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Direct vanaf het begin van de etap-
pe zit u middenin een imposan-
te bergwereld: steile rotswanden, 
donkere naaldbossen, grazige wei-
den en bergstroompjes met prach-
tig turquoise water. De klim naar de 
eerste Alpenpas in de route wordt 
verdeeld over drie stukken, onder-
broken door lange, vrijwel vlakke 
gedeelten en is voor de meeste fiet-
sers goed te doen.

Meteen buiten Garmisch-Partenkirchen 
begint een eerste klim van 3 km 5%, 
maar daarna blijft het tot Mittenwald 
vrijwel vlak, op een paar gemene klim-
metjes na. Onderweg kunt u genieten 
van het uitzicht op de ruige bergen 
van het Wettersteingebirge en het 
Karwendelgebirge. Het vioolbouwers-
dorp Mittenwald met zijn beschilder-
de huizen is een goede plek voor een 
koffiestop. Na Mittenwald begint de 
tweede klim: 1,8 km 7-8%. Onder-
weg passeert u de Oostenrijkse grens 

en kunt u omlaag kijken in de Leuta-
schklamm, een spectaculaire kloof. 
Daarna volgt weer een lang, heel licht 
stijgend stuk door het Leutaschdal 
met een reeks gehuchten die samen 
de gemeente Leutasch vormen. Ook 
hier heeft u uitzicht op het Wetter-
steingebirge, maar nu van de andere 
kant gezien. Na het laatste dorpje gaat 
de weg nog een laatste keer omhoog 
(600 m 9%, 800 m 3-4%) voordat de 
Buchener Höhe (1256 m) bereikt is. 
De top biedt door het bos geen uit-
zicht, maar een eindje verder kijkt u 
na de eerste haarspeldbocht diep om-
laag in het Inndal.
Na 7 km steile afdaling (9-10%) komt 
u aan in Telfs, waar u de Innradweg 
stroomopwaarts volgt door het brede 
dal van de Inn. Wie de route anders-
om volgt zal blij zijn met het café met 
uitzicht bij de eerste haarspeldbocht 
na Telfs.
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Even praktisch
Door zijn lage ligging is de Buchener 
Höhe al vroeg in het jaar sneeuwvrij: 
vaak al in april, maar zeker in mei.

Hulp van de trein
U kunt in plaats van de klim over de 
Buchener Höhe de trein nemen, al 
rijdt die niet parallel aan de route. 
Stap dan richting Rome fietsend in 
Garmisch-Partenkirchen in en in See-
feld uit. Vandaar is het 50 m omhoog 
naar Mösern, waarna u kunt afdalen 
naar het Inndal. 
Richting Nederland fietsend wordt 
de 600 m hoogteverschil overbrugd 
met een continue helling van 9-10%. 
In plaats daarvan kunt u de Innrad-
weg blijven volgen tot Innsbruck en 
daar de trein nemen richting Gar-
misch-Partenkirchen. Stap uit in Mit-
tenwald om verder langs de route af 
te dalen. Als u met uw rug naar het 
station rechtsaf de Bahnhofplatz op 
gaat en daarna einde weg weer rechts 
dan zit u meteen weer op de route (zie 
p. 88, km 4,1.)

Garmisch-PartenkirchenH

en omgevingHHH	 km 0
Duitslands bekendste wintersport-
plaats dankt zijn toeristisch belang 
vooral aan zijn wintersportvoorzie-
ningen en zijn bijzonder mooie lig-
ging aan de voet van de bergen met 
tal van excursiemogelijkheden.

i Richard Strauss Platz 2 
t 08821-180700  
www.gapa.de

Een beetje geschiedenis
De hoofdstraat van Partenkirchen – de 
naam gaat terug op het Romeinse Par-
tanum – volgt de loop van de Romein-
se Via Raetica, die ontstond toen kei-
zer Septimius Severus in de 2e eeuw 
n. Chr. al bestaande muilezelpaden 
over de Brennerpas en het Seefelder 
Sattel liet uitbouwen tot een Romein-
se weg. Dit project bekorte de reis van 
Verona naar Augsburg aanmerkelijk in 
vergelijking met de eerder aangelegde 
Via Claudia Augusta over Reschenpas 
en Fernpas. De Brennerpas werd daar-
mee tot de huidige dag de belangrijk-
ste pas over de Oostalpen. 
De dorpen Garmisch en Partenkirchen 
werden in 1935 op bevel van Hit-
ler samengevoegd tot één gemeente 
vanwege de Olympische Winterspe-
len die hier het jaar daarop zouden 
plaatsvinden. Naderhand ontwikkelde 
de plaats zich tot het bekendste en 
chicste wintersportoord van Duits-
land. Het jaarlijkse schansspringen 
met Nieuwjaarsdag helpt mee om de 
stad ‘op de kaart’ te houden.
Ondanks de bestuurlijke samenvoe-
ging van beide dorpen is er nog steeds 
sprake van twee aparte gemeenschap-
pen en vinden de bewoners van Par-
tenkirchen het niet leuk als de om-
slachtig lange plaatsnaam wordt inge-
kort tot Garmisch.

