
TIP Glödis (3206 m)
Een berg die u niet mag vergeten te beklimmen.

Van de hut op gemarkeerde wandelweg in de richting van
het  'Kalsertörl',  dan  rechts
afbuigen naar de zuid-west-
bergrug.  In  de  flank  rechts
hiervan  bevind  zich  de
kletterroute  (categorie  II)
naar de top. De gehele route
is  gemarkeerd  en  het  klim
deel  is  met  staalkabels
beveiligd. Wij adviseren u, voor uw veiligheid, om in het
klim gedeelte gebruik te maken van een 'kletterstijgset'.

Benodigde tijd, vanaf de Lienzer Hütte, 4 uur. 

7 Lienzer- • Wangenitzseehütte
We  wandelen  vanuit  de  Lienzer  Hütte  over  de  'Lienzer

Höhenweg' in de richting de
Wangenitzseehütte  (2508
m). Nadat ons pad op een T-
splitsing  is  samengekomen
met het pad uit het dal, is het
nog  een flinke  klim  naar  de
'Untere  Seescharte'.  Hier
krijgen we dan de hut te zien

en hebben we de bestemming voor vandaag bijna bereikt.

Benodigde tijd 2 tot 2½ uur.

Als alternatief kunt u ook via de 'Niedere Gradenscharte'
lopen. Hiervoor moet u dan rekenen met 3 tot 3½ uur.

TIP Kruckelkopf (3181 m)
Een  echte  'geheimtip'  om  op  eenvoudige  wijze  een  berg
boven de 3000 m te beklimmen.

De  top  is  het  makkelijkste  te
bereiken over de zuid-west-rug.
Van  de  Perschitzscharte  uit,  is
het  in  het  begin  wat  steiler
(lichte  klimpartij),  de  laatste
hoogte  meters  zijn dan als  een
wandelpad.

De  route  is  in  2012  opnieuw
uitgezet en beschilderd.

Benodigde  tijd,  vanaf  de
Wangenitzseehütte 2½ uur.
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8 Wangenitzsee- • Winklerner Hütte
We  verlaten  de  hut  en  lopen
gedeeltelijk  om  het  meer naar
de 'Obere Seescharte'. Zakken
rustig af,  lopen de Roaneralm
(1903  m)  voorbij  en  klimmen
dan weer wat naar de Winkler-
ner Hütte (1905 m).

Benodigde tijd 4 tot 4½ uur.

9 Winklerner Hütte • Anna Schutzhaus
Vanaf  de  Winklerner  Hütte
loopt  u  in  2  uur  naar  de
Iselberg  pas  (1204  m).  Van
hieruit vervolgen wij onze weg
via de  'Stronach  Kogel'  (1830
m)  en  Zwischenberger  Sattel
(1450  m)  naar  het  Anna
Schutzhaus (1990 m).

Benodigde tijd  6½ tot 7 uur.

10 Anna Schutzhaus • Nikolsdorf
Voor de mooiste afdaling naar het dal volgt u
vanuit  het  Anna Schutzhaus de  bergrug (1½
uur),  gevolgd  door  een  afdaling  naar
Nikolsdorf  (2 uur).

U  kunt  ook  kiezen  voor  de  korte  en  directe
variant over Trattenberg naar Nikolsdorf (2 tot
3 uur).



5 Hochsteinhütte • Lienz
Via de 'Russenweg' dalen we door het bos af  naar Lienz en
genieten  van  het  heerlijke  panorama.  Na  de  Moosalm
(1000  m)  vervolgen  we  onze  weg  naar  beneden  en
bereiken via Schloss Bruck de stad.

Benodigde tijd ca. 3 uur.

Het  laatste  deel  van  de
afdaling  kunt  u  ook  met  de
Alpine Coaster afleggen, een
spannende rit  met de zomer
rodelbaan.  Deze  start  bij  de
Moosalm.

6 Lienz • Lienzer Hütte
Voor onze klim naar Zettersfeld maken we gebruik van de
gondellift, zo winnen we in korte tijd veel hoogte. Tijdens
de  rit  hebben  we  een  mooi  uitzicht  over  het  dal  en  de
Lienzer Dolomiten. Wanneer u ook nog met de stoeltjeslift
naar de Steinermandl gaat spaart u 1 uur wandeltijd.

