
Oostenrijk
Deel 2: Prutz / Oberinntal / Tirol

23 aug - 6 sep

Deel 1: Hinterlasa / St. Andrä / Lungau / Salzburgerland



1

Dinsdag 23 aug Hinterlasa - Prutz  350 km

Nadat we afscheid hebben
genomen van boer Gerhard
vertrekken wij van camping
Peterbauernhof waar we een paar
fijne weken hebben doorgebracht.
Nu is het tijd voor een andere
omgeving.
We rijden naar Prutz tussen
Landeck en Nauders in het
Oberinntal in Tirol en vinden daar
een mooie grote plek op  Aktiv
camping Prutz.



2

Woensdag 24 aug Serfaus Komperdellbahn/Lazidbahn - Arrezjoch - Pezid - Komperdellbahn 13 km
Laagste punt: 1941 m Hoogste punt: 2770 m Totale stijging: 590 m Totale daling: 950 m

De zon schijnt al volop als we naar Serfaus rijden. We zetten de auto op een groot parkeerterrein aan het begin van het dorp en nemen de Dorfbahn,
een metro, naar de andere kant van het dorp. Daar nemen we twee kabelbanen omhoog naar een hoogte van 2350 m. Boven is het behoorlijk druk
met mensen en dieren.



3

We beginnen met een klein bultje, de Böderköpfe.

Als we verder lopen zien we in de verte de Pezid en het Arrezjoch liggen.



4

Ook de zo bekende blokkenvelden ontbreken niet op deze tocht.



5

Als we dit meer passeren is het nog een klein stukje naar het Arrezjoch.



6

Vanaf het joch stijgen we nog bijna 200 m
over een lelijke weg naar de Pezid.

Na een paar lastige laatste meters staan we dan
op de Pezid en kijken uit over een prachtige
omgeving.



7

Vanaf de Pezid gaat het eerst even steil naar beneden en vervolgens via een kam verder.



8

Nadat we de kam hebben verlaten is het nog zo’n 2 uur
wandelen naar de kabelbaan.



9

Het allerlaatste stukje naar de kabelbaan mogen we met de lopende band naar boven.



10

Donderdag 25 aug Fiss - Schönjochbahn - Fisser Joch - Brunnenkopf - Möseralmbahn - Fiss 9 km
Laagste punt: 1824 m Hoogste punt: 2685 m Totale stijging: 450 m Totale daling: 1060 m

Vandaag gaan we in Fiss met de
Schönjochbahn omhoog naar het Fisser
Joch op 2440 m en ook hier is het druk.



11

We lopen omhoog naar de Zwölferkopf op 2596 m
waar een uitzichtpunt en een spiegelende kubus
zijn.



12



13

We gaan verder over de Sattelkopf en de Brunnenkopf.



14



15



16



17

De afdaling naar het Brunnenjoch is beveiligd met kettingen
en beugels.



18



19

Hierna wordt het pad vlakker en
onderweg is een stukje verdwenen door
een modderstroom.



20

We dalen af naar de Möseralm waar het een ware kermis is.



21



22

Vrijdag 26 aug Venetbahn - Glanderspitze - Wannejöchl - Goglesalm - Venetbahn 11 km
Laagste punt: 2017 m Hoogste punt: 2512 m Totale stijging/daling: 630 m

We gaan in Zams met de Venetbahn omhoog naar bijna 2200 m en zien in de verte al de Glanderspitze liggen.



23

Na ruim een uur komen we aan op de Glanderspitze op 2512 m.



24

Hier kijken we op ons gemak naar het verdere verloop van de route.



25

We volgen nog een tijdje
de bergkam waarbij we het
Pillerkruis passeren.



26

Daarna dalen we af richting Galflunhütte maar voordat we deze bereiken nemen we
het pad naar de Goglesalm en daar houden we een pauze met de nodige
lekkernijen.



27

Na deze pauze is het nog zo’n 200 m stijgen naar het bergstation van de kabelbaan.