Luftmalerei in Mittenwald
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De oude dorpskernen
Van de twee stadsdelen is Garmisch 
(ten westen van de Partnach) het mo-
dernst en het chicst. Bezienswaardig 
zijn hier de barokke Pfarrkirche St. 
Martin en de Alte Kirche met fresco’s 
uit de 15e en 16e eeuw. Verder vindt 
u hier het Museum Aschenbrenner 
(Loisachstraße 44, porselein, poppen 
en kerststallen). 
In de oude hoofdstraat van Parten-
kirchen kunt u een aantal rijk beschil-
derde gevels bewonderen. Hier vindt 
u ook het Werdenfels Museum (Lud-
wigstraße 47) met volkskunst, stijlka-
mers en een grote verzameling werk-
tuigen voor boer en ambachtsman. 
Iets boven Partenkirchen staat de 
Wallfahrtskirche Sankt Anton met 
prachtige barokke plafondfresco’s. 

De PartnachklammHHH

Met een entreeprijs van € 4 vormt een 
wandeling door de Partnachklamm 
een zeer betaalbare maar niettemin 
avontuurlijke en spectaculaire excur-
sie. De Partnach heeft hier een tot 
80 meter diepe, soms maar een me-
ter brede kloof in het gesteente uit-
geslepen. 
Boven het woeste water is, soms door 
donkere tunnels, een wandelpad in 
de rotsen uitgehakt, terwijl her en der 
watervallen zich naar beneden stor-
ten. Deugdelijk schoeisel en regenkle-
ding zijn dan ook zonder meer nodig; 
ook een zaklamp is aan te bevelen. U 
vindt de Partnachklamm ten zuiden 
van de springschans. Vanaf de entree 
naar de Klamm is het heen en terug 
ongeveer 45 minuten lopen.

De ZugspitzeHHH

Als het helder weer is en de prijs geen 
bezwaar vormt, is een excursie naar 
de top van de Zugspitze een must: 
het uitzicht vanaf Duitslands hoogste 
berg (2962 m) is onvergetelijk. Ver-
geet echter niet warme kleding mee 
te nemen!
Het Zugspitze Ticket kost € 52 en is 
goed voor een retourtje met de Bayri-
sche Zugspitzbahn, die vlakbij het ge-
wone station van Garmisch-Partenkir-
chen vertrekt. U komt met deze tand-
radbaan, die voor een deel door een 
tunnel in de berg rijdt, tot vlak onder 
de top. Voor het laatste stukje stapt 
u dan over op de Gletscherbahn. Het 
is ook mogelijk al veel eerder over 
te stappen: vanaf de Eibsee gaat een 
gondelbaan rechtstreeks naar de top. 
Desgewenst kunt u heen en het ene 
doen en terug het andere. De Eibsee 
is een door bossen omgeven berg-
meer waar u in circa 2 uur omheen 
kunt wandelen.

Overige uitzichspuntenHH

Wanneer u naast de Zugspitze nog ande-
re bergbanen wilt gebruiken, dan kunt 
u besparen met de Zugspitz card (zie 
www.zugspitzcard.de).
Van de overige uitzichtspunten rond 
Garmisch-Partenkirchen is het uitzichts-
platform AlpspiX het meest spectacu-
lair. Dit uitstapje is niet aan te beve-
len voor wie een beetje last van hoog-
tevrees heeft, want het gaat hier om 
een smalle, modernistische staalcon-
structie dit tot 25 meter uit de berg-
wand steekt, terwijl je 1000 meter 
boven de afgrond op een doorzichtige 
vloer staat. Vanaf het bergstation van 
de Alpspitzbahn is het maar een korte 
klim naar de AlpspiX.

Triften in de Partnachklamm

Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw werd de Partnach gebruikt om 
brandhout af te voeren. In het bos boven de Partnachklamm zaagde men 
boomstammen in stukken van 1 meter lang, voorzag ze van een merkteken 
van de eigenaar en gooide ze in de Klamm om ze er stroomafwaarts weer uit 
te vissen. In het Duits heet dit ‘triften’.
Vaak raakten de stukken hout klem in de smalle doorgangen. Arbeiders 
(‘Trifter’) moesten dan proberen met haken de boel weer vlot te trekken. 
Aanvankelijk werkte men vanaf een kabel boven het water; later werd een 
plankier boven de beek aangebracht, maar het bleef gevaarlijk werk waarbij 
meerdere dodelijke ongelukken gebeurden. Op weg naar de Partnachklamm 
ziet u ter nagedachtenis van de verongelukte arbeiders dan ook meerdere 
kruisen staan.
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Wie liever wat minder adrenaline 
door de aderen laat vloeien kan een 
mooie bergwandeling maken van het 
bergstation van de Alpspitzbahn naar 
dat van de lager gelegen Kreuzeck-
bahn. Ook de Wankbahn (€ 20,50) 
naar de Wank (1780 m) ten oosten 
van de stad is een goed alternatief. 
Hier heeft u een mooi zicht op Gar-
misch-Partenkirchen en de toppen 
van het Wettersteingebirge daarach-
ter. Andere, goedkopere bergbanen 
naar lagere bergstations zijn nog de 
Eckbauerbahn, de Hausbergbahn en 
de Kreuzeckbahn, allen ten zuiden 
van de plaats.

