  Wandeling licht tot middel

 highlights   vertrekpunt   bushalte   afstand  hoogteverschil  

 kaartvak    duur    rustplaats    Geschikt voor kinderwagens

moeilijkheidsgraadt:   licht   licht/middel   middel  middel/zwaar   zwaar
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GUIDE

WANDELEN WANDELTIPS

WANDELPADEN ST. LEONHARD

Eggenstall > Neubergalm 1.889 m > Tiefentalalm 1.880 m >
Arzler Alm 1.900 m > Eggenstall                              

  Uitzicht

  Eggenstall   St. Leonhard, Gasthof Sonne Liesele  

  10,3 km   685 m   E5   5½ uur  Wandeling licht tot middel

Mandarfen > Taschachalm 1.796 m > Riffl  seehütte 2.293 m >
Hirschtal > Mandarfen                              

  Uitzicht

  Mandarfen   Mandarfen Riffl seebahn  

  8,1 km   595 m   F8   3½ uur  Wandeling licht tot middel

Van Riffl  see naar Plodersee                              
  Plodersee, Riffl see

  Dalstation Riffl seebahn   Mandarfen Riffl seebahn  

  7,7 km   349 m   E/F8   4 uur Wandeling licht tot middel

Rehwald > Mauchelealm 1.820 m > Brechsee 2.145 m >
Söllbergalm 1.849 m > Mauchelealm > Rehwald                              

  Brechsee

  Rehwald   Zaunhof Moosbrücke  

  11,4 km   800 m   D4   4½ uur Wandeling middel

Trenkwald > Mittelberglesee 2.450 m >Trenkwald                              
  Mittelberglesee

  Trenkwald   Trenkwald

  7,6 km   936 m   E6/7   5 uur Wandeling middel

Pitztaler Gletscher > Mittagskogel                              
  Uitzicht op het Pitztal

  Gletscherexpress Dalstation   Mittelberg Gletscherbahn  

  3 km   255 m   F9   3 uur Wandeling middel tot zwaar

Zaunhof/Grüble > Ludwigsburger Hütte 1.935 m >
St. Leonharder Höhenweg > Enger/Bichl                              

  Uitzicht

  Zaunhof/Grüble parkeerplaats Goederenlift   Zaunhof Grüble  

  13,1 km   1.210 m   D4   8 - 9 uur Wandeling middel tot zwaar

Stillebach/Piösmes > Luibisalm 2.070 m > Moalandlsee 2.530 m >
Stillebach/Piösmes                              

  Moalandlsee

  Tussen Stillebach en Piösmes   Stillebach of Oberpiösmes

  10,2 km   1.142 m   E5   6 uur Wandeling middel tot zwaar

WANDELTIPS WANDELEN

BERGWANDELINGEN ST. LEONHARD

Bergtocht naar Stallkogel                              
  Uitzicht

  Rehwald   Zaunhof Moosbrücke  

  11,6 km   1.165 m   D4   5 uur Wandeling middel

Om de Rappenkopf                              
  Uitzicht

  Scheibe   Piösmes Scheibe  

  8,7 km   897 m   E5   5 uur Wandeling middel

Plangeroß > Rüsselsheimer Hütte 2.382 m > Gahwinden 2.648 m >
Plangeroß                              

  Uitzicht

  Parkeerplaats tussen Plangeroß en Weißwald   Plangeroß  

  8,6 km   1.017 m   E/F7   5 uur Wandeling middel

Plangeroß > Kaunergrathütte 2.817 m > Plangeroß                              
  Uitzicht

  Parkeerplaats tussen Plangeroß en Weißwald   Plangeroß  

  11,5 km   1.161 m   E/F7   6 - 7 uur Wandeling middel

 highlights   vertrekpunt   bushalte   afstand  hoogteverschil  

 kaartvak    duur    rustplaats    Geschikt voor kinderwagens

moeilijkheidsgraadt:   licht   licht/middel   middel  middel/zwaar   zwaar
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WANDELEN WANDELTIPS

BERGWANDELINGEN ST. LEONHARD

Mittelberg > Braunschweiger Hütte 2.759 m > 
Pitztaler Jöchl 2.995 m >Mittelberg                            

  Uitzicht

  Mittelberg   Mittelberg Wendestelle  

  12 km   1.214 m   F8   7 - 8 uur Wandeling middel

BERGPADEN ST. LEONHARD

Pitztaler Almenweg                             
  Uitzicht op de Pitztaler 3.000m + toppen

  Wiese, Scheibe, Trenkwald
  Zaunhof Wiese, Piösmes Scheibe, 
Trenkwald

 

  17,8 km   1.275 m   D3-5 E5-7   8 uur Wandeling middel

Fuldaer Höhenweg                              
  Vista at Taschachferner

  Mandarfen/Dalstation Riffl seebahn
  Mandarfen Riffl seebahn / 
Gletscherbahn

 

  17,1 km   407 m   E8/9   7 uur Wandeling middel

St. Leonharder Höhenweg                              
  Luibisböden – Hochplatteau auf 2.400m

 Zaunhof/Grüble, Bichl, Oberpiösmes   Zaunhof/Grüble, Bichl, Oberpiösmes

  17,9 km   1.461 m  F5-7   8 - 9 uur Wandeling middel tot zwaar

Mainzer Höhenweg                            
  Gletsjercombinaties, Uitzicht

  Plangeroß of Mittelberg   Plangeroß, Mittelberg Wendestelle  

  9,2 km   1.098 m   F8   10 uur Wandeling zwaar

Cottbuser Höhenweg                          
  Klim met klettergedeeltes aan de voet van de Watzenspitze

  Mandarfen/Dalstation Riffl seebahn   Mandarfen Riffl seebahn  

  13 km   680 m   E7/8   7 - 8 uur Wandeling zwaar

BERGPADEN ST. LEONHARD

Gletschersteig                              

  Gletsjercombinaties, Beleef de Alpen aan de voet van de Wildspitze

  Bergstation Wildspitzbahn   Mittelberg Gletscherbahn  

  14,1 km   36 m   E9   5 - 6 uur Wandeling zwaar

Kaunergratronde- Meerdaagse tocht om de Kaunergrat (5 etappes)                              
ETAPPEN: Naturparkhaus - Verpeilhütte - Kaunergrathütte - Tiefentalalm/Neubergalm - 
Söllbergalm - Naturparkhaus

  Naturparkhaus bij de Gachenblick   Piller/Gachenblick  

  ca. 63 km  5.500 m
  B4 (Uit-

gangspunt)
  ca. 34 uur Wandeling zwaar

De oorspronkelijke pracht van Naturpark Kaunergrat ervaart u optimaal tijdens een meer-
daagse tocht. Beginpunt van deze zevendaagse tocht is het Naturparkhaus op de Piller Höhe. 
Vanaf daar gaat het in vijf etappes via schattige weggetjes en soms steilere bergpaden rond-
om de bergkam van de Kaunergrat. Overnachtingen vinden plaats in eenvoudige berg- of 
schuilhutten langs de gemarkeerde route. Als u de hele route gaat volgen, dient u rekening te 
houden met gemiddeld zeven uur wandelen per dag. Maar dan ziet u ook prachtige bergpaden, 
pure natuur, heldere bergmeertjes, alpenweiden vol kruiden en bloemen en gezellige berg-
hutten waar u met Tiroolse gastvrijheid wordt begroet. De route is ook in delen van bijvoor-
beeld drie of vijf dagen te doen.

 highlights   vertrekpunt   bushalte   afstand  hoogteverschil  

 kaartvak    duur    rustplaats    Geschikt voor kinderwagens

moeilijkheidsgraadt:  licht   licht/middel   middel  middel/zwaar   zwaar

LET OP!
Ondanks de schoonheid van de bergen, zijn
er ook gevaren, die u niet moet onderschatten.
Ga niet op pad zonder goede uitrusting.
Zeer belangrijk zijn goede bergschoenen en
regenbescherming. Wij raden tochten bij
slecht weer of mist dringend af. Houd u aan
de wegmarkeringen. Breng de eigenaar van
uw accomodatie op de hoogte van uw reisdoel
en het tijdstip dat u denkt terug te zijn. Begin
met de makkelijke routes en stijg of daal
geleidelijk. Meldpunt voor ongevallen in de
bergen zijn de bergreddingsdiensten van St.
Leonhard, Plangeroß, Jerzens, Wenns en Arzl.
Noodnummer: 140. 
Houd de natuur schoon, alstublieft.

WANDELTIPS WANDELEN
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SOMMER EVENTS

GUIDE

COMFORTABEL REIZEN DOOR HET PITZTAL.

De Freizeitpass maakt het mogelijk dat u voordelig kunt reizen met de 
Regio Bus Pitztal tussen Mittelberg en Imst. Alle gasten vanaf 15 jaar, 
die overnachten in het Pitztal, kunnen deze Freizeitpass voor € 5,- per 
verblijf krijgen. Jongere gasten krijgen deze pas gratis. De Freizeitpass 
is uitsluitend in uw plaatselijke onderkomen verkrijgbaar.

 Y Meer informatie over vertrektijden en halteplaatsen is te verkrijgen in de 
plaatselijke vestigingen van het Tourismusverband Pitztal, 
tel: +43(0)5414-86999, info@pitztal.com, www.pitztal.com

ALMENBUS 
Als u een lange wandeling hoog in de bergen wilt maken brengt de 
Almbus u naar het vertrekpunt. Van juli tot september brengt deze bus 
u eens per week naar een alpenhut. Plaatsen reserveren kan voor 12:00 
uur ‘s middags bij het Tourismusverband Pitztal. Reserveren is verplicht, 
omdat de bus alleen bij voldoende aanmeldingen rijdt.

 Y Meer informatie over vertrektijden en halteplaatsen is te verkrijgen in de 
plaatselijke vestigingen van het Tourismusverband Pitztal, 
tel: +43(0)5414-86999, info@pitztal.com, www.pitztal.com

 BUS WANDELEN

BUSVERVOER IN 
HET PITZTAL

WANDELEN
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GUIDE

BELEVENIS

VERENIGING VAN BERGGIDSEN /
BERGFÜHRERVEREINIGUNG PITZTAL
Mandarfen 62, 6481, St. Leonhard, tel: +43(0)5413-20366
info@bergfuehrervereinigung-pitztal.com
www.bergfuehrervereinigung-pitztal.com

 Y Bergführerbüro Pitztal Hotline: tel: +43(0)5413-20366
Openingstijden kantoor Mandarfen: eind juni – half oktober 
maandag t/m vrijdag: 14:00-18:00 uur

 Y Wandelprogramma: half juni – half oktober

 Y Kinderprogramma: eind juni – half oktober

HOCHZEIGER ALPINE CENTRE – PITZTAL 
Liss 270, 6474 Jerzens/Pitztal, tel: +43(0)5414-86910 
fax +43(0)5414-86258, info@alpincenter-pitztal.com
www.alpincenter-pitztal.com

 Y Alpin Center Hotline: 
Dagelijks 09:00 - 18:00 uur, tel: +43(0)5414-86910

 Y Openingstijden kantoor: half juni – half oktober
maandag t/m vrijdag: 09:00-12:00 en 15:00-17:00 uur

 Y Wandelprogramma: Half juni – half oktober, maandag t/m vrijdag

 Y Kinderprogramma: Eind juni - half oktober, maandag t/m vrijdag

BERGFÜHRERBÜRO
Ernst Eiter, Tiefl ehn 87, 6481 St. Leonhard/Pitztal
tel: +43(0)5413-20303, fax +43(0)5413-862606
info@bergfuehrerbuero-pitztal.at, www.bergfuehrerbuero-pitztal.at

 Y Bergführerbüro Pitztal Hotline: tel. +43(0)5413-20303

Meer details en het weekprogramma zijn verkrijgbaar bij 
Tourismusverband Pitztal.

OUTDOOR 
PROFIS

OUTDOOR PROFESSIONALS BELEVENIS
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BELEVENIS BERGTOP

GUIDE

BERGTOP
BELEVENIS
BIJZONDERE TOPPEN OP MOOIE PLEKKEN
OP HET DAK VAN TIROL.

AIFENSPITZE
(Toegang via Kielebergalm)

De bergtoppen in het Pitztal zijn machtige plekken. Het gevoel, dat u krijgt 
als u van boven op de diepe dalen en steile berghellingen kijkt, blijft nog lang 
in uw herinnering. De unieke ervaring wordt nog versterkt omdat veel van de 
bergtoppen prachtig zijn ingericht. Met natuurlijke materialen en informatie-
borden over geschiedenis en fl ora en fauna. Neem bijvoorbeeld de Rappen-
kopf in het smalle deel van het Pitztal, die met een makkelijke wandeling via 
de Arzler Alm te bereiken is. 

 YTip: De wandelaarsbus brengt gasten snel en comfortabel naar de 
Arzler Alm en Gogles Alm (vooraf aanmelden verplicht).

