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Een paar kilometer verder naar het zuiden en een 
paar honderd meter hoger dan het begin van het 
dal ligt Sölden, het hart van het Ötztal, waartoe 
ook de dorpjes Hochsölden en Zwieselstein beho-
ren. In de zomer is Sölden het bergsportparadijs 
bij uitstek. Mountainbiken, paragliden en natuur-
lijk wandelen. Het wandelgebied gelegen op een 
hoogte van 1377 tot 3774 meter, met 300 km zeer 
goed aangegeven wandelroutes, gecultiveerde al-

penweiden en 21 bergmeren, biedt routes voor wandelaars en gezinnen. De Ötzta-
ler fietsmarathon, met start en finish in Sölden, vormt eind augustus het sportieve 
hoogtepunt voor de beste amateurfietsers uit 28 verschillende landen. Meer dan 4000 
wielrenners vechten zich een weg door drie klimaatzones, over 238 kilometer en 5500 
meter hoogteverschil naar het doel.

Het legendarische bergdorp Vent aan de voet van 
de Wildspitze (3774 meter), de hoogste berg van 
Tirol, vormt het uitgangspunt voor de aantrekke-
lijkste wandel-, hutten- en hooggebergtetochten. 
Van de bloeiende alpenweiden omhoog naar het 
eeuwige ijs doe je hier onvergetelijke indrukken op. 
De aangrenzende “Rofenhöfe” is de hoogstgele-
gen bebouwde nederzetting van de 
oostelijke Alpen en ook letterlijk een bouwwerk 

met een geschiedenis. De hangbrug en de wereldwijd bekroonde en bekende haflin-
gerstoeterij zijn een bezoek waard!

Obergurgl- Hochgurgl vormt de “grande finale” 
van het Ötztal. Het hoogstgelegen kerkdorp van 
Oostenrijk is een eldorado voor bergwandelaars 
en een uitmuntend beginpunt voor hooggeberg-
te- en gletsjertochten. Het thema “gezondheid” is 
hier met al zijn facetten heel actueel in de zomer: 
pollenvrije lucht geeft mensen met een luchtwe-
genallergie weer adem, het universiteitscentrum 
combineert bijeenkomsten van internationale 

wetenschappers met sport en de hoogste „Nordic High Walking Trail“ van Europa, op 
1930 meter hoogte, laat de ongerepte natuur van de Alpen zien. Bovendien biedt de 
nieuwe manege in Obergurgl trainingsmogelijkheden voor iedereen. De moderne hal 
voldoet aan de voorschriften voor internationale toernooien en 10 haflingers uit de 
eigen stoeterij zijn beschikbaar om op te rijden.

Aan het begin van het dal ligt Haiming, de out-
doorspecialist. Professionele ondernemingen op 
buitensportgebied bieden daar van ‘s morgens 
vroeg tot ‘s avonds laat actie en vermaak en staan 
met raad, daad en de juiste sportuitrusting paraat. 
Het aanbod is heel afwisselend: kinderen verande-
ren bij het raften in piraten, sportieve vakantiegan-
gers worden enthousiast van canyoning, wie gek is 
op bergen kan meer dan 10 klimtuinen ontdekken 

en bij het tandemvliegen kun je de grond onder je voeten voelen verdwijnen.

Een stuk verder het dal in volgt Sautens, de poort 
naar het Ötztal. Het rustig gelegen en voor gezin-
nen aantrekkelijke plaatsje is het ideale uitgangs-
punt voor uitstapjes in en buiten het dal. 
Meteen daarna volgt Oetz, een van de bekendste 
vakantieplaatsen van Tirol. 
Alledrie de plaatsen bieden in de zomer avontu-
urlijke, sportieve activiteiten, een fantastisch wan-
delgebied, zwemplezier in de Piburger See of het 

openluchtzwembad en mooie routes voor fietstochten.

Niet alleen het landschap, ook de dorpen zijn schil-
derachtig. Umhausen met de aangrenzende dor-
pjes Tumpen en Köfels bieden ’s zomers een ge-
weldig wandelgebied en zijn een uitvalsbasis voor 
tochten door het hooggebergte. De bijzondere 
attractie is hier de Stuibenfall, een waterval die 
150 meter de diepte in raast. Wie dat wil, kan van 
hieruit naar Niederthai, een klein dorpje op 1500 
meter boven het dal. 

De vermoedelijk beroemdste inwoner van dit juweeltje is de door Peter Maffay in het 
leven geroepen groene draak “Tabaluga”. Door Tabaluga wordt het nog duidelijker dat 
Niederthai en Umhausen met het Ötzidorp en het zwemmeer geliefde bestemmingen 
zijn voor uitstapjes met het hele gezin.