MittenwaldHH	 km 24
i Dammkarstraße 3 

t 08823-33981  
www.alpenwelt-karwendel.de

Mittenwald is een bekend centrum 
voor de bouw van strijk- en tok-
kelinstrumenten. De lange traditie 
die het dorp op dit gebied heeft be-
gon in 1684, toen Matthias Klotz de 
vioolbouw kunst, die hij in Italië ge-
leerd had, in Mittenwald introduceer-
de. Tegenwoordig telt het dorp een 
tiental vioolbouwers en een Staatliche 
Musikinstrumentenbauschule met ca. 
45 leerlingen. Het Geigenbau museum 
(Ballenhausgasse 3) laat werk van de 
Mittenwalder vioolbouwers van vroe-
ger en nu zien. Ook kunt u er een re-
plica van Klotz’ werkplaats bekijken.

In het centrum van Mittenwald zijn 
prachtige voorbeelden van Luftma-
lerei te zien, zoals in Oberbayern de 
muurschilderingen in de buitenlucht 
genoemd worden. Vaak worden tra-
ditionele beelden uit het dagelijks le-
ven uitgebeeld, maar ook katholieke 
heiligen zijn populair als motief. Ook 
de toren van de Pfarrkirche St. Pe-
ter und Paul werd geheel beschilderd 
met trompe l’oeil pilasters. Het barok-
ke interieur van deze kerk is evenzeer 
in de moeite waard.
Ten oosten van Mittenwald torent 
het Karwendelgebirge met zijn grillige 
toppen boven het dorp uit. De Kar-
wendelbahn brengt u er heen en te-
rug voor € 26,50 naar toe.
De Leutaschklamm ligt eigenlijk in 
de Oostenrijkse buurgemeente Leu-
tasch, maar is ook vanuit Mittenwald 
gemakkelijk te bereiken door bij de af-
slag naar Leutasch nog even rechtdoor 
te fietsen en daarna de wegwijzers te 
volgen. De Leutaschklamm lijkt op de 
Partnachklamm, maar hij is minder 
smal en hier kijkt u van boven af in 
de kloof vanaf een speciaal aangelegd 
pad met een paar hoge bruggen. De 
kloof is veel langer: tot het glanspunt 
Panoramabrücke en terug bent u al 
gauw 2 uur te voet onderweg. Vindt 
u dat te lang, dan kunt u zich ook be-
perken tot een klein wandelingetje 
aan het begin van de Klamm dat ein-
digt bij een mooie waterval. 
Het pad naar de waterval is het enige 
deel waarvoor u een paar euro entree 

De Isar bij Mittenwald
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moet betalen. De rest is gratis omdat 
het met steun van de EU is aange-
legd. Ook vanaf de Oostenrijkse zijde 
kunt u de Klamm bezoeken; de route 
komt erlangs. Zowel bij de Duitse als 
de Oostenrijkse is een café-snackbar. 
Regenkleding is hier niet nodig, goede 
schoenen wel.

StamsHH	 km 62
Het dorpje Stams wordt gedomineerd 
door de grote Cisterciënzer abdij van 
dezelfde naam. Het klooster werd in 
1273 gesticht door Graaf Meinhard 
II en was tevens bedoeld als begraaf-
plaats voor hemzelf en zijn nazaten. 
De abdij betekent veel voor de Ti-
rolers, omdat verschillende van hun 
vorsten er begraven liggen: behalve 
Meinhard en zijn echtgenote ook ver-
schillende van zijn opvolgers, zoals 
Fried rich mit der leeren Tasche en Si-
gismund der Münzreiche.
De Stiftskirche van het klooster werd 
in 1284 gewijd en 700 jaar later door 
Paus Johannes Paulus II tot basilica 
minor verheven. De oorspronkelijke 
romaanse basilica kreeg in de 17e en 
18e eeuw een barokke make-over. 
Het feestelijke interieur is echter al-
leen te zien tijdens rondleidingen: juni 
t/m sep. dagelijks om 9, 10, 11, 13, 
14, 15 en 16 uur, de rest van het jaar 
alleen woensdags om 14 uur.
Bij de abdij hoort een winkel waar 
door de monniken gemaakte jam, 
honing en schnaps verkocht worden, 
alsmede religieuze artikelen. Op som-

mige dagen is er ook in het klooster 
gebakken brood verkrijgbaar.
Overeenkomstig de regel van St. Be-
nedictus verleent de abdij ook onder-
dak, echter alleen aan mannen (zie bij 
Stams onder Onderdak).

Campings
Grainau km 0 + 4

c3 (et. 15) Erlebnis Zugspitze, Griesener Straße 2,  
t 08821-9439111. 
Net buiten Garmisch-Partenkirchen.  
Tentplaatsen aan de rivier en aan de weg  
(‘s nachts niet druk). Hele jaar open. 
+o/buwe„s ®R ⁄ 17 ™ 28 
H groot houten vat ™ 50

 Route:
 0,0 Bij km 0,0 Bahnhofstr. westwaarts vlg. 

(terug: bij km 6,8 5.)
 0,3 Bij 1e stopl. ≤ dan 4 onder viaduct door.
 2,9 7 (f Grainau negeren).
 3,3 Einde weg 1. 
 4,3 c.

Krün  km 14
c1 H Alpen-Caravanpark Tennsee, Am Tennsee 1, 

t 08825-170. 
Luxe camping temidden van mooie natuur.
Op 900 m hoogte. De Tennsee (eerder een 
soort ven) is niet geschikt om in te zwemmen.  
Open: januari t/m oktober. 
+o/bvuWkR„s ⁄ 16 ™ 25

MittenwaldH	 km 19
c2 H Isarhorn, Am Horn 4, t 08823-5216. 