BERGTOP BELEVENIS

RAPPENKOPF 
(Toegang via Arzler Alm)

KREUZJOCH - ARZLER ALM
(Toegang via Tiefental- of Arzler Alm)

MITTAGSKOGEL 
(Toegang via Bergstation 
Gletscherexpress)

SEIRLÖCHERKOGEL
(Toegang via Arzler Alm)

 Y VENET – KREUZJOCH 
(Toegang via Larcher Alm)

 Y HOCHZEIGER 
(Toegang via Mittelstation 
Hochzeiger Bergbahnen)

 Y GEMEINDEKOPF 
(Toegang via Ludwigsburger 
Hütte of Hochzeiger Bergbahnen 
Mittelstation)

 Y WALLFAHRTSJÖCHL 
(Toegang via Neubergalm)

 Y STALLKOGEL 
(Toegang via Mauchele Alm)

 Y KREUZJÖCHL – WILDKAR 
(Toegang via Kielebergalm)

 Y BRANDKOGEL 
(Toegang via Bergstation 
Rifflseebahn)

 Y KARLESKOPF 
(Toegang via  
Braunschweiger Hütte)

 Y SECHSZEIGER 
De Sechszeiger is door de Hoch-
zeiger Bergbahnen zelf op een 
iets andere manier ingericht. 
Direct bij de uitstap van de 
dubbele stoeltjeslift.

MEER BIJZONDER AANGEKLEDE BERGTOPPEN
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BELEVENIS GLETSJERWERELD

GUIDE

PITZI‘S KINDERCLUB BELEVENIS

Het Pitztal kent 46 gletsjers met een totaaloppervlakte van 35 km2. De 
Mittelbergferner hoort qua oppervlakte ook nog eens tot de grootste 
gletsjers van de Oostelijke Alpen. Tijdens de winterperiode kunt u per 
ski een afdaling over de Taschachferner maken. Dat kan alleen onder 
begeleiding van een skileraar. Gletsjers ontstaan boven de sneeuw-
grens rond de toppen van het hooggebergte. De sneeuwmassa die 
niet wegdooit wordt tot ijs gedrukt en beweegt zich met ongeveer 
100 meter per jaar in de richting van het dal. De zogenaamde Glet-
sjertong smelt onder de sneeuwgrens, waarbij een gewelfachtige 
opening ontstaat, waaruit de gletsjerbeek ontspringt. Een kijkje in het 
binnenste van de gletsjers is één van de hoogtepunten van gletsjers-
bezoek in de zomer.

HET EEUWIGE IJS
HET DAK VAN TIROL – 
EEN INDRUKWEKKENDE GLETSJERWERELD.

Spel, plezier en actie! Ga op een avontuurlijke ontdekkingsreis. Voor 
groot en klein, ingedeeld op leeftijd. Bij Pitzi‘s Kinderclub staat “samen” 
voorop. Aan het begin van elke week maken we met spel en plezier 
kennis met elkaar. We hebben voor elk wat wils met programma‘s rond 
avontuur, creativiteit en natuur.

ENKELE HOOGTEPUNTEN UIT ONS 
WEEKPROGRAMMA …
Pitzi‘s Kunstatelier, indianensieraden maken, speel bosdetective, schatten 
zoeken, Pitzi’s Olympiade, Mini-Klettern*, Flying Fox, bergsafari & avon-
turenwandeling, klimmen in Pitzi’s Kletterpark*, boogschieten, kinder-
paardrijden*, waterspellen, kunstatelier, schatten zoeken 

*) speciale onderdelen met geringe deelnamekosten.

PITZI‘S KINDERGARTEN 
VOOR KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 3 JAAR
Met veel spelletjes, potloden, bouwstenen, kinderfi lm ... worden uw 
kinderen liefdevol en opperbest door onze begeleiders verzorgd. Wij 
maken de vakantie tot een onvergetelijke ervaring.

 YKindergarten: individueel toezicht voor kleine kinderen van 0-2 jaar

 YAanmelden: 1 dag voor de tijd, tot 17:00 uur, absoluut noodzakelijk.

PITZI‘S
KINDERCLUB
SPEL. PLEZIER. ACTIE.

KINDERPROGRAMMA
Kinderen met een Pitztaler Freizeitpass 

kunnen zonder kosten deelnemen aan het 
weekprogramma van Pitzi‘s Kinderclub. Extra 
kosten (liftpassen, huur tennisbaan enz.) zijn niet 
inbegrepen.
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GUIDE

MOUNTAINBIKE 
ROUTES

Gedetailleerde informatie over onze mountainbikeroutes vindt u op
onze “Alpenwelt Wander- und MTB Karte” en op onze nieuwe
interactieve kaart via www.pitztal.com. 

Naast de MTB-tochten uit het  zomerprogramma kunnen nog meer 
tochten worden geboekt bij het Alpin Center Hochzeiger of de Berg-
führervereinigung  Pitztal.

 Y Mountainbike huren  (A -Z Sportzaken zie pagina 86)

MOUNTAINBIKE ROUTES

ROUTE NR. START

Pitztal Bike Route 614 42 km 4-6 h 1.444 m
Station Imst/
Pitztal

Venetalmweg 640 7.2 km 2 h 1.014 m Wenns

Tanzalm Route 609 9.5 km 2,5 h 1.060 m
Jerzens/Afslag
Kienberg

Rondgang 
begin Pitztal

683 16.8 km 3 h 420 m Wenns

Mittelbergweg 613 1.7 km 20 min 162 m  Mittelberg

Arzler Almweg 611 3.7 km 45 min 495 m
St. Leonhard/
Scheibe

Fallwandweg 612 4.5 km 45 min 603 m
St. Leonhard/
Scheibe

Mauchele Alm 681 4.3 km 1 h 580 m Moosbrücke/Burg

Lehnerjoch 682 6 km 1,5 h 770 m Zaunhof

Söllbergalm 688 5.7 km 1,5 h 677 m Wiese

Neubergalm 600 4.3 km 1,25 h 573 m Bichl

 afstand  duur  hoogteverschil  moeilijkheidsgraadt:  licht   middel   zwaar

ERVAAR DE BERGEN.

BELEVENIS MOUNTAINBIKE

LOPEN EN 
NORDIC WALKING 
Gedetailleerde informatie over onze routes voor Nordic Walking vindt 
u op de interactieve kaart op www.pitztal.com.

ROUTE START

ARZL

Kleine ronde Osterstein 2,3 km 20 m  voetbalveld Arzl

Grote ronde Osterstein 3,4 km 40 m  voetbalveld Arzl

Diemertrail 3,1 km 120 m  sportvelden Arzl

Waldecktrail 4,3 km 140 m  
parkeerplaats Jausenstation, 
Waldeck in Wald

Imsterbergtrail A/
Imsterau Runde

7 km 155 m tegenover M-Preis

Plattenraintrail 6,7 km 320 m Sternenhütte am Plattenrain

WENNS / PILLER

Kleine ronde Klausboden 7,2 km 250 m  parkeerplaats Mühlhoppen, Wenns

Schnuppertrail 4,6 km 200 m  Brennwald/Wenns

Pitzenhoftrail 7,5 km 150 m Brennwald/Wenns

Forstgartentrail 5,5 km 210 m Matzlewald/Wenns

Torfmoortrail 7,0 km 200 m Fuchsmoos/Piller

Hubertustrail 5,9 km 120 m  Gachen Blick/Naturparkhaus

JERZENS

Wassertalweg 3,3 km 53 m  Parkeerplaats liften Hochzeiger

Dorftrail 1,3 km 42 m  dorp centrum /Jerzens

Wasserfalltrail 5,5 km 260 m dorp centrum /Jerzens

Lisstrail kleine Ronde 4,2 km 180 m  Liss/Jerzens

Steinhoftrail - Kienberg 4,6 km 250 m Kienbergbrücke

ST. LEONHARD

Schnuppertrail 3,0 km 26 m  Scheibrand

Alois-Gabl-Trail 3,6 km 140 m  Wiese

Daleinde Panotrail 8,2 km 170 m Plangeroß
Daltocht naar de 
Kneippfaciliteit

7,8 km 200 m Plangeroß

Grote Daltrail 6,9 km 200 m Gemeentehuis St. Leonhard

Panoramatrail 5 km 90 m  Piösmes/ADEG

 afstand  hoogteverschil  moeilijkheidsgraadt:  licht   middel   zwaar

LOPEN EN NORDIC WALKING BELEVENIS
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GUIDE

BELEVENIS TRIMMEN

TRIMMEN
OP HET HOOGSTE NIVEAU.

Gedetailleerde informatie over onze wandelroutes vindt u op de in-
teractieve kaart op www.pitztal.com en in de speciale hardloopspecial 
“Trail-running Info”. 

ROUTE START/AFWERKING

CROSS TRAIL - op niet-geasfalteerde wegen en paden

Luis Trenker Trail 5 km 160 m  Ingang Luis-Trenker-Steig/ Arzl

Imsterbergtrail B 10,8 km 230 m  Tegenover M-Preis/ Arzl

Grote ronde Klausboden 9,3 km 410 m Parkplatz Mühlhoppen/ Wenns

Steinhofronde 6,3 km 350 m
Parkeerplaats Hotel Pitztaler 
Hof/Wenns

Kielebergtrail 11,1 km 640 m Matzlewald/Wenns

Berglooproute Hochzeiger 10,1 km 570 m
Parkeerplaats liften 
Hochzeiger/ Jerzens

Graslehnronde 7,5 km 686 m Brandweerkazerne Jerzens

Grote ronde Lisstrail 9,7 km 520 m Liss/ Jerzens

Zirbenwegtrail 6,6 km 290 m  middelstation Hochzeiger

Daleinde Panoramatrail 7,7 km 221 m  Mandarfen

TRIMMEN BELEVENIS

ROUTE START/AFWERKING

ADVENTURE TRAIL - berglandschap, moeilijker begaanbare paden

Rifflseeronde 11,6 km 630 m  Mandarfen

Trail 13 K 11,1 km 633 m  Mandarfen

Ploderseeronde 13,1 km 851 m Mandarfen

Brandkogelronde 11,4 km 956 m Mandarfen

Taschachhausronde 20,9 km 992 m Mandarfen

Muttler Skyrun 11,2 km 975 m Mandarfen

Gletschertrail 
Braunschweigerhütte

9,6 km 135 m Mandarfen

Pollestal Ronde 24,8 km 2.201 m Mandarfen

 afstand  hoogteverschil  moeilijkheidsgraadt:  licht   middel   zwaar

SCHNUPPER TRAIL RUNNING
Deelname aan de begeleide 

tochten in het zomerprogramma van 
Tourismusverband Pitztal in het kader 
van het trendy “trailrunning”. 

 afstand  hoogteverschil  moeilijkheidsgraadt:  licht   middel   zwaar
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BELEVENIS KLIMWANDEN

GUIDE

KLIMPARK PITZTALER GLETSCHER
 Y Klimmeters: 1.200 m
 Y Moeilijkheidsgraad: max. D
 Y Plaats: St. Leonhard (Pitztal - Tirol)
 Y De vier klimvarianten in dit park doen uw klimhart sneller kloppen. 
De Erlebnisklettersteig is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar en is 
de ideale voorbereiding op de andere drie varianten. Als beloning 
krijgt u een uitzicht op de hoogste gletsjer van Tirol en het prachtige 
berglandschap van het Pitztal.
 Y Routebeschrijving:
Neem vanaf de A12 (Inntalautobahn) de afslag (Ausfahrt) Imst of 
volg de B189 (Fernpass) of B171 (Landeck/Reschenpass/Roppen) tot 
Imst. Daar de borden richting Pitztal volgen. Volg de weg door het 
Pitztal tot aan het einde bij Mittelberg (Gemeinde St.  Leonhard). Daar 
kunt u links parkeren. Van daaruit wandelt u naar de Gletscherstube 
waarna u de oude klim naar de Braunschweiger Hütte volgt tot aan 
de aangegeven  afslag naar de klimwand (Klettersteig), iets links van 
de weg.
 Y Meer informatie over klimroutes in het Pitztal is te vinden op:
www.climbers-paradise.com/pitztal

KLIMWANDEN BELEVENIS

Meer informatie is beschikbaar bij Tourismusverband Pitztal en online
op www.climbers-paradise.com.

STEINWAND KLETTERSTEIG PITZTAL, ARZL
 Y Klimmeters: ca. 400 - 500 m
 Y Moeilijkheidsgraad: max. C/D
 Y Plaats: Arzl (Pitztal - Tirol)
 Y Vanaf het begin van het Pitztal is de klimwand in circa 10 minuten 
vanaf de parkeerplaats te bereiken. De makkelijke variant is vanaf 
de ingang rechts en is de ideale voorbereiding op de wat moeilijkere 
klim aan de linkerzijde.
 Y Routebeschrijving:
Neem vanaf de A12 (Inntalautobahn) de afslag (Ausfahrt) Imst of volg 
de B189 (Fernpass) of B171 (Landeck/Reschenpass/Roppen) tot Imst. 
Daar de borden richting Pitztal volgen. In Arzl, het eerste dorp in het 
Pitztal, volgt u de borden naar “Parkplatz Klettersteig” (Brandweer-
kazerne). Vanaf de parkeerplaats is het nog 10 minuten tot aan het 
begin van de klimwand.

KLIMWANDEN
KLETTERPADEN OP HET DAK VAN TIROL.
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BELEVENIS SPORTKLIMMEN SPORTKLIMMEN BELEVENIS

SPORTKLIMMEN
ROTSWANDEN BEKLIMMEN.