Midden in het dal liggen Längenfeld en Huben. 
De brede vlakte in het dal is het favoriete ge-
bied van wandelaars, hardlopers en Nordic wal-
kers: het omvangrijke aanbod omvat 150 km 
gemarkeerde wandelroutes, 70 km fietsroutes en 
120 km hardloop- en Nordic walkingtrajecten. 
Na de sportieve activiteiten is het tijd voor ontspan-
ning: het eerste en tot nu toe enige thermenbad 
van Tirol, het Aqua Dome-Tirol Therme Längen-
feld, biedt ook in de zomer de beste gelegenheid 

om te ontspannen. Ook vanuit Längenfeld kun je een kort uitstapje helemaal naar 
boven maken, naar Gries. Hier ben je 1600 meter dichter bij de hemel. Wandelaars, 
gezinnen met kinderen en natuurliefhebbers waarderen het dorpje enorm.

De plaatsen van het Ötztal

Foto's: Ötztal Tourismus
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Site: www.toeristinhetoetztal.nl
Eindredactie: Bertrand Verhelst
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Heeft u een bijdrage voor het 
volgende nummer!? Mail kopij of 
foto's voor het volgende nummer 
naar het redactie- of emailadres.

Toerist in het Ötztal is een uitgave 
van de Stichting Kleine Kernen

COLOFON

Beleef het Ötztal

Veel ideeën worden op de gekste plaatsen en tijden geboren. Zo ook het plan om als Nederlandse toe-
risten zelf een Nederlandstalige  krant uit te gaan brengen. Onder genot van een lekker glaasje in één 
van de gezellige horecazaken in Längenfeld borrelde het plan naar boven om zo’n krant te gaan maken.  

Dit gevoed door de jarenlange ervaring  als bezoekers en de liefde voor het dal. Uit een ge-
regeld gehouden vragenrondje onder Nederlandse en Vlaamse toeristen op bezoek in het 
Ötztal kwam steeds naar voren, dat het uitbrengen van een Nederlandstalige krant zeer 
op prijs zou worden gesteld. Ook de lokale bewoners en ondernemers reageerden en-
thousiast op het voornemen om de krant uit te gaan brengen. De natuurliefhebber, de ac-
tieve toerist en families kunnen ieder op een eigen manier invulling geven aan het beleven 
van het Ötztal. Daarbij  willen wij met het uitgave van deze digitale krant u graag helpen!    
U kunt de krant overigens altijd als PDF downloaden via www.toeristinhetoetztal.nl

Oproep

Met enige trots menen we daarom toch weer een best aardige praktische krant voor de Toerist in 
het Ötztal te kunnen presenteren. Heeft u nog suggesties en tips om de krant en in de toekomst 
de site nog beter te maken. U kunt de adviezen mailen naar redactie@toeristinhetoetztal.nl . Doe 
dat op uw gemak na uw vakantie! We wensen u in ieder geval een fantastisch verblijf in het Ötztal 
toe.  Dat zal gezien de mogelijkheden voor jong en oud in dit prachtige dal geen probleem zijn!

De redactie van Toerist in het Ötztal.

Ötztal Tourismus

Ö
tz

ta
l T

ou
ris

m
us

www.toeristinhetoetztal.nl 
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Of je nu met je gezin onderweg 
bent, grote belangstelling hebt 
voor natuurschouwspelen of 
eerder een romantische ziel bent 
– een ding is zeker: deze moet 
je hebben gezien: de Stuiben-
fall is met 159 meter valhoogte 
en twee niveaus de grootste en 
mooiste waterval van Tirol. 
Hij bevindt zich in Umhausen in 
het Ötztal, meteen naast het be-
kende Ötzi-dorp. De indrukwek-

kende waterstof-

wolken geven dit 
geweldige natuurschouwspel 
zijn naam: 
Stuibenfall. De geschiedenis van 
de waterval begint meer dan 
9.000 jaar geleden, toen de 
Horlachbach in Niederthai door 
geweldige massa’s stenen werd 
afgesloten en het water een 
nieuwe weg moest zoeken. Het 
resultaat is een van de meest 

imposante natuurattracties van 
Tirol.
 
Avontuurlijke wandeling en 
klimpad
De Stuibenfall bereik je via een 
gemakkelijke wandelweg. Na 
ongeveer 35 minuten langs de 
Horlachbach bereik je het doel. 
Via een klein bergpad kom je 
nog dichterbij en krijg je vanuit 
verschillende perspectieven een 
duidelijk zicht op het fantasti-
sche natuurschouwspel. 

Ook ’s nachts is de 
Stuibenfall goed 
voor een verras-
sing: elke woens-
dagavond (in de 
zomer tot 24 uur) 
wordt de water-
val verlicht. Via het 
Stuibenfall-rondwan-
delpad kun je de weg 
van het water volgen 
tot aan de Ötztaler 
Ache. Het steile Stui-
benfall-bergpad is goed 
beveiligd en toeganke-
lijk voor kinderen vanaf 

10 jaar. Wie over het nodige lef 
beschikt, kruist de Stuibenfall op 
bijna onzichtbare draadkabels 
direct voor de natuurlijke stenen 
brug. Wie wat minder bedreven 
is, kan zich door berggidsen la-
ten leiden. 
In het berggidsenbureau kun je 
de nodige uitrusting huren.      ■      