In stuk bos in een lus van rivier op 900 m. 
Vrije plaatskeuze, geen afgebakende plaatsen. 
Klimwand en andere klimmogelijkheden.
Hele jaar open. 
+bwke„s ⁄ 16 ™ 24

Het Mieminger Gebirge gezien vanuit etappe-eindpunt Stams
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Leutasch  km 33
c3 H Tirol-Camp, Reindlau 230 b,  

t 05214-65700. 
In smal dal tussen imposante bergen op 
bijna 1100 m. Luxe sanitair. 
Open: mei t/m oktober. 
+o/bVuwkrp„Zs  
⁄ 23 ™ 26  
H caravan ™ 45 blokhut K ⁄ 52 ™ 104

StamsHH  km 61
c4 Eichenwald, Schießstandweg 10, 

t 05263-6159. 
Terrrassencamping aan de rand van het dorp. 
Hele jaar open. 
bvuwkr„zs ⁄ 16 ™ 23

Onderdak
Garmisch-PartenkrichenH (kleine selectie)  km 0

i	 www.gapa.de 
i Tourist-Information, Richard Strauss Platz 2,  

t 0 8821-180700. 
Open: tot half mei ma-vr 9-17, za 9-15, 
daarna ma-za 9-18, zo 10-12.

J H Sport Hostel, Wildenauerstraße 15 ,  
t 08821-9692940.  
fK„b ∆ 22 ⁄ 39 ™ 56 
Incheck 0-24 mbv automaat. 
Ontbijt mogelijk tegen meerprijs.

j Jugendherberge Garmisch-Partenkirchen, 
Jochstraße 10, Burgrain, t 08821-967050.  
fr ∆ 29 
3 km ten noorden van Garmisch-Partenkirchen.

Ps Ludwigshof, Ludwigstraße 88,  
t 08821-2703. ufb ⁄ 45-55 ™ 59-69

J Hostel 2962, Partnachauenstraße 3,  
t 08821-9092674. Cvf 
⁄d 27/35 ™d 64/76 ⁄ 42/55 ™ 74/102

Ps H Gästehaus Brigitte, St. Martin Straße 40,  
t 08821-73938. +Cub ⁄ 37 ™ 74

Hg Haus Höllental, Höllentalstraße 39,  
t 08821-95360. f ⁄ 37-39 ™ 64-80

Ht H Olympiahaus,  
Karl und Martin Neuner Platz 1,  
t 08821-7309699. +R ⁄ 52 ™ 68-88

Hg H Zur Schönen Aussicht, Gsteigstraße 36,  
t 08821-7303550. +vufb ⁄d 52 ™ 82 
Ten oosten van de stad. 50 m boven de route.

Ps H Gästehaus Hohe Tannen, Zöppritzstraße 13, 
t 08821-54647.  
+Cvuf„b ⁄ 42 ™ 84

Hg H Almenrausch und Edelweiss***,  
Kreuzstraße 7, t 08821-2527.  
+Cb ⁄ 64-73 ™ vanaf 118

Gh H Schatten, Sonnenbergstraße 10-12,  
t 08821-9430890. +„b ⁄ 76-86 ™ 96-122

Wh H Rheinischer Hof****, Zugspitzstraße 76,  
t 08821-9120.  
+Rz„b ⁄ 89 ™ 118-150

Kaltenbrunn (gem. Garmisch-P.)  km 7
Ps H Brandnerhof, Kaltenbrunn 40,  

t 08821-53828. +bufs ™ 75
Ht H Zum Schweizer Bartl, Kaltenbrunn 19,  

t 08821-3071. +bu„ ⁄ 67 ™ 94 
Op p. 86 bij km 6,7 (terug bij km 12,1).

Klais (gem. Krün) (selectie)  km 12
i www.alpenwelt-karwendel.de/ 

suchen-buchen
Ps H Alpvital***, An der Kirchleiten 7,  

t 08823-8168. +ufb ⁄ 45 ™ 65
Ps H Rusticana, An der Kirchleiten 11,  

t 08823-3561. 
+ufb ⁄ 41 ™ 67-75 Ap K ™ 74-86

Krün (selectie)  km 14
i www.alpenwelt-karwendel.de/ 

suchen-buchen
i Tourist-Information, Schöttlkarspitzstraße 15, 

t 08825-1094. 
Open: tot half mei ma-vr 8.30-12/13.30-17, 
daarna ma-vr 8-18, za 9-12, zo 10-12.

Ht Alpenglühn, Kranzbachstraße 10,  
t 08825-2082. ⁄ 49 ™ 60-65

Bb Gästehaus Isarwinkel, Edelweißstrasse 38,  
t 08825-1579 / 342. vfb ⁄ 55 ™ 70

Gh Krüner Stub’n, Soiernstraße 4,  
t 08825-921430. v ™ 61-73/69-87

Ht H Ferienhotel Barmsee, Am Barmsee 9,  
t 08825-2034.  
+bufR„zs ⁄ 41-51 ™ 86-102 
Op p. 87 bij km 7,4 (terug bij km 4,7).