KLIMPARK JERZENS – HOCHZEIGER: (TIP VAN PITZI!) LICHT
 Y Moeilijkheidsgraad: 3,4 en 6 – bij elkaar 7 varianten
 Y Plaats: Jerzens (Pitztal - Tirol)
 Y In het Pitztal kunt u het “klettern” vanaf de grond leren of dat wat 
u in de klimhal  geleerd heeft in de praktijk verder ontwikkelen. De 
oefentrajecten in Kletterpark  Jerzens hebben een moeilijkheidsgraad 
tussen de 2 en 4 (2 klimwanden, 1 Flying Fox, 1 touwbrug). Kinderen 
kunnen met een Pitztaler Freizeitpass gratis aan het klimprogramma 
deelnemen.
 Y Routebeschrijving:
Het Kletterpark Jerzens-Hochzeiger bevindt zich tussen het dal-
station van de Hochzeiger Bergbahnen en de Stalder Hütte. Parkeren 
kan op de grote parkeerplaats bij het dalstation van de liften. Vanaf 
daar kunt u lopend via de Bärensteig (ca 40 min) of over het Rodel-
bahn pad (ca 45 min) naar boven (ca 200-250 meter hoogteverschil). 
Of u gaat met de cabinelift naar boven en van daar daalt u in 20 
minuten af via een voetpad langs de Tanzalpe en de Stadler Hütten-
Hochzeigerhaus naar het Kletterpark Jerzens-Hochzeiger.

KLIM
CURSUSSEN
VEILIG LEREN VAN 
PROFESSIONALS

 Y Aanmelden, informatie 
en tarieven: 
Alpin Center Hochzeiger-Pitztal 
of Bergführervereinigung Pitztal  
(zie pagina 43) 

HEXENKESSL PLANGEROSS: ZWAAR
 Y Moeilijkheidsgraad: 5, 6, 7 en 8 – bij elkaar 10 varianten
 Y Plaats: St. Leonard (Pitztal - Tirol)
 Y Voor geoefende klimmers adviseren onze berggidsen het Kletterge-
bied in Plangeroß. De zogenaamde Hexenkessel is een paradijs voor 
de echte sporter met meer dan 30 klimvarianten met een moeilijk-
heidsgraad van 6 of 7.
 Y Routebeschrijving: Neem vanaf de A12 (Inntalautobahn) de afslag 
(Ausfahrt) Imst of volg de B189 (Fernpass) of B171 (Landeck/Re-
schenpass/Roppen) tot Imst. Daar de borden richting Pitztal volgen. 
Volg de weg door het Pitztal tot Weisswald. Parkeer op de parkeer-
plaats voor de Rüsselsheimer- en Kaunergrathütte en volg de weg 
(911) in de richting van de Rüsselsheimer Hütte steil omhoog (30 
min). Bij de rotsen gaat u links van de weg af en gaat u via de klim-
paden naar de Klettergarten. Omdat de toegang in een lawinegebied 
ligt, dient u vooral in het voorjaar rekening te houden met lawinege-
vaar, ook als de  ingang zelf sneeuwvrij is!!!

KLETTERGARTEN RICHI´S WALL STILLEBACH 
(MET WELNESS-RUIMTE): LICHT

 Y Moeilijkheidsgraad: 3,4, en 6
 Y Plaats: St. Leonard (Pitztal - Tirol)
 Y Een klein en gemakkelijk klimgebied in de Pitztaler bergen. De acht 
varianten zijn ideaal voor een dagdeel en nieuwkomers in de klim-
sport kunnen zich storten op de korte varianten. Aansluitend kunt u 
gebruik maken van het kleine badmeertje in Stillebach.
 Y Routebeschrijving: Neem vanaf de A12 (Inntalautobahn) de afslag 
(Ausfahrt) Imst of volg de B189 (Fernpass) of B171 (Landeck/Re-
schenpass/Roppen) tot Imst. Daar de borden richting Pitztal volgen. 
Volg de weg door het Pitztal tot Stillebach, waar u aan de rechter-
zijde van de weg een parkeerplaats vindt. Steek de straat over, de 
Klettergarten is van daar ca 10 minuten lopen.

54/55



GUIDE

BELEVENIS SPORTKLIMMEN BOULDERGEBIED / SPORTKLIMMEN BELEVENIS

KLIMPARK AM KAUNERGRAT: 
VARIANTEN MET VERSCHILLENDE TOUWLENGTES

 Y Moeilijkheidsgraad: 5, 6, 7 en 8 – bij elkaar 10 varianten
 Y Plaats: Kaunergrathütte (Pitztal - Tirol)
 Y Wie het echte karakter van de Pitztaler bergen will beleven, is hier 
op de juiste plek. Na een makkelijke klim vanuit Plangeross (ca 2,5 u) 
bereikt u de Kaunergrathütte. De klimgebieden zijn dan tussen de 15 
en 60 minuten van u verwijderd.
 Y Routebeschrijving: Neem vanaf de A12 (Inntalautobahn) de afslag 
(Ausfahrt) Imst of volg de B189 (Fernpass) of B171 (Landeck/ 
Reschen pass/Roppen) tot Imst. Daar de borden richting Pitztal vol-
gen. Volg de weg door het Pitztal tot kort voor Plangeroß en gebruik 
de parkeerplaats voor de Kaunergrathütte. De klim naar de hut duurt 
ca 2,5 – 3 uur en is goed te doen. De klimgebieden liggen tussen de 
15 en 60 minuten van de Kaunergrathütte vandaan.  

KLETTERGARTEN GLETSCHERSTUBE MITTELBERG 
MET ZICHT OP DE GLETSJER: LICHT

 Y Moeilijkheidsgraad: 3,4,5, en 6
 Y Plaats: St. Leonhard (Pitztal - Tirol)
 Y Voor alle klimmers die willen genieten van een prachtig uitzicht op 
de gletsjer is de familievriendelijke Klettergarten in Mittelberg een 
perfecte plaats. De dichtbijgelegen Gletscherstube biedt daarbij 
heerlijke lokale lekkernijen. 
 Y Routebeschrijving: Neem vanaf de A12 (Inntalautobahn) de afslag 
(Ausfahrt) Imst OF volg de B189 (Fernpass) of B171 (Landeck/ 
Reschenpass/Roppen) tot Imst. Daar de borden richting Pitztal 
volgen. Volg de weg door het Pitztal tot het eind van het dal. Vanaf 
de parkeerplaats bij het dalstation van de Pitztaler Gletscherbahnen 
wandelt u rustig naar de Gletscherstube. Van daar is het 10 minuten 
naar deel 1 van de klim en 20 minuten naar deel 2 van de klim.

KLIMPARK ROND DE RÜSSELSHEIMER HÜTTE
 Y Licht tot zware klimvarianten 
 Y Meer informatie over de Rüsselsheimer Hütte vindt u op:
www.dav-ruesselsheim.de/ruesselsheimer-huette/klettergarten/

BOULDERGEBIED MANDLERS BODEN
 Y Moeilijkheidsgraad: 3,4,5,6,7 en 8: in totaal 180 boulderroutes 
 Y Plaats: Rietzenried, Jerzens, Pitztal, Tirol
 Y Of het nu gaat om gezinnen met kinderen of professionele klimmers, 
met de vele klimrotsen, die uitgestrekt in een prachtig bos liggen, is 
er voor elk wat wils. De moeilijkheidsgraden zijn vooral tussen 3a en 
7a. Op sommige rotsen zijn er lijnen voor graad 7a tot 8a, daarnaast 
zijn er nog enkele projecten. De afsprongplekken op de rotsen zijn 
meestal vlak, op de steilere delen zijn er ook houten steunen. Tussen 
de blokken is er voor de kinderen zelfs een uit hout gemaakte tipi-
tent. De afzonderlijke rotsblokken zijn door een pad met elkaar ver-
bonden. De grote weide midden in het bouldergebied is uitstekend 
geschikt voor een rustpauze.
 Y Routebeschrijving: Vanaf Imst naar het Pitztal, 400 m na het bu-
urtschap Ritzenried vóór een bocht naar rechts, links parkeren op 
de Schotterparkplatz. De straat oversteken en richting de uitgang 
van het dal 100 meter doorlopen. Links de aangegeven wandelweg 
volgen, en bergopwaarts verder gaan, tot een stroommast, die rechts 
staat. Ga daar links aan voorbij en blijf op de weg tot u op een grote 
weide met grillplaats komt. Daar bevindt zich het bouldergebied 
Mandlers Boden.
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BELEVENIS XP-AVONTURENPARK INDOOR KLIMMEN / WILDWASSERSPORT BELEVENIS

Ontdek de in totaal 59 oefeningen op 15 minuten afstand van het
centrum van Jerzens.

 Y2 instructieroutes met 6 oefeningen.

 Y1 Pitzi‘s Kinderroute met 7 oefeningen voor de kleintjes vanaf 90 cm

 Y2 kinder- en jeugdroutes met 17 oefeningen voor kinderen en jeugd 
vanaf 110 cm.

 Y2 jeugd- en volwassenenroutes met 23 oefeningen voor jong en 
oud vanaf 130 cm. 

 Y1 Flying Eagle-route met 6 oefeningen op 160 m hoogte met 
hoogteverschil van 50 m 

 YOpeningstijden: Pinksteren, half juni – half oktober

 YPrijzen en meer details zijn te verkrijgen bij: Hochzeiger-Pitztal 
zie pagina 43 of in de plaatselijke vestigingen van TVB Pitztal.

XP-AVONTUREN-
PARK
DE SPEELTUIN VOOR HET HELE GEZIN.

abenteuer- & erlebnispark

NIEUW!!
Flying 
Eagle Route

NIEUW!!
Bermuda
Driehoek

INDOOR 
KLIMMEN
KLETTERSTADL IN STILLEBACH – 
BOULDEREN IN HET PITZTAL.
Plaats: Stillebach 83, St. Leonhard, Pitztal, 
Tirol (bij Bio-Hotel Stillebach), tel: +43(0)5413-87 206

 Y 150 m2 rotsoppervlakte met 90 klimroutes
 Y Klimmen is mogelijk tegen een kleine vergoeding

WILDWATER-
SPORT
RAFTEN EN KANOVAREN.

Raften, kajak- en kanovaren in de Imster Schlucht van de Inn is dé
belevenis voor actiebeluste waterliefh ebbers. 

 YBoeken gaat via onze outdoor professionals zie pagina 43.

 YRaftseizoen: van begin mei tot eind september
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BELEVENIS ZIRBENPARK HET WILDE DIEREN BELEVENISPAD BELEVENIS

ZIRBEN
ZAPFEN

ERLEBNISTURM

Zirben
INFO

Zirben
NADELN

Zirben
KEIMLINGE

Zirben
hütte

Zirben
Reflex

Zirben
QUIZ

Z irben
HOBEL

Zirben
RAST

Zirben
ZIRKEL

ZEIGER
RESTAURANT

MITTELSTATION

START

HOCHZEIGER
GONDELBAHN

SECHSZEIGER
DOPPELSESSELBAHN

TANZALM
Kleintier-

Streichelzoo

Zirben
SPRUNG

Sektion II

Sektion I

Zirben
wasser

ZIRBENPARK 
HOCHZEIGER
De alpenden, ook wel liefdevol ”de koningin van de Alpen“ genoemd, 
is een echte boom voor het hooggebergte. Tijdens een wandeling 
door het nieuwe ZirbenPark bij het middelstation van de Hochzeiger 
ontdekt u op een bijzondere manier wat deze belangrijke houtsoort 
allemaal mogelijk maakt. De nieuwe circa 1 kilometer lange route 
door het ZirbenPark begint bij het middelstation van de Hochzeiger 
en loopt in de richting van Zollberg door het Zirbenwald en via de 
Tanzalm terug naar het middelstation. Hoogtepunt van het ZirbenPark 
is de ZirbenZapfen uitkijk- en klimtoren. Deze 12 meter hoge toren is 
voorzien van een uitkijkplatform en een 16 meter lange glijbaan. Met 
de lift is het nieuwe ZirbenPark snel en comfortabel te bereiken. Het 
Zeigerrestaurant bij het middelstation van de liften is vanaf nu ook in 
de zomer geopend en nodigt u uit voor een ontspannen versnapering.