28

Het midden-station van deze kabelbaan is gewoon een hoge mast waar een bordes
gemaakt is voor de mensen die willen instappen.



29

Zaterdag 27 aug Serfaus Komperdellbahn/Lazidbahn - Furglersee - Blankasee - Planskopf -
Komperdellbahn - Serfaus 11 km

Laagste punt: 1992 m Hoogste punt: 2804 m Totale stijging: 630 m Totale daling: 990 m

Ook vandaag nemen we weer de Dorfbahn en de Komperdellbahn/Lazidbahn naar boven.
Het eerste stukje van de route is gelijk aan dat van woensdag 24 augustus maar al snel
nemen we de Murmeltiersteig.

Het pad passeert een blokkenveld.



30

Onder ons zien we de Furglersee liggen.



31

Na de afdaling naar de Furglersee verlaten we de Murmeltiersteig en beginnen aan de klim naar de Blankasee. We lopen nu door een ruig gebied
met veel meertjes.



32



33



34



35



36

Daarna gaat het zéér steil omhoog naar het Urgjoch om vervolgens op de Planskopf op 2804 m aan te komen.
Onderweg hebben we nog een mooi zicht op de Blankasee en de andere meertjes.



37



38

De afdaling gaat via een rommelig gebied naar het Brunnenjoch en vervolgens naar de Komperdellbahn.



39

’s Avonds betrekt de lucht en krijgen we regen,
onweer en hagel.



40



41

Zondag 28 aug Fiss - Schönjochbahn - Fisser Joch - Frommeskreuz - Steinegg - Fiss 9 km
Laagste punt: 1918 m Hoogste punt: 2492 m Totale stijging: 220 m Totale daling: 740 m

Voor de tweede keer deze week rijden we naar Fiss en nemen de kabelbaan naar het Fisser Joch om vandaaruit via een relaxed wandelpad
naar boven te lopen.

Op 2492 m hebben we ons eerste topje van de dag met een apart kruis waarvan wij de naam niet weten.



42

We lopen verder via twee nieuwe stuwmeren. Het water wordt in de winter gebruikt om sneeuw op de skihellingen te maken.



43

Het is nog een klein stukje naar het Frommeskreuz.



44

Daarna dalen we af waarbij de hikers en bikers hun eigen pad hebben.



45

Over de Fisser Höheweg gaat het terug
naar het midden-station van de
Schönjochbahn.



46



47



48

Maandag 29 aug Prutz 0 km
Een dagje camping met lichte regen.

Dinsdag 30 aug Fiss - Schönjochbahn - Fisser Joch - Urgtal - Almbahn - F.Joch - S.bahn - Fiss 9+1
km

Laagste punt: 1800 m Hoogste punt: 2280 m Totale stijging: 220 m Totale daling: 740 m

Ondanks de laaghangende bewolking vertrekken we toch naar Fiss om daar met de
Schönjochbahn naar boven te gaan, naar het Fisser Joch.
Het is een mysterieuze wereld tijdens het eerste deel van onze wandeling.



49



50

Na ongeveer een uur breekt de bewolking zo nu en dan en direct ziet de wereld er weer anders uit.



51

In de diepte zien we de Urgsee; daar moeten we naar toe.



52

Onderweg zien we deze mooie langharige runderen.



53

Ook een dag als deze levert prachtige plaatjes op.



54

De bewolking begint steeds meer te breken als we aan de afdaling beginnen door het Urgtal naar de Almbahn.



55



56

De Urgsee



57

Vlak voordat we bij de Almbahn aankomen brengen we nog een bezoekje
aan de Schöngampalm.



58

Daarna brengt de Almbahn ons van 1800 m naar 2600 m.
De wolken blijken nog steeds laag te hangen.

Vanaf daar is het nog 1 km lopen naar
de Schönjochbahn die ons in twee
etappes weer naar beneden brengt.