Wh H Alpenhof Krün****, Edelweißstraße 11,  
t 08825-1014.  
+bvufR„z ⁄ 60 ™ 119-129

MittenwaldH (kleine selectie)  km 24
i www.alpenwelt-karwendel.de/ 

suchen-buchen
i Tourist-Information, Dammkarstraße 3, 

t 08823-33981. 
Open: voor mei ma-vr 8.30-12/14-17, 
daarna ma-vr 8.30-18, za 9-12.

j Jugendherberge Mittenwald, Buckelwiesen 7,  
t 08823-1701. +ufr ∆ 29 ™ 59

Bb Haus Isarstrand, Kresenzerweg 9,  
t 08823-5116. vb ⁄d 27 ™ 54

Ps H Karner, Laintalstraße 50, t 0176-39986298. 
+vub ™ 60-80

Ps Alpenhof, Am Anger 20, t 08823-8326.  
Cvufb ⁄ 36 ™ 72

Hg Gästehaus Edlhuber, Innsbruckerstraße 33,  
t 08823-1389. b ⁄ 52 ™ 64-84

Ps H Bavaria,*** Mühlenweg 44, t 08823-1484. 
+u„b ⁄ 40-55 ™ 70-84

Gh H Alpenrose***, Obermarkt 1,  
t 08823-92700.  
+CfR ⁄ 31/61 ™ 77/97

Wh H Post-Hotel****, Obermarkt 9,  
t 08823-9382333.  
+bC„z ⁄ 60-75 ™ 115-170
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Vanaf hier Oostenrijk (landnr. 0043)
Leutasch (kleine selectie)  km 29-40

i	 www.seefeld.com 
i Informationsbüro Leutasch, Weidach 320, 

t 050-88010. 
Open: voor juni ma-vr 9-17, 
daarna ma-vr 9-18, za 9-12.

Ht H Tirol-Camp, Reindlau 230b, t 05214-65700. 
+VuZs ⁄ 43 ™ 66-74 
H caravan ™ 45 blokhut K ⁄ 52 ™ 104 	
Bij c3.

Ps H Karwendelblick, Plaik 87a, t 05214-6376. 
+Vub ™d 46-56 ™ 50-56 
In april gesloten.

Ps H Landhaus Doris, Plaik 83a,  
t 05214-6893. +vub ™ 56

Ps H Alte Schmiede, Platzl 114, t 05214-6308. 
+vufsb ⁄ 49/54 ™ 52/60

Ps H Ostbach, Ostbach 2,  
t 05214-6605. +vub ⁄ 36 ™ 61 
Op p. 89 bij km 12,6 (terug bij km 12,4).

Gh H Weißes Rößl, Gasse 166,  
t 05214-6221. +Kb ™ 62

Gh H Reiterklause, Unterkirchen 244a,  
t 0664-73165365.  
+vuzsb ⁄ 53 ™ 66-76 
Op p. 89 bij km 2,5 (terug bij km 22,5).

Ps H Lehnerhof***, Lehner 199, t 05214-6278. 
+vufsb ⁄ 49 ™ 90 
Op p. 89 bij km 7,7 (terug bij km 17,3).

Ht H Tirolerhof***, Weidach 308a, t 05214-6331. 
+vfRb ⁄ 57 ™ 100-118

Wh H Leutascherhof, Weidach 305, t 05214-6208. 
+vfRsb ⁄ 70-86 ™ 126-182

Telfs (selectie)  km 52
i www.sonnenplateau.net 
i Infobüro Telfs, Untermarktstraße 1,  

t 05262-62245. 
Open: ma-vr 8.30-12.30/13.30-17.30, za 10-12.

Bb Haus Stubenböck, Giessenweg 9,  
t 05262-62569. Cvf ⁄ 27-30 ™ 54-60

Ps H Gästehaus Hellrigl**, Hinterbergstraße 2,  
t 0664-5196428. +buz ⁄ 43 ™ 64 
60 m boven de route.

Gh Plattenhof, Platten 6, t 0669-11197179.  
+b ⁄ 33 ™ 66 
4 km ten oosten van Telfs,3 km van route.

Ps H Telfer Stub’m, Wiesenweg 1,  
t 05262-62549. +vufr ™ 78 
Bij p. 89/km 24,7 (terug bij km 0,2).

Ht Martina***, Sagistraße 32, t 05262-62373.  
„b ⁄ 50 ™ 90 
Bij p. 89/km 24,0 (terug bij km 0,9).

Ht Munde***, Untermarktstraße 17,  
t 05262-62408. +CfRb ⁄ 70 ™ 94

Ht H Tirolerhof***, Bahnhofstraße 28,  
t 05262-622370.  
+CvfRb ⁄ 56-69 ™ 90-104

Pfaffenhofen  km 53
Gh Schwarzer Adler, adres, t 05262-62539.  

+Cfzb ⁄ 40 ™ 80 
Op p. 90 bij km 1,0 (terug bij km 9,5) ww. vlg.

Rietz  km 57
Ht H Rietzerhof***, Bundesstraße 16,  

t 05262-66669. +f ⁄ 36 ™ 49
Ps H Thaler***, Unterdorf 18, t 05262-62619.  

+ufb ⁄ 36 ™ 72 
Op p. 90 bij km 5,1 (terug bij km 5,4) ww. vlg.