 Y Meer details zijn the verkrijgen bij Hochzeiger Bergbahnen  
tel: +43(0)5414/87 000, info@hochzeiger.com
www.hochzeiger.com of in de plaatselijke vestigingen 
van TVB Pitztal tel: +43(0)5414/86 999, info@pitztal.com 
www.pitztal.com

HET WILDE DIEREN 
BELEVENISPAD
Speuren naar wilde dieren… in Arzl/Wald. In de buurt van Gasthof
Waldeck vindt u dit belevenispad voor de hele familie. Het leven van 
de wilde dieren in onze regio is hier prachtig in beeld gebracht.
Vooral voor kinderen is het een avontuurlijke trip door het rijk der
dieren. De rondwandeling duurt ongeveer 1,5 uur.
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BELEVENIS RECREATIEGEBIED /  SPEELPLAATSEN

RECREATIEGEBIED
KLAUSBODEN

 Y Barbecueplaats: Gebruik alleen na aanmelding Gemeentehuis, 
tel: +43(0)5414/87214
 Y Bewegwijzerde wandelroute langs de Piller Baches (water, ca 45 min)
 Y Gemeindewall – Informatie over het oude bewateringssysteem
 Y Steenmolen met waterkrachtaandrijving
 Y Waterplezier voor jong en oud
 Y Klein balspelveld

SPEICHERTEICH - KAITANGER - JERZENS
 Y kleine rondgang - geschikt voor kinderwagens
 Y zandspeeltuin
 Y bankjes en tafels
 Y relaxsoelen
 Y bronnen met drinkwater

SPEELPLAATSEN
BUITENSPEELPLAATS 

 Y Arzl: bij het sportveld, Gruabe Arena en bij de Bungy Stüberl

 Y Wald: bij de basisschool

 Y Leins: bij de basisschool

 Y Wenns: bij het Pitz Park, voor de multifunctionele accommodatie

 Y Piller: bij de basisschool en het Naurparkhaus 

 Y Jerzens: bij het dorpshuis, de visvijver (ook indoor), Hotel Alpenroyal, het 
Hochzeigerhaus, de kinderclub, Pension Astoria en bij de Stalderhütte, bij het 
Middenstation en bij de Tanzalm

 Y St. Leonhard: bij de basisschool en bij Kinderland Mandarfen en bij de 
SunnaAlm (Riffl  see)

ParkeerplaatsParkeerplaats

ParkeerplaatsParkeerplaats

BosBos weideweide

SpeelweideSpeelweide
SteenmolenSteenmolen Belevenisgebied Belevenisgebied 

WaterWater

Pillerbach-SteigPillerbach-Steig
(genoemd naar Josef Röck ook bekend 
als „Sendler“): Rondgang 1 uur

Barbecueplaats, Barbecueplaats, 
speelfaciliteit en informatiespeelfaciliteit en informatieInformatieInformatie

PAARDRIJDEN EN HUIFKARTOCHTEN BELEVENIS

BINNENSPEELPLAATS
 Y in het Pitz Park in Wenns. Het speelterrein voor kinderen is van half mei tot half 
oktober geopend. Bij een consumptie in het restaurant is de speelhal gratis toegan-
kelijk. Trampolines, springkussens, glijbanen, tafeltennis, peuterfaciliteiten,….

 Y de visvijver Mountain Camp/Jerzens

PAARDRIJDEN EN 
HUIFKARTOCHTEN
REITHOF PITZTAL (HAFLINGERTOCHTEN)
Hafl ingertochten, huifk artochten, paardrijden voor kinderen, rijden 
onder begeleiding 

 Y Contact: Eiter Alfred en Gisela, A-6481 St. Leonhard, Tiefl ehn 69 
tel: +43(0)5413-86347, fax: +43(0)5413-86347-10
e-mail: info@reithof-pitztal.com, www.reithof-pitztal.com
Aanmelding is noodzakelijk!

PAARDRIJDEN EN LANDHAUS RAICH/JERZENS
Paardrijden kan dagelijks en is nog één dag voor de tijd telefonisch bij 
de rijleraren te reserveren. Bij te warm weer, regen of te natte bodem 
is rijden niet mogelijk. De rij-uitrusting (helm, vest en laarzen) kan ter 
plaatse gratis geleend worden. 

 Y Contact: Landhaus Raich, A-6474 Jerzens, Dorf 26, tel: +43(0)650-6942660
Aanmelding is noodzakelijk!
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BELEVENIS VISSEN / BOOGSCHIETEN

VISSEN / 
HENGELSPORT

 YVisvijver in Jerzens, Tobias Eiter, tel: +43(0)5414-87571

 YPitze (Jerzens van Ritzenried - Pitzenhöfe Wenns/Weeranlage) 
Egon Grutsch, tel: +43(0)676-842543204

 YVisvijver Piller met horeca, Willi en Simone Hairer 
tel: +43(0)676-4308280 of +43(0)650-6568386 

 YVissen in de Pitze (van Eggenstall tot Ritzenried) 
Larcher Ernst Bruno tel. +43(0)676-9431300
Larcher Rene tel. +43(0)6769592820
Schranz Daniel tel. +43(0)6763132094

 Y Vissen in de Riffl  see, Reserveren bij Josef Neururer tel: +43(0)676-6648020

BOOGSCHIETEN
 YJerzens/Liss: Het parcours is te vinden in Jerzens/Liss. Er is geen 
ervaring nodig. Aanmelden en informatie via Alpin Center Hochzeiger 
Pitztal, tel: +43(0)5414-86910, info@alpincenter-pitztal.com, 
www.alpincenter-pitztal.com

TANDEMVLUCHTEN / BUNGY-JUMPING BELEVENIS

BUNGY JUMPING 
Boven de Pitzenklamm, één van de mooiste schluchten in Europa, is 
op 94 meter hoogte deze brug aangelegd. Een wel haast verplichte 
 uitdaging voor iedere bezoeker. Voor diegene die niet wil springen 
maar wel van een uitdaging houdt is er Mega Swing of abseilen.

 Y Aanmelden en informatie:
Pitztal Bungy, Fam. Neururer Christine e Paul,
Pitzenebene, 6471 Arzl i. P., tel: +43(0)650-6365133,
info@pitztal-bungy.com, www.pitztal-bungy.com

TANDEMVLUCHTEN 
MET PARAGLIDING

 YParataxi Georg Gundolf, Langegerte 926, 6473 Wenns
tel: +43(0)664-1712865, e-mail: parataxi@live.at, www.parataxi.at
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BELEVENIS TENNIS

TENNIS 
TENNISFACILITEITEN BIJ HET RECREATIEGEBIED IN ARZL

 Y 3 velden
 Y Meer informatie bij:
Reingard Röck, tel: +43(0)664-3464686
 Y Gediplomeerde tennisleraren:
Thomas Klauser, tel: +43(0)660-2629745

OVERIGE TENNISBANEN: (OP AANVRAAG, TEGEN VERGOEDING)
 Y Tennisbaan bij Hotel Wildspitze
Mandarfen, tel: +43(0)5413-86207
 Y Tennisbaan bij Hotel Gletscherblick
Mittelberg 48, tel: +43(0)5413-86292 of +43(0)5413-86308
 Y Tennisbaan bij Ferienhof Raich
Leins 12, tel: +43(0)5412-62172; Kunstgras

 OVERIGE ACTIVITEITEN BELEVENIS

OVERIGE 
ACTIVITEITEN
CURLING

 Y Arzl: bij het sportveld, op di en vr vanaf 19:00 uur,
 en op afspraak via tel: +43(0)664-1244825
 Y Jerzens: bij de visvijver (Mountain Camp), dagelijks, 
Aanmelden via tel: +43(0)5414-87571

BEACHVOLLEYBAL
 Y Arzl: Gruabe Arena 
 Y Wald: bij het sportcomplex 
 Y Wenns: bij het Pitz Park
 Y Jerzens: bij de visvijver 
 Y Piller: bij het sportcomplex

SKATERPARK
 Y St. Leonhard: Stillebach bij het voetbalveld
 Y Jerzens: bij de visvijver

BASKETBAL EN STREETSOCCER
 Y Arzl: streetsoccer en basketbalveld in de Gruabe Arena 
 Y Jerzens: visvijver
 Y Wenns: streetsoccer bij het Pitz Park

KEGELEN
 Y Bij Pitz Park in Wenns: tel: +43(0)5414-87774
 Y Sport- & Vitalhotel Seppl in Weißwald: tel: +43(0)5413-86220
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WATER

ZWEMMEER 
EN OPEN-
LUCHTZWEMBAD

ZWEMMEER WATER

NATUURMEER PILLER
Het ietwat troebele water komt uit een stroompje vanuit het moeras-
gebied Piller Moor en zou zeer gezond zijn voor degene die er een bad 
in neemt.

ZWEMMEER IN STILLEBACH
met uitzicht op de indrukwekkende Wildspitze

PITZ PARK WENNS
openluchtzwembad en speeltuin

 Y OPENINGSTIJDEN: 
openluchtzwembad: eind mei tot begin september, 
bij mooi weer van 09:00-18:00 uur of 19:00 uur
Speeltuin: van eind mei tot begin oktober, dagelijks vanaf 11:00 uur
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WATER WATERWERELD IN STILLEBACH

PITZTALER WATERWERELD IN STILLEBACH.

 Y Zwemmeer in Stillebach 
 Y Kneippfaciliteit met hand-, 
voet- en zwembaden en 
drinkwaterbronnen
 Y Klockelefall– verlichte waterval 
met prachtig uitzicht, makkelijk 
bereikbaar vanuit het plaatsje 
Stillebach

Met uitzicht op de Wildspitze, direct aan het water ontspannen en
genieten van één van de mooiste watervallen van het dal.
Met “kneipp”-voorzieningen voor een ontspannen lichaam, een
zwemmeer en de “Klockelefall”, een verlichte waterval.

WATERWERELD

BERGMEREN WATER

KRACHTIG EN RUSTGEVEND WATER IN HET PITZTAL. 

BERGMEREN

RIFFLSEE, ST. LEONHARD - MANDARFEN
Vanuit het dal zijn er verschillende goed aangegeven klimroutes. De 
kortste route gaat via een voetpad bij de lift omhoog naar de Riffl  see 
(ca 1,5 uur). U kunt ook vanuit Mandarfen met de Riffl  see Gondelbahn 
naar boven. Eten en drinken kan zowel bij het bergstation van de 
liften als op enkele minuten lopen in de Riffl  seehütte (2.289 m). De 
Riffl  see ligt aan het einde van een hoogtedal dat naar het Pitztal toe 
een vlakke kom vormt. Direct voor de steile afgrond naar het Pitztal 
sluit een rotsbarrière de uitgang van het bergdal af en vormt hierdoor 
het 995 m lange en 393 m brede meer in het hooggebergte. Het 
gebied beslaat 26,9 ha en het diepste punt is 24 meter. De Riffl   see 
wordt gevoed door een bergriviertje dat in de vorm van een delta aan 
de westoever het meer in stroomt. Het water bereikt het dal via de 
Seebach in de richting Mandarfen.

LEVENS-
BRON
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WATER BERGMEREN

WATERRESERVOIR SECHSZEIGER, JERZENS 
Op 2.360 meter ligt het in 1999 aangelegde waterreservoir dat wordt 
gebruikt voor het maken van sneeuw voor de skipistes rond de Hoch-
zeiger. Het meer werd in 2009 vergroot. Het is qua ontwerp goed in het 
landschap ingepast. De waterinhoud van 115.000 m3 is geschikt voor de 
productie van ongeveer 290.000 m3 sneeuw en het water is natuurlijk 
van drinkwaterkwaliteit. De omtrek is 600 m, het wateroppervlak bes-
laat 1,8 hectare met een diepte van 10 meter. Het waterreservoir is het 
vertrekpunt van vele wandeltochten rond het gebied van de Sechszei-
ger en de Hochzeiger.

LANDSCHAPSVIJVER PILLER – 
ZWEMMEN EN ONTSPANNING, WENNS-PILLER 
Dit water is ontstaan uit een nat biotoop. Na samenvoegen van een 
aantal percelen is een schitterende recreatieruimte ontstaan voor 
jong en oud. Het water ligt op ca 1.370 m vlak naast de straat naar de 
Piller Höhe en is ook bij de plaatselijke jeugd zeer populair. Het ietwat 
troebele water wordt veroorzaakt door de aanvoer vanuit de Piller 
Moor (veengebied). Naar verluidt is het water voor zwemmers heel 
gezond. Iedereen die liever in de natuur zwemt en overvolle zwemba-
den wil mijden, is bij de Piller landschapsvijver aan het juiste adres.

BERGMEREN WATER

HARBEWEIHER – EEN LANDSCHAP ALS UIT EEN 
SCHILDERIJ, WENNS-PILLER 
Mooier dan dit vindt u haast nergens. De Harbeweiher ligt prach-
tig ingebed in het landschap rond de historische Piller Höhe. Vanaf 
zowel de Gachen Blick als vanaf het Naturparkhaus Kaunergrat (met 
parkeerplaats) voert een weg van ongeveer 7 km naar één van de 
meest authentieke meertjes in het Pitztal. Het water wordt aange-
voerd vanaf de Aifner Berg. De Harbeweiher ligt op circa 1.640 m en 
werd oorspronkelijk aangelegd voor de molen boven het buurtschap 
“Puschlin”. Het dient daarnaast ook voor bewatering van het buurt-
schap en de omgeving. Midden in dit onaangetaste gebied stond van 
1634 tot 1880 een woonhuis dat in 1965 als ruïne gesloopt werd. Van-
daag de dag herinnert niets meer aan de voormalige huisbewoners bij 
de Harbeweiher en de bezoeker kan in volle teugen van de rust en het 
majestueuze landschap genieten. 