Gelegen in het midden 
van het Otztal. is de 
camping het ideale uit-

gangspunt voor wandelingen en 
hoogalpen tochten. De camping 
ligt circa 500 m van het centrum 
verwijderd in een rustige bos-
rand. De plaatsen zijn uitgerust 
met stroom, gas, sateliet Tv en 
gedeeltelijk met water- en afval-
water aansluiting. In 2002 nieuw 
gerenoveerde sanitaire voorzie-
ningen zoals sauna, solarium, 
kruidenbad, babyverzorgings-
ruimte, fitnesstudio, sport en 
spel ruimte, kleuterruimte, kiosk 
en campingwinkel (gasflessen 
verkoop) kortom uw wensen. 
U bent ook hartelijk welkom in 
ons campingrestaurant (pizzeria) 
voor een paar gezellige uurtjes. 
De camping is start en finisch 
voor een 40 km lange piste. 
Bovendien is er in de onmidde-
lijke nabijheid, Zwembad, Ten-
nisbaan, Fitnesparcour, en veel 
meer.

Kamperen in de vrije natuur...?
Ja, maar dan wel met de nodi-
ge infrastructuur en een groot 
aanbod aan vrijetijdsactiviteiten 
in de buurt. Dat is in het kort 
waarvoor onze comfortabele 

kampeerplaats staat, het hele 
jaar door. Hier vindt iedereen 
die ontspanning zoekt gegaran-
deerd verpozing en vertier: op 
de kampeerplaats, in de bossen, 
op de almen en op de weiden.  
Voor wie een actieve vakantie 
wil, zijn er talrijke mogelijkheden: 
Beweging in de vrije natuur – te 
voet, per fiets, met inline skates of 
te paard – en in het beste klimaat 
ter wereld (!). Een partijtje ten-
nis, een frisse duik in het zwem-
bad, een ontspannend bezoek 
aan het thermale bad of een flin-
ke wandeling over bergpaden.  

Water is leven!
Beleef water in Längenfeld: va-
nop de berg of uit de diepten 
der aarde. Ijskoud sneeuwwater 
stroomt via kronkelende bergbe-
ken en prachtige watervallen – 
waarop in de winter ijsklimmen 
prima mogelijk is – naar het dal. 
Het water in uw kopje koffie, 
van de douche en van de talrijke 
drinkbronnen in ons dorp is af-
komstig uit meer dan een dozijn 
bronnen in het hooggebergte. 
Alles is voorbereid voor een 
heerlijke en ontspannende kam-
peervakantie. 

"Onze campinggasten voelen 
zich goed en komen graag terug. 
Het welslagen van een vakantie 
hangt immers niet alleen af van 
het weer. Belangrijker nog zijn de  
harten van de mensen die we 
ontmoeten", aldus Franz Auer. 

Voor meer informatie:

Camping Ötztal
Unterlängenfeld 220 
6444 Längenfeld 
F +43 (0) 5253 53484
www.camping-oetztal.com
info@camping-oetztal.com      ■      

Camping Ötztal Längenfeld
4-Sterren-Camping met Panoramablik

De Stuibenfall Umhausen 
Een waterval die het in zich heeft. Deze meest krachtige waterval van 

Tirol heeft een hoogte van bijna 160 meter. 

Ötzi, de beroemde ijsmummie, 
werd in het Naturpark Ötztal ge-
vonden. 
Deze prachtige omgeving staat 
bekend om haar ongerepte, wil-
de natuur. 
Bloeiende alpenweiden, arven-
bossen, beekjes en rotsformaties 
zijn typisch voor het landschap, 
en vormen een mooi decor voor 
ontspannende wandelingen. 
Het natuurpark strekt zich uit 
over het zuidelijke Ötztal, het 
Ventertal en het Gurgeltal. Wat 
u bij een bezoek zeker niet mag 
missen, zijn het Obergurgler-
arvenbos, de Vernagtferner (een 
gletsjer) en de idyllische Schwarz-
see. Van marmot tot gletsjervlo 
en eendagsvlieg, u leert de lo-
kale fauna kennen tijdens de ge-
gidste wandelingen aangeboden 
door het natuurpark. 
U maakt ook kennis met de 
geologie, de geschiedenis en de 
flora van dit hoogalpiene gebied.

Rondleidingen

•	 Wekelijkse wandelingen 
door het natuurpark: in 
Gurgl, Vent en Sölden

•	 Andere activiteiten: lezingen 
en wandelingen (ongeveer 
15x per seizoen)

•	 Voor kinderen: Ötztaler Fe-
rientreff (tijdens de zomer 
wekelijks een kinderpro-
gramma in een van de dorp-
jes van het Ötztal

•	 Zomerprogramma van mid-
den juni tot eind september

Voor meer info:
Naturpark Ötztal
Gurglerstraße 104
6456 Obergurgl, Austria
tel.2: +43.664.1210350
E-Mail info@naturpark-oetztal.at 
Website:
www.naturpark-oetztal.at            ■