Gh Dorferwirt, Dorf 24, t 660-5754543.  
⁄ 46 ™ 82 
Op p. 90 bij km 3,4 (terug bij km 5,4) ww. vlg.

Thannrain (gem. Stams)  km 59
Gh Hirschen***, Thannrain 45, t 05262-62026. 

fzΩb ⁄ 47 ™ 74 
Op p. 90 bij km 6,5 (terug bij km 4,0).

StamsHH  km 62
˚ Stift Stams, t 05263-6242.  

⁄d 23 ⁄ 28. Pelgrims betalen € 15. r 12 
Cisterciënzer klooster. Alleen voor mannen. 
Contact: Broeder Daniel  Klee.

Bb Fam. Kölf, Graf Meinhardstraße 7,  
t 05263-6474. +Cvu ⁄d 24 ™d 28

Ps H Gästehaus Possard, Schöneck 12,  
t 0699-11907989. +Cvuf ⁄ 35 ™ 58

Kapel in Klais
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Deze etappe volgt de onstuimi-
ge Inn stroomopwaarts: een eldo-
rado voor rafters. Van tijd tot tijd 
versmalt het dal zich tot een kloof, 
waarin geen plaats is voor de weg, 
die dan noodgedwongen op en af 
bovenlangs de kloof loopt.
Van Imst tot Verona valt de route 
vrijwel steeds samen met de Via 
Claudia fietsroute.

ImstH	 km 24 + 3
Imst is zonder twijfel de mooiste plaats 
aan deze etappe, dankzij zijn talrijke 
met een heiligenbeeld versierde bron-
nen. Het mooist is de Oberstadt waar 
u kunt dwalen door kronkelige straat-
jes met kleurige oude huizen. Hier 
staat ook de gotische Pfarrkirche Ma-
riä Himmelfahrt, waaraan later ba-
rokke en neogotische elementen zijn 
toegevoegd. Niet ver van deze kerk 
kunt u een mooie wandeling maken 
door de Rosengartenschlucht, langs 
watervallen en rotswanden 

Om de 3 tot 5 jaar) vindt in Imst met 
Carnaval het Schemenlaufen plaats: 
een bonte stoet verklede personages 
met enorme maskers op danst met 
veel kabaal door de straten. De tra-
ditie gaat vermoedelijk terug op een 
heidens ritueel waarin de lente de 
winter verjaagt. Valt u bezoek aan 
Imst niet samen met Carnaval, dan 
kunt u de maskers bekijken in het Mu-
seum im Ballhaus, Ballgasse 1. 

Leuk voor kinderen
Met de Imster Bergbahn kun je om-
hoog per stoeltjeslift en dan razend 
snel omlaag met de Alpine Coaster, 
met 3,5 km de langste Alpenachtbaan 
ter wereld. De prijs bedraagt voor vol-
wassenen € 14,60 per persoon; voor 
kinderen € 11.

Zams	 km 40
Vanuit Zams kunt u de Zammer Loch-
putz bezoeken, waar een woeste 
bergbeek zich door een smalle kloof 
stort. In de zomer is dit schouwspel 
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Etappe 17: Oberinntal
Stams – Ried Route:  p. 90
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op woensdagavond sprookjesachtig 
verlicht.
Ten westen van Zams brengt de Ve-
netbahn u naar de Krahberg (2208 
m), een uitzichtberg met panorama-
restaurant. U kunt er ook overnach-
ten (zie bij Zams onder Onderdak). De 
prijs is dan inclusief diner en kaartje 
voor de Venetbahn.

Landeck km 44
Landeck is een bedrijvig streekcen-
trum en een belangrijk verkeers-
knooppunt in het westen van Tirol. 
Aan de zuidrand van de plaats staat 
het kloeke Schloß Landeck, waarin 
het Schloßmuseum gevestigd is. Rode 
draad in dit Heimatmuseum is de emi-
gratie vanuit de omgeving Landeck, 
veroorzaakt door het harde bestaan, 
maar ook de immigratie van bv. Ita-
lianen die aan de Arlbergbahntunnel 
werkten.
Dichtbij het Schloß Landeck staat de 
Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt 
met het mooie Schrofensteinaltar, een 
verguld gebeeldhouwd altaar uit het 
jaar 1513. 

Campings
Haiming  km 10

T1 Rafting Alm, Magerbach 2, t 676-6974998 /  
05266-88606. 	
Raftingbasis aan de Inn, naast snelweg. 
lkR sauna. Ontbijt 5 € p.p. ⁄ 7 ™ 14 
H hüttenlager ∆ 20

c2 Oberland, Bundesstraße 9a, t 05266-88294. 
Buiten dorp, naast spoorlijn en hoofdweg. 
Open: mei t/m oktober. 
olwe∑s ®r (Amerikaans) ⁄ 13 ™ 22 
Route:

 0,0 Bij km 7,7 1 (terug: bij km 6,0 5.)
 0,6 Einde weg 9 voorrangsweg op.
 2,0 Onder viaduct door, dan 0 vrw. op.
 2,6 c.

ImstH  km 24
c3 Imst-West, Langgasse 62, t 05412-66293. 

Kleine camping aan de rand van Imst. 
Hele jaar open. 
o/b+uwk„s ®Wr ⁄ 17 ™ 24

Landeck  km 43
c4 H Riffler, Bruggfeldstraße 2, t 05442-64898. 