DE WALDWEIHER – MIDDEN TUSSEN DE BOMEN, 
WENNS-PILLER
Van bovenaf kan men de Waldweiher als een blauw glanzende cirkel 
zien schitteren tussen de bomen. Dit water ligt op ongeveer 1.500 m 
hoogte verscholen in het Fließer Wald ten westen van het Torfmoor. 
Het water wordt door de inwoners als recreatieplas gebruikt en wordt 
daarnaast gebruikt voor bewatering van de landerijen van Fließ. De 
Waldweiher wordt gevoed vanuit de Piller Wiesen in het gebied van 
de Venet Berg door een stroom die 1.700 meter dwars door de Piller 
Wiesen loopt en wordt beheerd door een waterco-öperatie uit Fließ. 
De Waldweiher is een prima alternatief voor een wandeltocht op 
bijzonder hete dagen. Startpunt met parkeermogelijkheden bij het 
Natuurparkhaus Piller Höhe.
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GROASSSEE, JERZENS-RIEGETAL 
De op 2.416 meter gelegen Groaßsee is het grootste meer in het 
beschermde natuurgebied Riegetal en heeft daar ook zijn naam 
aan te danken. De afmetingen zijn afh ankelijk van het jaargetijde 
en de hoeveelheid neerslag verschillend, maar bedragen normaliter 
ongeveer 50 meter lengte, 30 meter breedte en een diepte van 3 tot 
4 meter. Het schitterend gelegen meer bevindt zich in het hoger gele-
gen deel van het Riegetal tussen Wildgrat (2.971 m) en Gemeindekopf 
(2.771 m) en is bereikbaar via de Hochzeiger en over de Zollberg. 
De bovengrondse watertoevoer aan de zuidoostelijke oever van het 
meer splitst zich na zo’n 100 meter in twee beken afk omstig van de 
Wildgrat en uit twee kleine bergmeertjes onder de Gemeindekopf. Het 
water loopt vanuit het meer richting Riegetal en eindigt bij de uiter-
mate imposante Stuibenwasserfall die uitmondt in de Pitze.

BRECHSEE, ST. LEONHARD-ZAUNHOF 
Het meer in de gemeente St. Leonhard vormt de verlenging van een 
klein bergdal en is omgeven door grillige rotsblokken die overgeble-
ven zijn van steenlawines en morenen. Het gebied omvat 1,36 ha, de 
grootste diepte bedraagt 6,1 meter en de inhoud is 43.018 m3 Met zijn 
lengte van 237 m en breedte van 87 m is het zeer idyllisch gelegen 
en meer dan een ideale plek voor een rustpauze. Twee bovengrondse 
beken voeren het water aan. Beide beken ontspringen als bronnen uit 
de begroeide rotspartij voor het meer.

OVERIGE BERGMEREN
 Y Wettersee (bij de Erlanger Hütte)
 Y Straßberger See (te bereiken via 
de Ritzenrieder Alm)
 Y Moalandlsee (te bereiken via 
Luibis Böden, klim bij Stillebach)
 Y Mittelberglesee 
(vanuit Trenkwald te bereiken)
 Y Landschaftssee Kaitanger 
(Jerzens-Kaitanger)
 Y Plodersee
(te bereiken via Rifflsee)

WATER BERGMEREN WATERVALLEN EN RIVIERTJES WATER

WATERVALLEN EN RIVIERTJES

DE PITZE
De Pitze (ook wel Pitzbach) is een toevoerstroom van de Inn. Deze 
stroomt over een lengte van 40 km door het hele Pitztal. Het stroom-
gebied bedraagt zo’n 309 km2. De stroom ontspringt in de Mittelberg-
ferner bij St. Leonhard. De monding in de Inn ligt op 705 m bij Arzl. 
Zo’n 46 gletsjers met een oppervlakte van 35 km2 zijn goed voor meer 
dan 10% van het stroomgebied. Niet alle water daaruit komt in de 
Pitze terecht. Sinds 1964 wordt in de bovenloop water omgeleid naar 
de Gepatsch-Speichersee in het Kaunertal. In de zomermaanden voert 
de Pitze smelwater af, zelfs in jaren met weinig neerslag is de water-
hoeveelheid in juni, juli en augustus het grootst. In de herfst loopt 
de waterhoeveelheid sterk terug door lagere temperaturen, geringe 
neerslag en minder smeltwater. Het laagste waterniveau heeft de 
stroom in februari en maart. Sinds de bouw van een wateropslag op 
1.800 meter hoogte verdwijnt het water daar in een opvangbekken, 
waaruit het later verder doorstroomt naar het dal. Bij Wenns wordt 
het nogmaals opgevangen en doorgeleid aan het TIWAG-Kraftwerk 
Imst, waarmee het resterende stroomgebied 30,5 km2 omvat.

74/75



GUIDE

WATER WATERVALLEN EN RIVIERTJES

STUIBENBACH, JERZENS
De Stuibenbach heeft een lengte van 4,2 km en hoort tot de stromen 
in de gletsjerarme Zentralalpen. Het stroomgebied strekt zich uit over 
10 km2 en ligt in het gebied rond de Wildgrat en natuurgebied Riege-
tal. De Regio Tirol acht de Stuibenbach van groot belang in het kader 
van natuurbescherming en de Stuibenbach heeft mede daardoor zijn 
originele loop en uiterlijk nagenoeg behouden.

STUIBENWATERVAL MET UITZICHTPLATFORM, 
JERZENS-SCHÖN
De Stuibenwaterval ontleent zijn naam van “Stäuben“, het verstuiven 
van het water dat men vanaf het uitkijkplatform goed kan waarne-
men. De 150 meter hoge waterval, gelegen in de Gemeente Jerzens 
is goed zichtbaar vanaf de straat, maar is ook bereikbaar via een 
bewegwijzerd wandelpad. 

SÖLLBACH, ST. LEONHARD-WIESE 
De Söllbach is 2,2 km lang en hoort tot de stromen in de gletsjer arme 
Zentralalpen. Het stroomgebied strekt zich uit over 10 km2 en ligt 
in het gebied rond de Brechsee, van waaruit ook het meeste water 
wordt aangevoerd. De Regio Tirol acht de Söllbach van groot belang in 
het kader van natuurbescherming en de stroom heeft mede daardoor 
zijn originele loop en uiterlijk nagenoeg behouden.

SÖLLBERGWATERVAL MET UITZICHTPLATFORM, 
WIESE 

WATERVALLEN EN RIVIERTJES WATER

RIFFLBACH OF SEEBACH, ST. LEONHARD-WIESE 
De Riffl  bach mondt uit in de Riffl  see en gaat na de Riffl  see verder als 
Seebach het dal in. De totale lengte is 5,8 km en de stroom behoort 
tot de wateren in het gletsjerrijke deel van de Zentralalpen. Het 
stroomgebied strekt zich uit over tot 100 km2 en ligt rond de 3000+ 
toppen Wurmtaler Kopf, Hameskopf, Löcherkogel, Rostitzkogel en 
Seekogel. De Riffl  bach wordt gevoed door duizenden kleinere glet-
sjers, die de Riffl  bach in het voorjaar van grote hoeveelheden water 
voorzien. De Regio Tirol acht de Riffl  - en Seebach van belang in het 
kader van natuurbescherming, de stroom heeft zijn originele loop en 
uiterlijk nagenoeg behouden.

GSCHWANDTBACH, ST. LEONHARD-EGGENSTALL 
De Gschwandtbach hoort met zijn 3,5 km lengte tot de wateren van 
het gletsjerrijke deel van de Zentralalpen. Het stroomgebied strekt 
zich uit over tot 100 km2 en ligt rond de 3000+ toppen Dristkogel, 
Gsallkopf en Rofelewand. Het water uit de Gschwandtferner voedt 
de gelijknamige stroom vooral in het voorjaar met smeltwater. De 
Regio Tirol acht de Gschwandtbach van groot belang in het kader van 
natuur bescherming en de stroom heeft mede daardoor zijn originele 
loop en uiterlijk nagenoeg behouden.

PFITSCHEFALL WATERVAL 60 m 
MET UITZICHTPLATFORM, EGGENSTALL-GSCHWAND

KLOCKELEBACH, ST. LEONHARD-STILLEBACH 
De Klockelebach behoort met zijn 2,7 km lengte tot de wateren in het 
gletsjerrijke deel van de Zentralalpen. Het stroomgebied strekt zich uit 
over tot 100 km2 en ligt rond de 3000+ toppen Luibeskogel, Felder-
kogel en Reiserkogel. De Regio Tirol acht de Klockelebach van groot 
belang in het kader van natuurbescherming en de stroom heeft mede 
daardoor zijn originele loop en uiterlijk nagenoeg behouden.

KLOCKELEFALL WATERVAL 150 m 
MET UITZICHTPLATFORM, STILLEBACH 
(‘S NACHTS VERLICHT)

BICHLER WATERVAL MET UITZICHTPLATFORM, 
ENGER-BICHL
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ENERGIE

ALMEN, BERGHUTTEN EN RUSTPLAATSEN
HUT VERTREKPUNT

AIFNER ALM, 1.980 m Piller/Gachenblick

ARZLER ALM, 1.900 m St. Leonhard/Piösmes

BRAUNSCHWEIGER HÜTTE, 2.759 m St. Leonhard/Mittelberg

BUNGY STÜBERL, 750 m Arzl

ERLANGER HÜTTE, 2.541 m Jerzens/Hochzeiger

FISCHTEICH JERZENS, 980 m Jerzens/Kienberg

JAUSENSTATION FISCHTEICH PILLER, 1.400 m Piller

GALFLUNALM, 1.961 m Wenns/Audershof, Piller

GLETSCHER RESTAURANT, 2.841 m St. Leonhard/Mittelberg

GLETSCHERSTUBE, 1.915 m St. Leonhard/Mittelberg

GOGLESALM, 2.017 m Piller, Gachenblick

HOCHASTERALM, 1.756 m Arzl/Plattenrain

HOCHZEIGERHAUS, 1.829 m Jerzens/Hochzeiger

KALBENALM, 2.117 m Jerzens/Hochzeiger

KAUNERGRATHÜTTE, 2.817 m St. Leonhard/Plangeroß

KIELEBERGALM, 1.767 m Wenns/Matzlewald/Klausboden

GENIETEN IN HET PITZTAL – MET REGIONALE 
PRODUCTEN DIE ENERGIE GEVEN AAN HET LEVEN.

HOOGTE-
PUNTEN 
VOOR 
GENIETEN

ALMEN, BERGHUTTEN EN RUSTPLAATSEN ENERGIE
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ENERGIE ALMEN, BERGHUTTEN EN RUSTPLAATSEN

ALMEN, BERGHUTTEN EN RUSTPLAATSEN
HUT VERTREKPUNT

LARCHER ALM, 1.814 m Wenns/Audershof

LEINER ALM, 1.823 m Arzl/Leins, Jerzens

LUDWIGSBURGER HÜTTE, 1.935 m St. Leonhard/Zaunhof

MAUCHELEALM, 1.840 m St. Leonhard/Rehwald

NEUBERGALM, 1.889 m St. Leonhard/Eggenstall

RIFFELSEEHÜTTE, 2.293 m St. Leonhard/Mandarfen

RÜSSELSHEIMER HÜTTE, 2.328 m St. Leonhard/Mandarfen

STALDERHÜTTE, 1.820 m Jerzens/Hochzeiger

STRASSBERGALPE, 1.730 m Jerzens/Wiesle

SUNNAALM BERGRESTAURANT, 2.291 m St. Leonhard/Mandarfen

SÖLLBERGALM, 1.849 m St. Leonhard/Mandarfen

TANZALM, 1.980 m Jerzens/Hochzeiger

TASCHACHALM, 1.796 m St. Leonhard/Mandarfen

TASCHACHHAUS, 2.434 m St. Leonhard/Mandarfen

TIEFENTALALM, 1.880 m St. Leonhard/Piösmes

VENETALM, 1.994 m Arzl/ Wenns

JAUSENSTATION  WALDECK, 1.200 m Arzl/ Wald

HINTERE WENNERBERGALM, 1.956 m Arzl/Wald, Jerzens/Hochzeiger

ZEIGER RESTAURANT, 2.000 m Jerzens/Hochzeiger

RESTAURANTS ENERGIE

RESTAURANTS
ARZL

 Y Café Herz As, Dorfstraße 41, tel: +43(0)5412/65475
 Y Pizzeria-Restaurant Die Post, Dorfstraße 43, tel: +43(0)5412/61426
 Y Hotel Montana, Grube 2, tel: +43(0)5412/63141
 Y Hotel Arzlerhof,  Ostersteinstraße 15, tel: +43(0)5412/69000 
 Y Bungy Stüberl, Benni-Raich-brug, tel: +43(0)650-6365133
 Y Jausenstation Waldeck, Wald, tel: +43(0)664-2229037
 Y Pitztal-Grill (Imbiss), entree, tel: +43(0)650-8706045

WENNS
 Y Gasthof Pitztalerhof, Oberdorf 215, tel: +43(0)5414/87220-0
 Y Restaurant im  Pitz Park, St. Margarethen 637, tel: +43(0)5414/87774

PILLER
 Y Neu Amerika, Piller 27, tel: +43(0)5414/87510
 Y Gasthof Sonne, Piller 41, tel:+43(0)5414/87288
 Y Café Restaurant Gachenblick, Naturparkhaus Kaunergrat, Piller - 
 Gachenblick 100, tel: +43(0)5414/20160