Naturpark Ötztal
Van gletsjervlooien tot marmotten
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Foto's: Ötztal Tourismus

http://www.camping-oetztal.com
file:///Volumes/Public/Otztall/Camping%20Oetztal/javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBecorkpi/qgvbvcn0eqo');
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AQUA DOME Tirol Therme Längenfeld
Uniek thermenlandschap

Uit de bronnen borrelt 

het welbevinden op: 

De Tirol Therme Län-

genfeld in het Öztal 

beschikt over een heel 

bijzondere verjongings-

bron. Het thermaal wa-

ter stroomt van de im-

posante hoogten van 

de gletsjers door het 

gesteente en komt on-

geveer 1.800 m diep 

weer te voorschijn. De 

badgasten genieten 

van 34° en 36° warm 

water in een exclusieve 

sfeer: de architecturaal 

overtuigende Thermen-

dom past met zijn roy-

ale bouwwijze, zijn vele 

hout, steen en licht bij-

zonder harmonieus bin-

nen de Ötztaler berg-

wereld. Door de hoge 

glazen gevels is het 

indrukwekkende berg-

landschap steeds aan-

wezig en kan men per-

manent genieten van 

het adembenemende 

uitzicht. Men voelt er 

zich een met de na-

tuur. Fitness op het 

hoogste niveau. 

Na een warmwa-

terbad kan men 

in de liggale-

rijen van de 

AQUA DOME 

comfor ta -

bel ontspannen. Bad-

gasten kunnen ook kie-

zen voor een actiever 

programma en lichaam 

en geest oefenen met 

een individueel fitness-

programma.

Bijzonder populair is de 

zwierige aquagymnas-

tiek. Het Fitness Cen-

ter Gipfelsturm biedt 

kracht- en cardiotrai-

ning aan op heel 

moderne toestel-

len. Verder staan 

aerobic, spin-

ning, dance ae-

robic, pilates 

enz. onder 

leiding van 

goed opgeleide coaches 

en personal-trainers op 

het programma. Ook 

speciale cursussen met 

bijvoorbeeld voedings-

advies of wervelkolom-

training worden aange-

boden. 

Kortom: fitness op het 

hoogste niveau. Voor 

culinaire hoogtepun-

ten kan men terecht in 

het thermen-, sauna- en 

kinderrestaurant. De 

kinderen vermaken zich 

trouwens prima in de 

„Alpen Arche Noah” met 

een grappige glijbaan. 

Kortom zeer de moeite 

waard
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Het Ötztal  leent zich uitste-
kend voor uitdagende wandel-
tochten. Voor het maken van 
een lange wandeltocht is een 
goede voorbereiding essen-
tieel. Vooral tijdens de warme 
zomermaanden is het belangri-
jk dat u voldoende vocht bin-
nen krijgt. Neem daarom altijd 
voldoende water, vruchtensap-

pen of (ongezoete) thee mee. 
Stop ook wat snacks of fruit in 
uw rugzak voor extra energie.  
Een goede planning, routek-
aarten en passende kleding 
mogen niet ontbreken bij lan-
ge wandelingen. Trek goede 
wandelschoenen aan en neem 
een regenjas mee bij wisselval-
lig weer. Omdat een ongeluk in 

een klein hoekje zit is het sterk 
aan te raden om een compact 
EHBO-pakketje mee te nemen.  
Wanneer u in een berghut ver-
blijft is het belangrijk dat u de 
gedragsregels in acht neemt. Zo 
dient u tussen 22.00 – 06.00 uur 
het volume zo laag mogelijk te 
houden zodat iedereen van zijn 
nachtrust kan genieten.            ■

Wandeltips en adviezen

 FORELLENTEICH LÄNGENFELD

De Dijk in Volendam mag dan 
zeer beroemd zijn om zijn 
toeristische waarde en plaats 
om een lekkere vis te scoren; 
Längenfeld mag zich roemen 
op de "Forellenteich". Een iet 
wat kleine maar niet minder 
aantrekkelijke variant van een 
plaats om lekkere vis te  eten 
en/of te vangen ligt langs de 
Ötztaler Ache tussen Längenfeld 
en Huben. 
Midden in de natuur tussen het 
hout met een mooi uitzicht roept  
de "Forellenteich Längenfeld-
Gottsgut" als het ware om 
zijn gasten.  Een informeel 
mooi punt waar de plaatselijke 
inwoners ook graag even langs 

wippen om  aan de stamtafel 
wat te kletsen en wat te drinken. 
En dat is niet voor niks natuurlijk. 
De plek straalt een hoge dosis 
rust uit. Wie wil, kan hier zonder 
een visvergunning in het nabij 
gelegen meertje gaan vissen 
op forel. Kinderen kunnen dat 
onder begeleiding ook gaan 
doen. De kosten voor een kilo 
zelf gevangen forel is euro 15.-. 
De gebakken vis zelf in de mooie 
houten "Laube" laten serveren is 
ook niet gek. 