Kleine gemoedelijke camping aan rivier.  
Open: juni t/m oktober. 
+CB∑s	®WkR ⁄	14 ™	21

Prutz  km 57
c5 H Aktiv Camping, Pontlatzstraße 22,  

t 05472-2648. Hele jaar open. 
Net buiten dorp, aan de Inn. Hele jaar open. 
+Buwkr„s	⁄ 14/20	™	21/30

Ried  km 60
c6 H Dreiländereck, Gartenland 37, t 05472-6025.  

Kleine camping midden in landelijk dorp.  
Hele jaar open. 
+Cvw„s	®WkrΩZ  
⁄ 17/22	™ 24/31 
H groot vat (incl. ontbijt) ⁄ 30	™	45/50 
H blokhut (incl. ontbijt) ⁄ 30	™	50/55

Onderdak
Silz  km 6

Bb Haus Hannes, Johann Georg Ögg Straße 15,  
t 05263-5250. ⁄d 21 ™ 46

Gh H Löwen**, Tiroler Straße 89, t 05263-6303. 
+Cufvs„b ⁄ 43 ™ 74

Haiming  km 10
i	 Ötztal Tourismus Information,  

Siedlungsstraße 2, t 057-200800
J/Ht  Rafting Alm, Magerbach 2,  

t 0676-6974998 / 05266-88606.  
lfRb 
Hüttenlager ∆ 20 ™ 29/75 Ap ™™ 65/110 
Kamerprijzen variëren met de drukte;  
do-vr-za avond is het ‘t duurst. 
Op p. 91 bij km 7,6 (terug bij km 6,0).

Ps H Christl’s Hof, Kreuzstraße 18,  
t 650-8868905. +Cfb ⁄ 32 ™ 64

Gh Stern “Zickeler”, Alte Bundesstraße 11,  
t 0699-10143805 / 05266-88302.  
Cb ⁄ 32 ™ 64

Imst, de bakermat van SOS Kinderdorpen

Bewogen met het leed van oorlogswezen en dakloze kinderen richtte wel-
zijnswerker Herman Gmeiner in 1949 SOS Kinderdorf op en begon met 
vrienden een kinderdorp te bouwen, dat na 2 jaar in Imst geopend werd. Het 
idee was om wezen niet op te vangen in een groot, onpersoonlijk weeshuis, 
maar in een SOS-familie met een SOS-moeder en een stuk of 10 broertjes en 
zusjes, omdat elk kind familieliefde nodig heeft.
Inmiddels is SOS-Kinderdorpen uitgegroeid tot een internationale organi-
satie die in 133 landen meer dan 500 kinderdorpen mogelijk maakt. Naast 
opvang in kinderdorpen zet SOS Kinderdorpen tegenwoordig ook in op on-
dersteuning van arme gezinnen, opdat ze zelf voor hun kinderen kunnen 
blijven zorgen.
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Ötztal-Bahnhof  km 13
Ht Aktiv Hotel Ötztal, Bahnhofplatz 4 ,  

t 05266-87167. fb ⁄ 45 ™ 80 
Alleen vrijdag- en zaterdagnacht plaats voor 
individuele reizigers.

Hg H Gletschertor,*** Ambergstraße 3,  
t 05266-87164. +ufsb ⁄ 44 ™ 88

Roppen  km 17
Gh Pension Rudigier, Roppen 109,  

t 05417-5323. ⁄ 45 ™ 90 
Op p. 92 bij km 1,2 (terug bij km 6,5).

Ps H Karlsruhe***, Dorfstraße 17,  
t 05417-5294. +buf ⁄ 55 ™ 80

Brennbichl (selectie)  km 24
 Route: bij km 0,5 na brugje meteen 0 

(terug bij km 14,2 net voor brugje 1), 
na 800 m ¶ voorrangsweg op.

i www.imst.at
J Romedihof Backpacker Hostel , Brennbichl 41,  

t 0664-221210. K ∆ 22-25 ™d 54 
In gerenoveerd 16e eeuws gebouw.

Wh H Neuner, Brennbichl 81, t 05412-63332.  
+vfRb ⁄ 57 ™ 90

Wh Auderer***, Brennbichl 2,  
t 05412-66885. vfs„b ⁄ 56 ™ 95

ImstH (selectie)  km 24 + 3
 Route: bij km 0,5 na brugje meteen 0 

(terug bij km 14,2 net voor brugje 1), 
na 800 m 2 voorrangsweg op.

i Imst Tourismus, Johannesplatz 4, 
t 05412-69100.

i www.imst.at
Ps Weirather, ThomasWalch Straße 10,  

t 05412-64090. Cf ⁄ 43 ™ 76
Ht Eggerbräu***, Schustergasse 16,  

t 05412-66460. +C ⁄ 50 ™ 86-90
Gh Sonne***, Johannesplatz 4,  

t 05412-67292. Cb ⁄ 50 ™ 90

Wh H Zum Hirschen****, Thomas Walch Straße 3,  
t 05412-6901.  
+CfRzΩb ⁄ 60-69 ™ 104-122

Mils bei Imst  km 28-30
Gh Frischmann, Dorfstraße 26, t 0650-8211262
Ht Trofana Tyrol Erlebnisdorf, An der Au 1,  

t 05418-601. +ufRsb  
⁄ 63 ™ 110, ontbijt € 12 p.p. 
Motel aan snelweg. 
Op p. 93 bij km 5,1 (terug bij km 9,5).