59

Woensdag 31 aug Prutz - Pfunds - Altfinstermünz - Pfunds - Prutz 53 km
Laagste punt: 860 m Hoogste punt: 1090 m Totale stijging/daling: 540 m

We stappen vandaag op de fiets
voor een fietstocht langs de Inn.
Maar voordat we beginnen halen we
water uit de bron dat wij allebei echt
niet lekker vinden, teveel ijzer,
calcium, magnesium en zwavel.
Gelukkig kunnen we daar ook
gewoon water tappen.



60



61



62



63

Na zo’n 26 km door het mooie Oostenrijkse Oberen Inntal komen we aan bij
Altfinstermünz, een grenspost en tolstation uit de Middeleeuwen.



64

Na een kort bezoek fietsen we over een steil pad Zwitserland binnen. We fietsen een klein stukje over de grote
weg om even later weer op dezelfde route uit te komen die we op de heenweg hadden en zo bereiken we na
zo’n anderhalf uur weer de camping.



65

Donderdag 1 sep Prutz - Ladis - Prutz 7 km
Laagste punt: 869 m Hoogste punt: 1194 m Totale stijging/daling: 360 m

Daar deze morgen het weer iets te wensen overlaat besluiten we na de lunch een wandeling te maken naar Ladis, een plaats die boven Prutz
gelegen is. Zodra we op weg zijn breekt de zon door de wolken en wordt het nog behoorlijk warm.

Even buiten Prutz lopen we langs dit bijzondere kruis, maar een kerkhof is er niet te zien.

De weg blijft stijgen en even later zien we Prutz al een heel stuk onder ons liggen.



66

Na een behoorlijke stijging over een mooi pad door
een bos komen we aan in Ladis. In het centrum aan
de rand van een prachtig meertje houden we een
pauze en hebben zicht op het kasteel van Ladis.



67

Even later lopen we verder door Ladis waar zoals in ieder plaatsje
van alles is te zien.



68

Bij de afdaling kijken we nog even terug op het kasteel.

Het laatste stuk van de wandeling gaat weer door
bosgebied en zien we zelfs druipstenen.



69

Vrijdag 2 sep Melag - Langtaufererferner - Weiskugelhütte - Melag 14 km
Laagste punt: 1901 m Hoogste punt: 2555 m Totale stijging/daling: 770 m

We staan vroeg op om in Italië een wandeling te gaan maken. We rijden eerst naar de Reschensee en vandaar rijden we het Langtauferertal in.
Aan het einde van het dal zetten we in Melag de auto neer.

De wandeling begint vlak en is gelijk al mooi.



70

We komen langs de kabelbaan waarmee de spullen voor de
Weiskugelhütte oftewel de Rifugio Pio XI worden vervoerd.
We zien hoe de kabel vastgemaakt is en boven zullen we zien hoe
het andere uiteinde van de kabel is bevestigd.



71

Inmiddels zijn we in bosgebied aangekomen waar het geleidelijk omhoog gaat.



72



73

Daar we aan de andere kant van het dal moeten zijn lopen we naar beneden om het water over te steken en weer omhoog te
lopen.



74



75

Als de weg terugdraait naar de hut zien we dat het niet ver meer is naar de Langtaufererferner (=gletsjer) en besluiten we om er naar toe
te lopen. Hier krijgen we geen spijt van want het is zeer de moeite waard.
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77
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80

We keren daarna terug naar de
oorspronkelijke route en na een
pittige puinhelling zien we de
vlaggen van de hut..



81



82

Bij de hut zien we hoe de kabelbaan aan de bovenkant bevestigd.is.



83

We zijn niet voor niets in
Italië dus bestellen we een
groot bord spaghetti.

Geen mobiele ontvangst bij de hut, maar even voorbij
de hut gelukkig wel.



84

Op de terugweg nemen we de hoge route met mooie uitzichten.



85



86



87

Vlak voor Melag zien we dit mooie onderkomen voor de
geiten en even later lopen we het plaatsje weer binnen.