JERZENS
 Y Hotel zum Lammwirt,  no. 30, tel: +43(0)5414/87337 
 Y Pitzloch,  Nr. 27, tel: +43(0)660/7831122
 Y Pizzeria Zirm, Nr. 220, tel: +43(0)664/5609157
 Y Fischteich,  Nr. 25, tel: +43(0)5414/87571
 Y Eggerlounge, Liss 250, tel: +43(0)676/5889900
 Y Pension Astoria,  Kaitanger 232, tel: +43(0)5414/87797
 Y Restaurant Le Chalet, L`Hotel, Kaitanger 173, tel:+43(0)5414/87352
 Y Café Pizzeria Liss,  Liss 250, tel: +43(0)5414/20132
 Y Restaurant Hochzeigerhaus,  Nr. 143, tel: +43(0)5414/87335
 Y Stalderhütte, Middel station, tel: +43(0)5414/86116
 Y Tanzalm, Middel station, tel: +43(0)5414/87553
 Y Zeigerrestaurant,  Middel station, tel: +43(0)5414/87000

ST. LEONHARD
 Y Gasthof Wiese, Wiese 1, tel: +43(0)5413/87316
 Y Hotel Alpenhof, Enger 171, tel:+43(0)5413/87292 
 Y Hotel Bergland, Plangeroß 43, tel: + 43 (0) 5413/ 86218
 Y Gasthof Sonne-Liesele, Eggenstall 40, tel: +43(0)5413/87202
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BOERENPRODUVTEN ENERGIEENERGIE RESTAURANTS

 Y Restaurant Zur Einkehr, Piösmes 64, tel: +43(0)5413/87253
 Y Biohotel Stillebach, Restaurant Grünzeug, Stillebach 83, 
tel: +43(0)5413-87206
 Y Forellenstüberl, Köfels 138, tel: +43(0)5413/86227
 Y Sport & Vitalhotel Seppl, Weißwald 41, tel: +43(0)5413/86220
 Y Restaurant Bergwerk, Plangeroß 45, tel: +43(0)5413/86350
 Y Restaurant s‘Pfandl, Tieflehn 76, tel: +43(0)5413/86373
 Y Hotel Gundolf, Tieflehn 19, tel: +43(0)5413/86223
 Y Hotel Zirbenhof, Mandarfen 53, tel: +43(0)5413/86284
 Y Sportiv-Hotel Mittagskogel - Panoramastüberl, Mandarfen 86, 
tel: +43(0)5413/86386
 Y Verwöhnhotel Wildspitze, Mandarfen 46, tel: +43(0)5413/86207
 Y Siglu - der Treffpunkt, Mandarfen 73, Tel: +43(0)5413/86361-64
 Y Sunnaalm Bergrestaurant, Rifflsee Bergstation, 
tel:+43(0)5413/86206-260
 Y Pitztaler Alm, Mandarfen 78, tel: +43(0)5413/86365
 Y Berghotel Steinbock, Mittelberg 49, tel: +43(0)5413/86238
 Y Bergrestaurant Kristall & Wildspitze, Gletscher Bergstation, 
tel: +43(0)5413/86206-400
 Y Café Bistro Platzl, Mandarfen 86, tel: +43(0)5413/86386
 Y Café 3.440, Pitztaler Gletscher, tel: +43(0)5413/86288

BOEREN 
PRODUCTEN
NATUURLIJKE EN HOOGWAARDIGE 
SPECIALITEITEN UIT DE REGIO. 

ARZL

„ALPIENNE - KRAFT DER ALPEN“ EN „GUTES AUS TIROL“
 Y Verkooppunten Pitztal: Fam Schuler, Wald Untergasse 28 (op tel. 
afspraak), TVB Jerzens; Ander‘s Hofladen / Wald.
 Y Meer informatie: tel: +43(0) 5412/64128, info@alpienne.at, 
www.alpienne.at

ANDERS FARMSHOP
 Y Het aanbod van producten loopt uiteen van melk, yoghurt, kaas en 
eieren tot sterke dran en jam. Ook zijn er cadeauverpakkingen te krij-
gen. Proef en neem de smaak van de regio mee naar huis.
 Y Of volg de Tiroler Schnapsroute: een rondleiding met proeverij door de 
branderij, mogelijk op afspraak vanaf € 15,00.
 Y Meer informatie: Wald Mairhof 8, 6471 Arzl i. P., tel: +43(0)5412/67723, 
anders-hofladen@aon.at, www.anders-hofladen.at
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REGIONAAL PRODUCT ENERGIEENERGIE REGIONAAL PRODUCT

ARZLER ERÄPFELKELLER
vroege aardappelen, eieren, gekookte bietjes, zelfgemaakte noedels

 Y adres & contact: Familie Zangerl, Burgstallweg 14, 6471 Arzl i. P., 
tel: +43(0)676/4043722

BRANDERIJ EN KRUIDENTUIN
 Y Rondleidingen voor de branderij en kruidentuin op aanvraag
 Y Meer informatie: Familie Gabl, Wald Mairhof 8, 6471 Arzl i. P.
tel: +43(0)5412/67723, anders.hofschank@aon.at, 
www.andershofschank.at

SCHMACKI UND GLUCKI
het hele jaar door Arzler aardappelen, maïsmeel en eieren, op bestelling ook 
rund- en varkensvlees

 Y adres & contact: Hofladen - Flierelerhof, Martina & Johannes Larcher
Burgstallweg 2, 6471 Arzl i. P., tel: +43(0)5412/63188, 
mobile: +43(0)664/4407450, info@flierelerhof.at, www.flierelerhof.at

WEIN NEURURER
wine

 Y adress & contact: Wein Neururer, Eggles 24, 6471 Arzl i. P., 
tel: +43(0)699/11957657, info@wein-neururer.at, www.wein-neururer.at
 Y openingsuren op aanvraag

WENNS AND PILLER

NATURPARK KAUNERGRAT
honing, schnapps, kruidenthee, jam, likeur, chocolade, Propolis, geschenken

 Y adres & contact: Gachenblick 100, 6521 Fließ, tel: +43(0)5449/6304, 
naturpark@kaunergrat.at, www.kaunergrat.at

JOHANN AND ROSMARIE GENEWEIN
honing, Propolistropfen

 Y adres & contact: Farmie 471, 6473 Wenns, tel: +43(0)650/4170953, 
vinci280691@hotmail.at

BIOHOF SENDLER
Eieren, yoghurt, roomkaas, melk en geschenken

 Y adres & contact: Andreas and Christiane Röck, Unterdorf 61, 6473 
Wenns, tel: +43(0)5414/87275, info@biohof-sendler.at, 
www.biohof-sendler.at

GOGLESALM
kaas, boter, yoghurt, schnapps, chocolade “Tiroler Edle“ (alleen in de zomer)

 Y adres & contact: Joachim Nigg, tel: +43(0)660/5499084, 
info@gogles-alm.at, www.gogles-alm.at

AIFNER ALM
boter, kaas, schnapps (alleeen in de zomer)

 Y adres & contact: Gabriel Grießer, tel: +43(0)676/5602239, 
katjaschmid27992@gmail.com, www.facebook.com/aifneralm

JERZENS

LANDHAUS RAICH
honing

 Y adres & contact: Dorf 26, 6474 Jerzens, tel: +43(0)5414/87293, 
urlaub@landhaus-raich.at, www.landhaus-raich.at

ALTE MÜHLE JERZENS
dagverse melk (van 19:30 – 20:30 uur, van half juni tot begin september). De 
melk wordt direct uit de weide in het dorp geleverd.

GUTES VON DER ZIRBE
alpenden-producten

 Y adres & contact: Niederhof 139, 6474 Jerzens, tel: +43(0)664/1311140, 
sepp.reinstadler@pitztalnet.at

ST LEONHARD

TASCHACHALM
kaas, quark, yoghurt, karnemelk (alleen in de zomer)

 Y adres & contact: Mandarfen, 6481 St. Leonhard, tel: +43(0)5413/68248 

TIEFENTALALM
schnapps, likeur, jam,… (alleen in de zomer)

 Y adres & contact: 6481 St. Leonhard, tel: +43(0)650/7005577 or 
+43(0)650/6869212, franz.eiter@pitztalnet.at, www.tiefentalalm.at
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GESCHIEDENIS TRADITIE

BELEEF DE GESCHIEDENIS EN TRADITIES.

De vondst van Ötzi toont aan dat er al na de ijstijd, 9000 jaar geleden, 
mensen in de Ötztaler Alpen leefden. De mens joeg op wild, gebruikte 
de bergweiden boven de boomgrens en rooide de bossen middels 
brand tot meer weiden. Later werden die weiden gebruikt als land-
bouwgrond, die vanaf de Bronstijd ook kunstmatig besproeid werd. 

Omdat bij de in 1992 ontdekte heilige plek op de Pillerhöhe al halver-
wege de Bronstijd (1500 v Chr) dieren en vruchten geoff erd werden, 
mag aangenomen worden dat de mens toen al in het Pitztal woonde. 
De eerste stam, waarvan bekend is dat deze het Pitztal bewoonde 
was de Stam der Breonen. Tijdens de Romeinse overheersing werd 
het gebied vergaand bekeerd tot Romeins geloof en gebruiken. De 
defi nitieve kolonisatie kwam vanaf 600 na Chr door de Bajuwaren, die 
zich mengden met de al bestaande bevolking. Vanaf de 11de eeuw 
groeide de bevolking sterk, waardoor ook het landschap verder ont-
gonnen werd. Namen als Wald, Brennwald, Matzlewald en Scheibrand 
herinneren daar nog aan. Omdat een kind traditioneel een deel van 
het bezit van de ouders moest erven werden de eens zo rendabele 
bedrijven zo versnipperd dat ze zelfs in topjaren niet de betrokken ge-
zinnen konden voeden. Daarom vertrokken veel bewoners in de 19de 
eeuw naar elders voor seizoensarbeid. Hier komt het begrip “Schwa-
benkinder” vandaan, omdat ze aan het werk gingen bij rijke boeren 
in het Schwabenland. Naast de handel in huiden, zaden, sieraden en 

RIJK CUL-
TUREEL 
ERFGOED
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materiaal voor weefgetouwen kwam vanaf het einde van de 19de 
eeuw het toerisme opzetten, dat de boeren de dringend benodigde 
extra inkomsten bracht. Het openen van hutten en wegen voor de 
Oostenrijkse en Duitse alpenverenigingen en de mogelijkheid om als 
berggids te werken brachten nieuwe bijverdiensten. 

Pas vanaf de aanleg van de hoofdweg door het dal, de Pitztalbrücke 
en de ontsluiting van de Pitztaler Gletscher in 1983 nam het toeris-
me een echte vlucht. Toerisme is tegenwoordig een professionele 
bedrijfstak en de grootste werkgever in het dal. Terwijl in de jaren 70 
het zomertoerisme nog de belangrijkste bron van inkomsten was, is 
tegenwoordig juist de winterperiode goed voor 60% van de over-
nachtingen. Gemiddeld overnachten zo‘n 1 miljoen gasten per jaar in 
het Pitztal.

TRADITIE GESCHIEDENIS

OUDE GEBRUIKEN
Het Pitztal heeft tot op de dag van vandaag een rijk cultureel erfgoed. 
De schutterij, waarvan de geschiedenis terug gaat tot in de 17de eeuw 
is een belangrijk onderdeel daarvan met lokale afdelingen in Arzl, Wald, 
Wenns, Jerzens, Zaunhof en St. Leonhard. Sinds enige tijd is er ook 
weer een regiment van de traditionele Kaiserjäger in het Pitztal. Naast 
het bekende Pitztalkoor zijn er in het dal 7 muziekkapellen en talrijke 
toneel- en muziekgezelschappen, die zowel traditioneel als modern 
repertoir brengen. 
Zeer indrukwekkend zijn de “Fasnachten“ (carnaval) waarbij de over-
gang van winter naar voorjaar wordt verbeeld met maskers en gewa-
den en de “Almabtrieb” in Jerzens, waarbij het vee in de herfst feestelijk 
naar het dal wordt begeleid. Naast de ook over de landsgrenzen beken-
de kunstenaars Prof. Martin Gundolf en Elmar Kopp zijn er nog enkele 
bekende kunstenaars afk omstig uit het Pitztal. De bekendste daarvan 
zijn Kassian Erhart, Ing. Günther Mathoi, Franz Xaver Markart, Gerhard 
Knabl en Werner Seidner.

OUDE GEBRUIKEN TRADITIE
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GEOGRAFIE 
Het Pitztal is een zijdal van het Inntal, gelegen ten zuiden daarvan. 
Het loopt vanaf Imst (720m) ongeveer 40 kilometer het gebergte van 
de Ötztaler Alpen in. Aan de westzijde vormt de bergketen “Kau-
nergrat” de grens met het naastgelegen Kaunertal. Aan de oostzijde 
scheidt de Geigenkamm het Pitztal van het parallel gelegen Ötztal. De 
rivier Pitze, die ontspringt in de Mittelberg- en Taschachferner, mondt 
uit in een wilde rotspassage. Het voorste deel van het dal met de 
dorpen Arzl, Wenns en Jerzens is een zonnig breed dal. Hier is tot op 
redelijke hoogte akkerbouw mogelijk omdat de hellingen aan zowel 
de westzijde (Venets) als de oostzijde (Zeigerkamms) niet te steil zijn. 
Vanaf Jerzens wordt het dal dan smaller. Het loopt via de gemeente 
St. Leonhard, met talrijke gehuchten en buurtschappen over 22 km 
één van de langste gemeenten van Oostenrijk, langs meer dan 40 
bruisende watervallen
tot Mittelberg (1.740m). Hier splitst het dal zich in het Mittelberg- en 
Taschachtal. In enkele ogenblikken staat u vanaf daar in de prachti  -
ge gletsjerwereld, die door de hoogste berg van Tirol, de Wildspitze 
(3.774m) bewaakt wordt. Daaromheen vormen meer dan 50 toppen 
van meer dan 3000 meter de grens met Italië en de naastgelegen 
dalen.