Bij het bergstation van de Zettersfeld gondellift (1812 m)
beginnen we met de klim naar het  'Steinermandl'  (2235
m). Over groene alpen weiden, winnen we snel aan hoogte
en bereiken deze in ca. 1 uur. 

We vervolgen onze weg over de
'Lienzer Höhenweg'.  We lopen
langs  de  Seewiesen-  en  Trele-
bitschalm en hebben hierbij een
mooi  uitzicht  op  de  voor  ons
opdoemende  Glödis.  Als  het
wandelpad  en  de  weg  samen
komen  hebben  we  de  Lienzer  Hütte  (1977  m)  bijna
bereikt.

Benodigde tijd 4 tot 4½ uur, vanaf Zettersfeld.

U  heeft  dan  een  schitterend  uitzicht  over  bijna  alle
Karnischen  bergen.  Van  hieruit  gaat  het  dan  gemoedelijk
naar de Kerschbaumer Hütte (1902 m).

Benodigde tijd 3 uur.

TIP Spitzkofel (2718 m)
Plan  een dag  in voor de  beklimming
van  deze  berg,  met  zijn  heerlijke
vergezichten over de bergen en dalen
van Osttirol en ver daar buiten.

Benodigde tijd 3 tot 3½ uur.

4 Kerschbaumer- • Hochsteinhütte
In 3 tot 3½ uur via Klammbrückl afdalen naar Leisach (710
m). In Leisach het Pusterdal  oversteken.  Hier begint onze

wandeling,  over  alpenweiden  en
door  het  bos,  via  de  Lienzer
Klause,  naar  de  Hochsteinhütte
(2023 m).

Benodigde tijd van Leisach naar de
Hochsteinhütte 3½ tot 4 uur.

Wanneer een totale tijd van 6½ tot 7½ uur u teveel is kunt u
natuurlijk altijd in Leisach overnachten.

TIP Böses Weible (2521 m)
Plan een dag in voor het Böses Weible.

Benodigde tijd voor de beklimming 1½ tot 2 uur.

Ook een uitbreiding met een
rondwandeling  bij  de  hut
behoort  tot  de   lonende
mogelijkheden.  U  loopt
langs Almen en meertjes en
komt  op  plekjes  die  tot
luieren uitnodigen.

1 Nikolsdorf • Hochstadelhütte
Start punt voor de wandeling naar
de Hochstadelhütte (1780 m), ook
wel  Hochstadelhaus  genoemd,  is
de  'Nikolsdorfer  Brücke'  vlak  bij
het  station  van  Nikolsdorf.  Door
het bos bereikt u in 3 tot 3½ uur de
Hochstadelhütte.

Wie  een  mooiere  en  spannendere  route  wil,  kiest  de
'Zabarotsteig'  die  met  een  10-tal  ladders  is  uitgerust  en
waarmee snel aan hoogte wordt gewonnen. Ook hier moet u
rekening houden met een wandeling van 3 tot 3½ uur.

2 Hochstadelhütte • Karlsbader Hütte
Wanneer u niet de beklimming van de
Hochstadel  meeneemt  gaat  het  de
eerst  1½  uur  licht  stijgend,  in  een
halve cirkel,  om de Hochstadel naar
het  Leitentörl  (2361  m).  Via  het
Baumgartentörl  (2330  m),  het
Kühleitentörl (2283 m) en als laatste
de Laserztörl (2497 m).

Benodigde  tijd  voor  deze  pittige
wandeling is 5 tot 5½ uur. Wilt u ook

de Hochstadel beklimming opnemen in de wandeling moet u
rekening houden met 1 tot 1½ uur extra tijd.

3 Karlsbader-  •  Kerschbaumer Hütte
Daar deze etappe niet zo erg lang is,
raden  wij  u  aan  op  het  Kersch-
baumer  Törl  (2285  m)  een  kleine
variant te nemen. Niet direct naar de
hut maar via de 'Kärntner grensweg'
naar de 'Zochenpas' (2260 m).