Grillfeest 
In overleg  is het mogelijk om  
ter plaatse een grillfeest te 
reserveren.  Een andere optie  

is zelf de vis halen en die op de 
camping of in het appartement 
te bakken .  
Naast het bericht staat een 
recept om deze lekkernij, die 
ook in diverse lokale restaurants 
wordt opgediend, te kunnen 
gaan bereiden.
Openingstijden van mei tot 
en met oktober:

Maandag gesloten
Dinsdag: 
geopend vanaf 16.00 uur
Woensdag - Donderdag: 
geopend vanaf 13.00 uur
Vrijdag - Zondag: 
geopend vanaf 11.00 uur
Telefoon +43 (0)664-9226670 ■

Liefhebbers van country-
muziek opgelet!! Ook in 
dit muziekgenre kan het 
Ötztal u heel wat bieden. 
Op 2 en 3 augustus wordt 
namelijk in de plaats Sau-
tens het achtste "Ötztaler 
Countryfest” gehouden. 
In een echte country-am-
biance met onder andere 
een heuse saloon, een 
wedstrijd bullriding een 
indianen- en “trapper-
dorf”  en diverse country-
bands zal het goed toe-

ven zijn. Dat zowel op muzikaal 
als op vermaakniveau. 

Programma vrijdag
Het programma op vrijdag, drie 
augustus, begint om 18.00 uur 
een warm up. 
Om 20.00 uur: Live Musik met-
NEW WEST (Oostenrijk) 
De  entree voor deze avond is 3 
euro per persoon.  

Programma zaterdag
De zaterdag, 3 augustus, kent 
een nog uitgebreider program-

ma.  Voor de kinderen is er vanaf 
13.00 uur een gratis programma 
met leuke zaken zoals lassower-
pen, boogschieten, ponyrijden 
en hoefijzerwerpen. 

Om16.00 uur: Live Musik met 
CCR CADI COUNTRY ROCK! 
(Duitsland)
De  entree voor deze avond is 5 
euro per persoon. 
Voor de meest actuele informa-
tie over het festival bekijk ook de 
site:
www.oetztaler-countryfest.info ■      

Foto: Ötztal Tourismus - G.E.

           Countryfeest in Sautens 2 en 3 augustus

Recept voor het bereiden van 
forellen
•	 4 forellen 
•	 4 mespuntjes peper en zout 
•	 1 bosje peterselie
•	 Margarine
•	 1 deciliter witte wijn
De bereiding van de forel: 
Begin met het afspoelen van de 
forellen goed af met water. Vul 
vervolgens de buik van de forel 
met zout, grof gemalen peper en 
grof gehakte peterselie. De buik 
afsluiten met een houten cock-
tailprikker. Bak nu de gevulde 
forel in ruim boter om en om in 
ongeveer 2 minuten per kant. 
De  forel kan in een ovenschaal 
worden gelegd en voeg witte 
wijn toe. Laat de forel ongeveer 
6 minuten grillen onder een hete 
grill. Indien nodig kunt u de tijd 
onder de grill verlengen met 6 
minuten. Daarvoor moet u wel 
een stukje aluminiumfolie op de 
forel leggen. Eet smakelijk!        ■

Webcams 
In het Ötztal staan verschillen-
de webcams op gebouwen en 
hogere punten op bijvoorbeeld 
bergutten in de bergen. Een 
mooie manier om live te kijken  
wat er zoal in het Ötztal en ook 
in Längenfeld gebeurt of  om 
aan de weet te komen wat voor 
weer het is! Ook leuk om thuis 
of op je vakantieplek te bekij-
ken bij de planning van je reis 
of trips. Via de site  “Toerist in 
het Ötztal” kun je de beelden 
via internet op deze webcams 
bekijken. In veel appartementen 
en hotels zijn er ook beelden 
van de webcams via de televisie 
van de lokale infokanalen.        ■
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Wie en wat is de Tiroler? Een heel aar-
dige visie op deze vraag komt naar vo-

ren in het sprookje van A. Innerkofler 
“Wie die Tiro-
ler erschaffen 

wurden”.‘Nadat 
de “Herrgott” de 

wereld geschapen 
had, wilden de engel-

tjes ook graag op 
die ronde aard-

bol een landje to-
veren. Met lieve woordjes 

bedelden ze net zo lang tot God 
hen eindelijk zijn almachtige scep-

ter gaf. Groot was hun vreugde en 
op een klein stukje aarde verzamelden 

ze alles wat zij het mooiste van Gods schep-
ping vonden. Uit het ene werelddeel namen 
zij hoge, hoge bergen weg,  uit het andere 
wilde rivieren en watervallen en daarnaast 
“toverden” ze er uitgestrekte wouden, steile 
velden en puntige rotsen. Toen ze klaar waren, 
gingen ze naar God terug en vroegen Hem 
om voor het nieuwe landje bewoners te ma-
ken, want alleen Hij was zo machtig om een 
mens te scheppen. En in een land horen toch 
mensen! Of zoals de engeltjes zeiden: "In ei-
nen Krippeleberg gehören auch Krippeleman-
deln". Toen de goede God echter op het nieu-
we landje neerkeek, schudde hij zijn hoofd en 
sprak: “Och, mijn lieve engelen, in dat land 
blijft toch geen mens! Er is amper plaats om 
een huis neer te zetten, om van akkers maar 