TRADITIE GEOGRAFIE

FAUNA 
EN FLORA
Het Pitztal herbergt een grote verscheidenheid aan planten en dieren. 
Tijdens uw verkenning treft u van het veen- en moerasgebied “Piller-
sattel” via drassig landschap tot de gletsjers een enorme variatie van 
vegetatiezones aan. In de bossen vindt u naast spar, lariks en den 
ook zeldzame loofb oomsoorten als esp en lijsterbes. Van de kleinere 
planten zijn jeneverbes en de zevenboom de moeite van het bekijken 
waard. Naast het economisch gebruik is het bos in het Pitztal ook van 
belang als bescherming voor de vele wilde dieren, die er wonen. Naast 
reeën, edelherten en gemsen zijn er sinds de jaren 50 van de vorige 
eeuw ook weer veel steenbokken en is er een kudde wilde moefl ons. 
Berghoen, korhoen, lammergier en bergmarmot maken het plaatje 
compleet.

KLIMAAT
Het Pitztal is vanwege de relatief geringe neerslag een zogenaamd 
“Inneralpines Trockental”. Dit wordt veroorzaakt door de beschermde 
ligging tussen de omliggende bergketens. De hoofdketen van de 
alpen is een machtige barrière tegen de uit het zuiden afk omstige 
luchtstromen, waardoor daar al het grootste deel van regenfronten 
verloren gaat.

FAUNA EN FLORA / KLIMAAT TRADITIE

90/91



GUIDE

NATUURPARK 
KAUNERGRAT
OORSPRONKELIJKHEID EN VEELZIJDIGHEID 
IN HET KLEIN. 

Toen de vertegenwoordigers van negen gemeenten in mei 1998 besloten 
om hun grond om te zetten in een natuurpark, hadden ze een gezamen-
lijk doel voor ogen: het behouden van het bijzondere landschap en de 
veelzijdigheid van het Kaunergrat voor volgende generaties. De daad-
kracht en inspanningen van de initiatiefnemers werden al snel beloond. 
Op 1 juli 2003 werd Natuurpark Kaunergrat door het bestuur van Tirol 
offi  cieel erkend. 

Oorspronkelijkheid en veelzijdigheid in het klein.  
Het natuurparkgebied Kaunergrat wordt gekenmerkt door het hoogge-
bergtelandschap van de Ötztaler Alpen en herbergt kostbare en waar-
devolle natuur en cultuur. Grote moerasgebieden op de Piller Sattel, de 
na tuurbossen bij de Arzler Pitzeklamm, het Riegetal (een hooggelegen dal 
met een indrukwekkende schoonheid) en veelal onaangetast landschap 
met heldere meertjes. Maar ook akkervelden op de zuidfl anken van het 
Inntal met meer dan 1.000 bijzondere vlindersoorten en de imposante 
gletsjerwereld aan het eind (of begin) van het Pitztal en Kaunertal. Ver-
schillende leefgebieden die toch prima op een klein stukje wereld samen 
gaan.

TRADITIE NATUURPARK KAUNERGRAT

Beleven en genieten … tijdens een culinaire kruidentocht aan het 
einde van het dal of in het aantrekkelijke gebied met alpenweiden bij 
Venet leert u de bijzondere krachten van de natuur kennen en gebrui-
ken. Of wandel door de Pitzschlucht in de Arzler Pitzeklamm, waar 
het ook in de zomer aangenaam koel is. De begeleide wandeltochten 
naar de berghutten en een aantrekkelijk zomer- en winterprogramma 
maken van Natuurpark Kaunergrat een belevenis voor jong en oud. 

Natuurpark Kaunergrat – voorbeeldregio voor de toekomst. 
De boeren hebben met eeuwenlang hard werken het landschap rond 
de Kaunergrat gemaakt tot wat het nu is. Een landschap dat met het 
beheer van het Natuurpark zijn waarde kan behouden. Onze gasten 
waarderen het pure en de schoonheid van onze regio en maken een 
verdere duurzame ontwikkeling mogelijk. Het zomerprogramma in 
Natuurpark Kaunergrat geeft u de mogelijkheid het landschap vanuit 
een nieuw en interessant perspectief te beleven.

Laat u verrassen, u zult het geweldig vinden!

 Y Meer informatie is te verkijgen bij:
Naturpark Kaunergrat (Pitztal - Fließ - Kaunertal)
Gachenblick 100, A-6521 Fließ
tel: +43(0)5449-6304, fax: +43(0)5449-6308
e-mail: naturpark@kaunergrat.at, www.kaunergrat.at

NATUURPARK KAUNERGRAT TRADITIE
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TRADITIE NATUURPARK KAUNERGRAT

NATURPARKHAUS KAUNERGRAT OP 
DE PILLER SATTEL

Langs een prachtige tentoonstelling wandelen, de verschillende 
leefwerelden  van Natuurpark Kaunergrat leren kennen, een nieuwe 
kijk op plant en dier krijgen, met fi lm terug in de tijd…

... duik in een andere wereld! Bezoek het Naturparkhaus op de Piller Sattel 
en geniet niet alleen van het prachtige uitzicht (Gachen Blick) maar ook van 
de inkijkjes in de bijzonderheden van Naturpark Kaunergrat! De hoogte-
punten van de Naturpark-regio worden hier getoond. Hier wordt Naturpark 
Kaunergrat voor zowel gasten als lokale bevolking inzichtelijk en tastbaar. 
Het Naturparkhaus Kaunergrat is een modern houten gebouw met een in-
fobalie, een natuurtentoonstelling, de kantoren van de natuurparkorganisa-
tie en een restaurant. Zeer bijzonder is het uitzichtpunt op de Piller Sattel. 
De “Gachen Blick” heeft al duizenden jaren een enorme aantrekkingskracht 
op de mens. Het Naturparkhaus Kaunergrat op de Piller Sattel is de bron 
voor informatie en service voor alle natuur- en cultuurliefh ebbers. Een plek 
in beweging! 

 Y U krijgt er informatie over 
bijzondere plekken, wandelpaden, 
culinaire specialiteiten, enz.

 Y U vindt er een prachtige tentoon-
stelling over de veelzijdigheid van 
Natuurpark Kaunergrat!

 Y U beleeft een zeldzaam mooi uit-
zicht over de omliggende bergen!

Wij verheugen ons op uw komst!
 Y Tentoonstelling: dagelijks geopend van 10:00-17:00 uur
Restaurant: dagelijks geopend, warme gerechten van 10:00 uur meer 
informatie www.gachenblick.at, tel: +43(0)5414-20160 of +43(0)664-4408552

 Y Informatie: Naturpark Kaunergrat (Pitztal - Fließ - Kaunertal) 
Gachen Blick 100, A-6521 Fließ, tel: +43(0)5449-6304, fax: …6308
e-mail: naturpark@kaunergrat.at, www.kaunergrat.at

NATUURPARK KAUNERGRAT TRADITIE
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TRADITIE KERKEN / KAPELLEN

KERKEN
Parochiekerk Heiligen Ingenuin en Albuin in Arzl Dorf
Kerkdienst: za: 18:00 uur, zo: 09:00 uur

Gemeentekerk Heilige Thomas in Arzl-Wald
Kerkdienst: za: 19:30 uur, zo: 09:45 uur

Bedevaartskapel Onze Lieve Vrouwe Maria in Arzl-Leins 
Kerkdienst: zo: 10:00 uur

Parochiekerk Heilige Johannes in Wenns-Dorf
Kerkdienst: za: 19:30 uur, zo 08:30 uur

Margarethen Kirche in Wenns-St. Margarethen

Kaplaneikirche Maria Schnee in Piller
Kerkdienst: zo: 09:30 uur

Parochiekerk Heilige Gotthard in Jerzens
Kerkdienst: zo: 08:30 uur en 19:30 uur

Gemeentekerk Heilige Jozef in St. Leonhard-Zaunhof 
Kerkdienst: zo: 09:45 uur

Parochiekerk Heilige Abt Leonhard in St. Leonhard
Kerkdienst: za: 19:30 uur, zo: 08:30 uur

Parochiekerk Onze Lieve Vrouwe Maria in St. Leonhard-Plangeroß 
Kerkdienst: zo: 10:00 uur

KAPELLEN
Kapellen zijn in ieder dorp of 
buurt schap terug te vinden. 
Voorbeelden zijn de Bedevaar-
tskapel “Maria  Hilf” bij Bichele 
kort voor Piösmes,  bedevaarts-
kapel “Maria Schnee” bij Piller, 
“Kapel van het Witte Licht” 
op de Pitztaler Gletscher en 
de Meditationskapelle op het 
Plattenrain. 

MOLENS EN MELKLEIDING TRADITIE

MOLENS EN 
HUN BETEKENIS
MOLEN IN WEILER ARZL-RIED
De korenmolen uit de 18de eeuw is door een enthousiast team van 
molenliefh ebbers weer volledig in werking gesteld. Het is een monu-
mentale herinnering aan de eeuwenlange traditie van graanverwer-
king in de regio. Op aanvraag te bezichtigen 
(Helene Schrott: tel: +43(0)5412-65049).

MOLEN EN MELKLEIDING IN JERZENS
De molen werd in 1862 door boeren gebouwd en is in 1985 volledig 
gerenoveerd door de gemeente en het Agrargemeinschaft Tanzalpe. 
De molengang stamt nog uit 1862. Tijdens de zomermaanden kan 
de molen dagelijks worden bezichtigd. Wekelijks wordt er ook brood 
gebakken. In de molen bevindt zich ook de melkverzamelplaats. Deze 
in 1957 aangelegde melkleiding tussen de Tanzalm en de molen met 
een lengte van 3 kilometer is nog steeds in gebruik.
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TRADITIE DENNENBOOMTENTOONSTELLING IN JERZENS

DE KONINGIN 
VAN DE ALPEN
DE ALPENDEN – MEER DAN EEN BOOM ALLEEN.
HET HOUT – EEN WAARDEVOL PRODUCT.

DENNENBOOMTENTOONSTELLING IN JERZENS
Jerzens, een bergdorp in het Pitztal, ligt prachtig ingebed in het 
unieke landschap van het hooggebergte! Kenmerkend voor het 
Alpenlandschap rond Jerzens is de “Zirbe”, een boom, die de mensen 
al eeuwen lang door het leven leidt. Het dichte bos op de hellingen 
boven het dorp beschermt al sinds het ontstaan tegen lawine en 
steenslag. De tentoonstelling “Die Zirbe - Grenzgängerin mit Talenten“ 
toont de bezoeker de fascinerende wereld van de Alpenden. In de 3D-
bioscoop komt de den zelfs driedimensionaal tot leven.

Tentoonstelling dagelijks geopend van 9:00-18:00 uur
Dennenproducten zijn te verkrijgen in het TVB kantoor van Jerzens en bij de 
 zaagwerkplaats “Reinstadler”. Bij de VVV kantoren in Arzl, Wenns en Mandarfen 
is een klein aantal dennenproducten (Zirben) verkrijgbaar.

DENNENOLIEWINNERIJ / HOUTSNIJWERK TRADITIE

DENNENOLIEWINNERIJ, ZAGERIJ REINSTADLER 
 YRustgevende kracht van de Pitztaler Alpen voor thuis

 Y100% schone, essentiële dennenolie uit eigen productie

 YNatuurlijke producten met bestanddelen van den, valkruid, 
 bijenhars, honing en Johanneskruid afkomstig van onze  partners   
in het Pitztal Gundolf und Schuler.

 Y Openingstijden: De winkel “Gutes von der Zirbe“ is open van maandag tot en 
met vrijdag en de branderij op elke vrijdag geopend.  

 Y We zijn bereikbaar: Zagerij Reinstadler aan de Pitztaler Talstraße 
(Bushalte Kampeerterrein/Restaurant visvijver)
Niederhof 139, 6474 Jerzens, tel: +43(0)664-1311140 of +43(0)664-6489540
sepp.reinstadler@pitztalnet.at, www.gesund-zirbe.at

HOUTSNIJWERK 
Bezichtiging na telefonische afspraak mogelijk.

 Y Margareta Köll, Arzl, Bichlweg 5, tel: +43(0)664-73408320
 Y Josef Schuler, Arzl, Wald Bichl 8, tel: +43(0)5412-65188
 Y Holger Tangl, Wenns, Amishof 543, tel: +43(0)650-2865905
 Y Klaus Schrott, Jerzens, Haag 74, tel: +43(0)664-3817500
 Y Agnes Eiter, St. Leonhard, Mühl 40, tel: +43(0)5413-87512
 Y Roman Haid, St. Leonhard,  Eggenstall 36, tel: +43(0)5413-87244
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TRADITIE ALMABTRIEB (VEE INHALEN) ALMABTRIEB (VEE INHALEN) TRADITIE

ALMABTRIEB 
(VEE INHALEN)
ECHTE TRADITIE.