Schönwies  km 31
Ps  Silberspitze, Öde 60, t 05418-5212.  

f ⁄ 42 ™ 66 
Op p. 93 bij km 8,2 (terug bij km 6,4) ww. vlg.

Ap Gabl, Öde 6, t 05418-5203.  
K ⁄ 42-48 ™ 84-96 
Op p. 93 bij km 8,7 (terug bij km 5,9).

Zams  km 40
i www.tirolwest.at
Bb Landhaus Tschuggmall, Bruckfeldweg 18,  

t 05442-64544. vf ⁄ 27 ™ 54 
Gastheer heeft in het dorp een fietsenzaak.

Ag H Familie Streng, Sanatoriumstraße 5,  
t 05442-62806. +C ™ 64 

Gh Gemse, Hauptplatz 1,  
t 05442-62478. C ⁄ 43 ™ 68

Gh H Venet Gipfelhütte, t 05442-6266320. 
+VuR	⁄r 65 ™r 110 
Prachtig uitzicht op 2212 m hoogte, 
alleen te bereiken via de Venetbahn, die 
dichtbij het station Landeck-Zams vertrekt. 
Kamerprijs is incl. ticket Venetbahn en diner.

Gh  Thurner***, Magdalenaweg 6,  
t 05442-61245.  
fb ⁄ vanaf 59 ™ vanaf 80

Wh H Jägerhof****, Hauptstraße 52,  
t 05442-62642.  
Cf„zs ⁄ 66 ™ 108-138

De Inn bij Roppen
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Landeck (selectie)  km 44
i www.tirolwest.at
i Malserstraße 10, t 05442-65600.  

Op p. 94 bij km 6,6 (terug bij km 3,2). 
mei ma-vr 9-12/13-18, za 9-12, 
jun-sep ma-vr 9-18, za 9-12. 
Ook 24-uurs bemiddeling via beeldscherm.

Ag Landhaus Zangerl, Herzog-Friedrich-Str. 14, 
Perfuchs, t 62676. +vf ⁄ 22 ™ 44

Gh Vorhofer, Maisengasse 10, t 05442-62476. 
Cvf	⁄ 30 ™ 58

Ps Can, Herzog-Friedrich-Str. 32, Perfuchs, 
t 05442-66469. Vf	⁄ 30 ™ 60

Ps Tirol, Urtlweg 17, t 0664-3696551 / 
05442-63239. Cf ⁄ 35 ™ 61

Ps Thialblick, Burschlweg 7, t 05442-62261. 
fb ⁄ 32-44 ™ 54-72

Gh Greif**, Marktplatz 6, t 05442-62268 
Cf ⁄d 43 ™ 78

Wh H Nußbaumhof****, Schrofensteinstraße 1,  
t 05442-62300.  
+fzb ⁄ 65 ™ 80-104

Wh H Enzian****, Adamhofgasse 6,  
t 05442-62066. +fb ⁄ 80 ™ 118-158

Ht H Schrofenstein****, Malser Straße 31, 
t 05442-62395.  
+CRfb ⁄ 79 ™ 154-198 ™™ 225

Urgen  km 48 
Bb Stefan Knabl, Urgen 53,  

t 05449-5419. b ⁄ 24 ™ 50
Prutz (selectie)  km 58

i www.tiroler-oberland.com
i Infobüro Prutz, t 050-225500.  

Open: ma-vr 8.30-11/16-18, za 16-18 
Na (terug voor) de brug over de Inn.

Ps H Haus Marianne, Kaunergratweg 1,  
t 05472-6728. +vf ⁄ 27 ™ 54

Ht Motel Heiss, Reschenstraße 8,  
t 0650-4007339. u„ ⁄ 42 ™ 57

Gh Gemse, Dorfstrasse 15, t 05472-6204.  
C ™ 56 
Op p. 95 bij km 10,1 (terug bij km 2,7).

Bb Pension Wallnöfer**, Dorfstraße 11,  
t 05472-28080. Cf ⁄ 32 ™ 58		
Op p. 95 bij km 10,1 (terug bij km 2,7).

Wh H Post****, Dorfstraße 1, t 05472-6217. 
+Cfzsb ⁄ 50 ™ 81

Ried im Oberinntal (selectie)  km 60
i www.tiroler-oberland.com
i Kirchplatz 48, t 050-225100 

Open: ma-vr 8-12/14-18, za 16-19.
Ps Delacher, Trujen 169,  

t 0699-11390826 / 05472-6582. 
vfKb	™ 51

Ps Haus Tirol Garni***, Ried 151, t 05472-6290  
Vsb ⁄	31 ™ 59-63

Gh H Rieder Stub’n***, Vordergasse 3,  
t 0664-88515640. Cfs ⁄ 48 ™ 75

Wh Belvedere****, Ried 176, t 05472-6328. 
vs ⁄ 59/68 ™ 103-137/123-157 
Op p. 96 bij km 1,1 (terug bij km 13,2).

Ht H Riederhof****, Truyen 113, t 05472-6214.  
fzb ⁄r 92-123 ™r 180-200 
Op p. 96 bij km 1,0 (terug bij km 13,3).

Voorjaarsbloemen bij Prutz