niet te spreken, en als je het vee geen stijgijzers 
onder doet, rolt het zo van de weiden af! En 
bovendien is het in dat landje driekwart jaar 
winter en  een kwartjaar koud! Mijn lieve en-
gelen, daar wil toch geen mens blijven!”Op 
deze woorden barstten de engeltjes in gewee-
klaag uit, zo erg, dat God het niet langer lan-
ger aan kon horen en in diep gepeins verzonk 
om een oplossing te vinden. Plotseling riep 
hij:“eureka"!Dat is de manier om de mensen 
aan hun landje te binden, zodat ze er graag 
blijven wonen!” En toen heeft hij de Tirolers 
geschapen en op dat zij in Tirol zouden blijven 
wonen, heeft hij het heimwee meegegeven. 
En zoals u zelf kunt ervaren, hangt de Tiroler 
met hart en ziel aan zijn eigen en  veelbezon-
gen Land Tirol!                                                    ■

Het scheppingsverhaal van de Tiroler

Dit om de winter door te bren-
gen in de stallen van de boer-
derij. Wanneer het vee zonder 
dodelijke ongevallen terugkeert 
in het dal wordt dat op een spe-
ciale manier gevierd. De koeien 
worden versierd, en men orga-
niseert dansevenementen met 
muziek.
Voor de traditionele hoofdtooi 
van de dieren wordt Alpine Rose 
of grenen gebruikt, en de zilve-
ren distel en zijden bloemen. Een 
speciale rol is weggelegd voor de 
zogenaamde Kranzkuh. Ze krijgt 
een bijzonder opzichtige hoofd-

doek. Vanaf de berg op de weg 
naar de lokale stallen leidt  de 
Kranzkuh traditioneel de kudde. 
De krans is gemaakt met veel 
liefde van takjes, bloemen, gras-
sen en strips in de vorm van een 
kroon. Hij heeft meestal een 
kruis, dit is om te bedelen voor 
de bescherming van de hemel, 
en een spiegel en klokken om 
boze geesten af te weren. 
Medio september is in veel plaat-
sen de Almabtrieb uitgegroeid 
tot een  beroemde attractie die 
door veel toeristen wordt beke-
ken.                                         ■

De Gamskogel - prachtig te zien 
vanuit het dorp- wordt ook wel 
liefkozend de “huisberg van Län-
genfeld” genoemd. De berg is 
dan ook dominant aanwezig in 
het landschap en nog mooier is 
het om landschap vanaf de top 
van de Gamskogel te bekijken.
Een goed uitgangspunt voor een 
tocht is  mogelijk vanuit het nabij 
gelegen Gries. 
Vanaf die plaats is het onge-
veer 1,30 uur lopen tot aan de 
Nisslalm. Van daaruit ongeveer 
2,30 uur tot de Gamskogel.

De tocht
Vanuit het dorpscentrum in zui-
delijke richting de Fischbach 
oversteken, naar de bosrand. 
Nogal steil met talloze bocht-
jes tot aan de kruising van de 
bosweg. Door het dennenbos 

naar de schilderachtige Nisslalm 
(2.051 m). 
Van de Nisslalm over almweiden, 
door een enge kloof over rotsen 
en losse stenen naar de Schön-
rinnensee (2.353 m). Alternatief 
van de Nisslalm over een groene 
alpenwei, matig steigend, over 
trapvormig terrein aan de rand 
van de Milchenkar. Over steile 
hellingen en trapsgewijs naar 
de noordoostelijke graad van de 
bergtop. Op het laatst over rots-
blokken. 
Volg de markeringen naar de top 
en informeer bij de lokale inwo-
ners naar de laatste info over de 
paden naar de top van de berg.  
Vanaf de bergtop beleeft u een 
magnifiek panorama over het 
Ötztal en de omliggende bergen. 
Afdaling terug naar Nisslalm en 
Gries. Veel wandelplezier!        ■

Almabtriebfeste in Oostenrijk
Een kleurrijk spektakel vindt in het najaar in de Alpen plaats wanneer de 

overdracht van vee uit de alpenweiden naar het dal terugkeert.

Gamskogel 2.813 m 
De huisberg van Längenfeld

Spel, plezier en actie in het Ötztal 
Funpark reuzenglijbaan, bungee- 
trampoline, luchtbellen, trampo-
line, een reuzenschommel en 
een skatepark.  
Dit is slechts een fragment van 
dit alles, wat het Ötztal Funpark 
in Huben te bieden heeft. 
Plezier voor het hele gezin is ge-

garandeerd en het park is dus 
de perfecte dagtripbestemming 
voor jong en oud. Het restaurant 
biedt een groot terras met een 
heerlijke plek om te ontspannen 
of gewoon om betoverd wor-
den door de Ötztal bergen. Niet 
te missen dus dit aanbod aan 
recreatieve activiteiten. Met de 