ALMABTRIEB (VEE INHALEN) EN 
“KERKDAG” IN JERZENS
Tijdens het tweede weekend van september vindt in Jerzens het
binnenhalen van het vee en de “Kerkdag” plaats. 
Op zaterdag daalt het vee vanaf 14:00 uur af richting hun winteron-
derkomen. De prachtige versieringen van het vee met alpenbloemen 
heeft een bijzondere betekenis en mag niet ontbreken. De mooiste 
koe van het bruine en grijze ras en de sterkste en beste melkkoe wor-
den met een kampioenskrans versierd. Daarnaast zijn er prijzen voor 
onder meer de koe met de hoogste melkproductie. Een boerenmarkt, 
Pitzi’s Kinderclubprogramma en muzikaal vermaak maken het feest 
compleet. Culinaire hoogstandjes worden bij de molen van Jerzens 
door plaatselijke boerinnen vers voor u gemaakt. 
Met een buitenmis op zondag om 09:30 uur begint de traditionele 
Kerkdag. Na de dienst is het tijd voor Frühschoppen in de feesttent. 
Een feestweekend dat u niet mag missen!  

SCHAPEN INHALEN IN ARZL (EIND SEPTEMBER)  
Op zaterdag worden de schapen door het hele Pitztal, vanaf de Ta-
schachalm tot voorbij Arzl, geleid en daar vanaf 14:00 uur verzameld. 
Zondag is er vanaf 13:00 uur het tradionele schapenfeest, waarbij de 
boeren hun eigen schapen uit de kudde selecteren. Al vanaf 10:00 uur 
is er eten en drinken beschikbaar. Eventueel vindt dit feest een week 
eerder plaats. 

SCHAPENFEESTEN IN ST. LEONHARD
De drijvende beneden van de schapen van de bergweiden.
Eind september.
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TRADITIE CAFÉ 3.440 EN WILDSPITZBAHN

CAFÉ 3.440 EN
WILDSPITZBAHN
HET HOOGSTE CAFÉ VAN OOSTENRIJK.

Bij de Pitztaler Gletscher vindt u de nieuwe Wildspitzbahn en Café 
3.440. De hoogstgelegen kabelbaan van Oostenrijk brengt u met com-
fortabele cabines van Doppelmayr met stoelverwarming in amper 6 
minuten op de Hinteren Brunnenkogel. Door de opvallende bouwstijl 
van zowel de Wildspitzbahn als Café 3.440 en het adembenemende  
uitzicht bent u helemaal verkocht. Want Café 3.440 biedt niet alleen 
koffi  e op hoog niveau, maar ook een indrukwekkend uitzicht op de 
omliggende gletsjers en de 3.774 meter hoge Wildspitze. Geniet in 
het hoogste café van Oostenrijk van het onvergetelijke uitzicht op de 
hoogste top van Tirol, de Wildspitze, met daaromheen nog 50 andere 
toppen van meer dan 3.000 meter. Tijdens een koffi  e met gebak komt 
u even helemaal tot rust. Het “zwevende” terras en de panoramazitjes 
achter grote glazen wanden bieden plek aan meer dan 100 bezoekers. 
Gratis wifi . 

 YNieuw: souvenirshop (bekers, verrekijkers, petjes, zonnebrillen, 
steenbokstickers, mutsen, shirts, enz.)

KENNISPADEN TRADITIE

LEERZAME 
WANDELINGEN
ERVAAR DE SPANNENDE KANTEN VAN DE NATUUR.

LUIS-TRENKER-STEIG MET KENNISPAD
De Luis-Trenker-Steig, genoemd naar de wereldberoemde bergbe-
klimmer, die in Arzl opgroeide, loopt onder de hangbrug door de 
Pitzenklamm tot in de Innschlucht. Steile rotswanden, weelderige 
bloe men en de rivier Pitze verwonderen wandelaars die hier een 
bezoek brengen. De door Naturpark Kaunergrat geplaatste informatie-
panelen informeren u over planten en dieren in het gebied.

PILLER MOOR MET KENNISPAD
Boven Piller ligt op 1535 meter hoogte het ongeveer 20 ha grote Piller 
Moor, dat hoort tot de mooiste hoogvenen van midden-Europa. Het 
is ontstaan aan het eind van de laatste ijstijd. Vandaag de dag bestaat 
het  Piller Moor uit twee delen: het sinds 1971 beschermde onge-
repte  Latschenhochmoor en het ten noordwesten daarvan gelegen  
Putzenmoor, waar al in de 19de eeuw turf gestoken werd. Diverse 
oriënteertafels geven informatie over ontstaan en gebruik van het 
hoogveen en over de interessante planten- en dierenwereld. Geniet 
van de omgeving vanaf de 11 meter hoge uitkijktoren.

 Y Onze tip: Piller Moor ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers en 
mensen die moeilijk ter been zijn. Er zijn over een lengte van ca 700 
meter houten vlonders en bruggen aangebracht, die perfect in het 
prachtige moerasgebied passen. 
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TRADITIE ZUIVELHOEVE

ZUIVELHOEVE
TRADITIONEEL HANDWERK.

ZUIVELHOEVE OP DE GOGLES ALM
Op de Gogles Alm grazen van half juni tot half september ongeveer 80 
koeien. Voor lokaal gebruik wordt in de zuivelhoeve verse melk verder 
verwerkt tot kaas, boter en yoghurt. Onze gasten bieden we van 
eind juni tot begin september een rondleiding met aansluitend een 
zuivelproeverij aan. Voor echte genieters is er in samenwerking met 
“Naturparkhaus Kaunergrat“ en de “Tiroler Edlen” van Hansjörg Haag 
in Landeck de Geniettersroute “Tiroler Edle” met de drie geneugten 
Gipfelpanorama, alpenmelk en chocolade!  

 Y Meer informatie of aanmelden: 
Gogles Alm, Joachim Nigg, tel:+43(0)660-5499084, www.gogles-alm.at

ZUIVELHOEVE OP DE TASCHACHALM
De zuivelhoeve in het achterste deel van het Pitztal is zo’n 16663 ha 
groot en biedt om en nabij 819 ha bruikbare weide. Gedurende de 
zomer staan er ongeveer 300 runderen en paarden en zo’n 500-600 
schapen op de weiden van de Taschachalm. In één seizoen produ-
ceren 35-40 melkoeien ongeveer 25.000 – 30.000 liter melk. Hieruit 
wordt door Wolfgang Geiger en zijn team zo’n 2,5 ton bergkaas ge-
maakt. Op de alm zijn kaas- en melkproducten te krijgen en er wor-
den demo‘s, rondleidingen en proeverijen georganiseerd, dage lijks 
van begin juni tot eind september. Rondleidingen zijn op aanvraag.

 Y Meer informatie of aanmelden: 
Taschach Alm, Familie Geiger, tel: +43(0)664-5311711

ROTSPILAREN TRADITIE

ROTSPILAREN 
(ERDPYRAMIDEN)
WONDER DER NATUUR.

De rotspilaren in het Waldertal 
tussen Roppen en Arzl zijn klei-
ne natuurwonderen. De stenen 
pilaren zijn ooit ontstaan bij 
uitzonderlijke klimaatomstan-
digheden. U komt bij de pilaren 
als u op de smalle weg uit de 
richting Roppen ten zuiden 
van de Inn via het Weiler Wald 
naar Walder-Bach rijdt. In een 
bocht bij het uitzichtplatform 
geniet u van het mooie uitzicht. 
Hier volgt u de weg verder 
naar boven. U komt dan na de 
afslag naar “Hohenegg“ bij de 
Walderbach. Stroomopwaarts 
tot aan de waterval vindt u de 
“Erdpyramiden” aan uw rechter-
hand. Hoe ze ontstaan ziet u op 
de steile helling aan de kant van 
Roppen. Loopt u verder in de 
richting van Hohenegg, dan treft 
u nog meer pilaren met “hoed” 
aan. De wandeling gaat van 
Hohenegg over de Walderbach naar de sportvelden van Wald en weer 
naar beneden langs uitzichtpunten en kapelletjes richting het uitkijk-
platform. U kunt ook starten op de parkeerplaats bij de sportvelden 
van Wald of in combinatie met een wandeling over de Bennie-Raich-
brug over de Pitztaler Ache en de Luis-Trenker-Steig. Verder is er ook 
een combinatie mogelijk met het nieuwe fi etspad door de Roppener 
Schlucht.
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TRADITIE MUSEUM

MUSEUM
STAMSERHAUS MUSEUM – WENNS

HET STAMSERHAUS
Het 700 jaar oude Stamserhaus is zijn huidige vorm het oudste boeren-
huis in Tirol. Door de eeuwen heen zijn delen, door vermoedelijk brand, 
ingestort en herbouwd. Het huis is in gebruik geweest als standplaats van 
de belastingdienst, de boeren moesten hier hun pacht en huur afgeven. De 
gemeente Wenns heeft er vervolgens haar intrek genomen. Tussen 2002 
en 2009 is het gebouw grondig gerestaureerd. 

GEORG MATTHÄUS VISCHER
De cartograaf en topograaf Georg Matthäus Vischer werd op 22 april 1628 
in Wenns in het Stamserhaus geboren. Hij was de zoon van het toenmalig 
hoofd van de belastingdienst in het Stamserhaus.

DE OUDSTE KERSTSTAL-VERENIGING TER WERELD
In 1860 richtten 38 kerststal liefh ebbers in Wenns in het Pitztal het 
“Weihnachtskrippe-Gesellschaftsverein Wenns“ op, die offi  cieel als oudste 
kerststalvereniging ter wereld te boek staat. Vandaag de dag zijn er meer 
dan 160 leden, die sinds de start meer dan  350 kerststallen gemaakt heb-
ben. Een aantal handgemaakte exemplaren zijn nog bewaard gebleven..

KERSTSTALEXPOSITIE
De kerststalvereniging van Wenns organiseert in samenwerking met de 
Museum- en cultuurvereniging een grote kerststalexpositie. Met meer 
dan 40 stalletjes wordt de lange en traditierijke historie van de vereni-
ging getoond. In het gezellige museumcafé geniet u met een kop koffie 
of een goed glas wijn van de bijzondere sfeer van het Stamserhaus. Cul-
turele evenementen zoals concerten, lezingen en  exposities van lokale 
kunstenaars maken het aanbod van Museum Stamserhaus compleet en 
maken het tot hét culturele middelpunt van het Pitztal. 
Wij verheugen ons op uw bezoek!

 Y Contact en informatie over de openingstijden: 
Museum und Kulturverein Wenns,Museum Stamserhaus
Georg Matthäus-Vischer-Platz 30, A-6473 Wenns
tel: +43(0)699-109 66 704, email: stamserhaus@gmail.com
www.museum-stamserhaus.at

MUSEUM FLIESS - OFFERPLAATS PILLER SATTEL

De cultus op de Piller Sattel begon in de bronstijd. Dieren werden aan 
de goden geoff erd op stenen altaren. In de vroege ijstijd moesten vooral 
waardevolle objecten als sieraden, munten , keramiek en wapens de 
goden gunstig stemmen. Toen het christendom zijn intrede deed werd 
de off erplaats niet langer gebruikt. 

In het archeologisch museum in Fließ kunt u de voorwerpen uit de 
brons- en ijstijd die gevonden zijn op de Piller Sattel en bij Fließ bekijken.

 Y Openingstijden: mei tot oktober

 Y Meer informatie via tel: +43(0)650/5354 252

Als u vanuit Piller de “KULT UR WEG” volgt naar 
de oude off erplaats dan is ook de dichtbijge-
legen “Gachen Blick”“ bij het Naturparkhaus 
vast interessant. Van daar heeft u een geweldig 
uitzicht over de omgeving. De off erplaats werd 
door het instituut voor klassieke archeologie van 
de Universiteit van Innsbruck in de periode 1992-
1998 opgegraven en heringericht.

MUSEUM TRADITIE
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TRADITIE SCULPTURENROUTE

SCULPTURENROUTE 
“STEINBILDHAUER SYMPOSIUM”.

Rond de plaats Mandarfen staan een aantal steensculpturen, die in 
het kader van het Internationaal Beeldhouwer Symposium gemaakt 
zijn. Een evenement onder leiding van de bekende Pitztaler kunst-
enaar Kassian Erhart, dat de komende jaren navolging moet krijgen.

 Y Informatie over de sculpturen: Inge Pechtl, Hotel Zirbenhof 

(Mandarfen), tel: +43(0)5413-86284

BENNI-RAICH-BRUG TRADITIE

BENNI-RAICH-
BRUG 
VERGEZICHTEN.

De Benni-Raich-brug werd in 1995 aangelegd. Het is een hangbrug 
met een lengte van 138 meter. De brug wordt ondersteund door 
vergrendelde touwen met een dikte van 60 mm en een trekkracht van 
157,0 kN/cm2 en een gegarandeerde minimale belasting van 3650 kn 
in dragende ligging. De brughoogte is 94 meter en het voetpad is 1,5 
meter breed. Sinds 1997 wordt de brug ook voor bungeejumpen ge-
bruikt. Daarvoor zijn diverse afsprongfaciliteiten aangebracht. Door de 
verbinding van de plaatsen Arzl en Wald kwamen er meer mogelijk-
heden voor wandelroutes in dit prachtige landschap. 

 Y Benni-Raich-brug, Pitzenebene, 6471 Arzl im Pitztal
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