88

Zaterdag 3 sep Aifneralm - Panorama Höhenweg - Falkaunsalm en terug 13 km
Laagste punt: 1957 m Hoogste punt: 2220 m Totale stijging/daling: 650 m

Het is in kilometers niet ver rijden naar ons beginpunt van de wandeling maar het is wel een bijzondere route. De laatste 5 kilometers gaan over een
zandweg steil omhoog de bergen in. Bij de Aifneralm vinden we nog een plekje voor de auto.

De wandeling begint met een pad door het bos met heel veel oude bomen. Er wordt hard
gewerkt om omgezaagde bomen het bos uit te krijgen.



89

Na 40 minuten verlaten we het bos en moeten steil omhoog.



90



91

Even later vlakt het af en hebben we een mooi zicht op Prutz en de omgeving van Fiss waar we al diverse wandelingen hebben gemaakt.



92



93

Na een mooie wandeling op hoogte krijgen we steeds meer zicht op het Kaunertal met in de verte de Gepatsch Stausee en de Gepatschferner.



94

We lopen vervolgens een eind omlaag en komen dan aan bij de Falkaunsalm.



95

Na het nuttigen wat lekkers lopen we dezelfde weg weer terug naar de auto. In diverse folders staat deze route omschreven als eenvoudig en met
weinig stijgingen. Dit vinden wij niet terecht daar we op de heenweg al 350 m hebben moeten stijgen en het pad soms langs diepe afgronden loopt.
Ook verdient het aanbeveling het pad maar in één richting te lopen en je bij de andere alm te laten ophalen.



96

Zondag 4 sep Pfunds dalwandeling 9 km
Laagste punt: 958 m Hoogste punt: 1034 m Totale stijging/daling: 190 m

Onze laatste wandeldag van de vakantie en voor deze dag staat de Klammsteigroute op het programma. We zetten de auto in Pfunds neer en lopen
naar de kloof. Maar helaas, onderweg worden we via een bord gewaarschuwd dat de kloof is afgesloten in verband dreigende aardverschuivingen.
Jammer, maar het is niet anders.

We besluiten om nu een korte rondwandeling te maken vanuit Prutz.
Aan de rand van het dorp is dit waterkunstwerk te vinden dat wel een beetje
weggestopt ligt.



97

We volgen de route Via Claudia en komen aan bij Mini Fundus, ofwel Klein Pfunds, gebouwd door
vier gepensioneerde heren uit Pfunds.



98



99

Ons pad loopt verder door het
bos en langs weilanden en
even later komen we aan bij
de Kajetansbrug waar we de
Inn oversteken.



100

Na de brug gaat het over een mooi landweggetje langs de Inn weer richting Pfunds



101

Vlak voor het plaatsje steken we via een nieuwe brug
de Inn weer over.



102

Aan het eind van de wandeling lopen we op ons gemak
door Pfunds richting de auto.



103

Maandag 5 sep Prutz - Walldorf  420 km
Vandaag staat de terugreis gepland maar als we opstaan regent het behoorlijk, dus we doen rustig aan. Als rond 10 uur de wolken optrekken, zien we
dat er in de bergen veel sneeuw is gevallen.

De reis verloopt wel droog, maar helaas niet zonder files. Vooral tussen Ulm en Stuttgart is het erg druk.
We overnachten weer op de voor ons bekende camping Astoria in Walldorf, waar het restaurant helaas op maandag gesloten is.



104

Dinsdag 6 sep Walldorf - Heel  353 km

We staan op met een strak blauwe lucht en dit zal de hele dag zo blijven.

Na een rit zonder files zijn we om 13.15 u thuis.

Onze vakantie in Oostenrijk zit er weer op. De laatste 2 weken hebben we met veel plezier op de camping in Prutz gestaan. Een prima camping, en
op het nieuwe gedeelte, waar wij hebben gestaan, zijn de plekken ruim. Deze camping heeft wel één minpuntje en dat is het geluid van de
aangrenzende weg. Daar er nog voldoende kabelbanen in de omgeving open zijn is deze camping toch een prima uitvalsbasis voor bergwandelingen.