Ötztal-Card gratis entree (uitge-
zonderd de bungee-trampoline).  
Geniet en oordeel voor jezelf! 
Openingstijden:
Vanaf 1 juli dagelijks geopend 
van 10.00 – 18.00 uur.
Ötztaler Fun- & Erlebnispark 
Mühle 257, 6444 Längenfeld Te-
lefoon +43 (0) 664 636 90 37  ■   

Ötztal Funpark Huben
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Zijn ambtsgebied was het door 
gletsjers omgeven dorpje Vent 
in het Tiroler Ötztal, wat hem al 
gauw de bijnaam Gletscherpfar-
rer, gletsjerpastoor, opleverde. 
Toen Franz Senn in 1860 als ka-
pelaan het priesteramt in Vent 
overnam, zag hij al gauw in 
dat de levensstandaard van de 
bevolking van het Ötztal enkel 
gewaarborgd kon blijven indien 
het gebied aantrekkelijk werd 
gemaakt voor het toerisme. Op 
zijn initiatief werden wegen en 
bergpaden aangelegd en berg-
hutten gebouwd, eerst rondom 
Vent, later ook rondom Neustift 
in het Stubaital. Zo is Franz Senn 
verantwoordelijk geworden voor 

de toeristische ontsluiting van de 
gletsjergebieden van de Ötztaler 
en Stubaier Alpen en kan hij ge-
zien worden als grondlegger van 

de toeristensector in Tirol. Zijn 
geboortehuis in Unterlängenfeld 
is nog steeds te bezichtigen. In 
Neustift geeft een gedenkteken 
de plek van zijn graf aan. Senn 
was lid van K.D.St.V. Aenania 

München, een katholieke stu-
dentenvereniging die behoort tot 
het Cartellverband der katholi-
schen deutschen Studentenverb-

indungen. De Franz-Senn-Hütte, 
een in 1885 gebouwde berghut 
bij Neustift im Stubaital, is naar 
hem genoemd.                        ■      

Rafting is in Tirol allang een 
begrip, met de grote keuze 
van raftingroutes op de vele 
wilde beken en rivieren – van 
een rustig introductietochtje 
op de Inn tot een veeleisende 
wilde tocht op de golven van 
de Ötztaler Ache. Voorkennis of 
bijzondere voorwaarden zijn niet 
nodig.

Avontuurlijk
Als u avontuurlijk bent en niet 
bang bent om nat te worden 
kunt u mee. Op boten met zes 
tot acht personen gaat het er 
bijvoorbeeld op de Inn vrij rustig 
aan toe. Hier heeft u rustig  de 
tijd om van het prachtige, vaak 
ongerepte oeverlandschap te 
genieten. Rafting is in Tirol één 
van de meest geliefde zomer-
activiteiten, geen wonder, want 
de vele wilde beken en rivieren 
zijn ideaal voor een raftingtour. 
Er is een breed aanbod, van een 
rustige beginnnerscursus op de 
Inn, tot aan een veeleisende gol-
vendans op de Ötztaler Ache of 
op de Isel in Oost-Tirol. U hoeft 
geen voorkennis te hebben of 

aan speciale voorwaarden te vol-
doen. Als een beetje avontuurlijk 
bent ingesteld en niet bang bent 
voor een spatje water, bent u al 
van de partij. Stapt u in en ge-
niet u van de tocht. Op de grote 
Inn gaat het er meestal heel rus-
tig aan toe, ideaal om mee te 
beginnen. Iets ruiger wordt de 
Inn tussen Imst en Silz, in het 
Imster ravijn. Hier wordt u door 
sommige golven behoorlijk door 
elkaar geschud. Tussen Pfunds 
en Tösens wordt de Inn dan flink 
wild. Informatie over de rafting-
mogelijkheden is te verkrijgen 
bij:

Alpinschule alpin-guide
Winklen 104
6444 Längenfeld
T: +43 664 34 44 684
ewald@alpin-guide.at
www.alpin-guide.at

AREA 47
Ötztaler-Ach-Str. 1
6430 Ötztal-Bahnhof
T: +43 5266 87676
info@area47.at
www.area47.at                         ■      

Rafting – In het Ötztal de golven bedwingen
Tirol biedt met zijn vele ongerepte beken en rivieren een paradijs voor watersportfans. Wie nog nooit met een raftingboot 

op een dalrivier gevaren is, heeft echt iets gemist.

Franz Senn: De gletsjerpastoor uit Vent
Franz Senn (geboren in Längenfeld, 19 maart 1831) was een Oostenrijks pastoor 

en als fervent bergbeklimmer de oprichter van de Deutscher Alpenverein.

20.000 privé-
Schnaps-stokerijen

In Opper-Oostenrijk, Neder-Oos-
tenrijk, Stiermarken, Karinthië en 
Vorarlberg wordt veel most ge-
produceerd, het vergiste sap van 
appels of peren. Na afloop van 
de maaltijd wordt vaak Schnaps 
of Edelbrand geschonken, welke 
in Oostenrijk vaak van abriko-
zen, lijsterbessen, gentiaan of 
verschillende kruiden wordt 
gemaakt. Wanneer de drank 
gemaakt is in een kleine privé-
stokerij, wordt deze vaak Haus-
brand genoemd. In totaal zijn 
in Oostenrijk ongeveer 20.000 
privé-stokerijen.                         ■

Rijke biertraditie

Oostenrijk kent een rijke bier-
traditie en vele brouwerijen. De 
populairst biersoorten zijn La-
ger (pilsner, wat in Oostenrijk 
overigens Märzen wordt geno-
emd), Zwicklbier (ongefilterd), 
Weißbier (tarwebier of witbier) 
(naturtrüb) en Weizenbier. Op 
feestdagen wordt ook veel bok-
bier geserveerd. De meest voor-
komende biermaten zijn een 
Pfiff (0,2 l), een Seidel (0,3 l) en 
een Krügerl (0,5 l).                    ■

Het ouderlijk huis van Franz Senn in Längenfeld

evronphoto / Shutterstock.com
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Op 2 en 3 augustus wordt de ul-
tieme 15e Ötztal Classic rally ver-
reden.  In een oldtimer rijden de 
deelnemers in een rustig tempo 
naar de meest schilderachtige 
plaatsen van het dal. Zij genie-
ten van de omgeving, en  van de 
avontuurlijke en leuke dag tot de 
avond valt. Zowel de bestuurder 
als de bijrijder genieten met een 
gevoel van totale ontspanning. 

Vooral de prachtige Ötztal Clas-
sic Rally is een perfecte gelegen-
heid om de majestueuze toppen 
van de Ötztaler Alpen te ontdek-
ken. De machtige pieken geven 
je een gevoel van veiligheid, de 
kristalheldere bergmeren ver-
dubbel je geluk. De met sneeuw 
bedekte bergen vormen een 
mooi decor voor deze rit. Na-
vigatie is heel eenvoudig op de 

gehele track: het enige probleem 
zou de onderlinge concurrentie 
kunnen zijn die veel concentratie 
vereist. Jutta Kleinschmidt, win-
naar van de legendarische Dakar 
Rally, heeft al drie keer deelge-
nomen aan de Ötztal Classic. 
Ze zegt: "De bergen in het Ötz-
tal Classic kunnen lastig zijn Hoe 
hoger je rijdt, hoe beter je de 
auto motor moet kennen - zeker 

als je hoogtes boven 3000 me-
ter op het Ötztal Glacier Road 
bereikt.
Het belangrijkste is om perma-
nent de watertemperatuur en 
de olie-manometer te contro-
leren. Verder moet je aandacht 
besteden aan je rijtijd zonder het 
prachtige Alpenlandschap en 
alle natuur schatten op slechts 
een steenworp afstand te verge-
ten. 
Ter gelegenheid van deze bij-
zondere oldtimer concurrentie 
slechts 75 deelnemers mogen 
rijden door het Ötztal. 
De meest gepassioneerde klas-
sieke auto's en de meest illustere 
voertuigen hebben de kans om 
te vechten voor de punten en se-
conden in deze rally, die ook telt 
voor het Nationaal Kampioen-
schap voor Oostenrijkse Vintage 
Automobiles. 

Over de grens naar Italië
Dit jaar steken de chauffeurs de 
grens met Oostenrijk over.Ze rij-
den over de 2509 m hoge Tim-
melsjoch Pass naar Moso in Val 
Passiria, een mooi Alpine-dal in 
de Italiaanse Zuid-Tirol. 
De panoramische pas weg werd 
geopend in september 1959. 
Tussen 1963 en 1967 werden 
hier sportwagenraces voor de 
Europese Kampioenschappen 
gehouden. De onvergetelijke Jo-
chen Rindt won zijn raceklasse 

in een Alfa Romeo Junior. Een 
van zijn rivalen was de Belg 
Jacky Ickx. Op deze route tussen 
Noord-en Zuid-Tirol is snelheid 
niet belangrijk. Het is de regel-
maat die telt bij de  Ötztal Clas-
sic.

Programma 
De rally start op vrijdag 2 au-
gustus, om 12 uur: vanuit  Oetz 
gaan de auto's verder richting 
de keizerlijke Kühtai-regio, en 
langs het Ötzi-dorp bereiken ze 
Niederthai in de buurt van Um-
hausen. De tweede en - voor de 
bezoekers - de meest aantrekke-
lijke fase wordt gehouden in het 
historische centrum van Oetz. 
Drie tot vierduizend gepassio-
neerde fans worden verwacht 
langs de lus door het dorp. 
De laatste fase start in Sölden op 
zaterdag 3 augustus: De route 
gaat over de bergen, naar de 
Rettenbach- en Tiefenbachglet-
sjer hoog boven de vallei, en ver-
der naar het bergdorp Vent. 
De schilderachtige rit over de 
Timmelsjoch-Pass naar Moso in 
Val Passiria Italië  behoort tot de 
onbetwiste hoogtepunten. Fei-
ten en cijfers: de rally heeft be-
trekking op 257 kilometers met 
31 speciale race-onderdelen en 
proeven. 
Vintage automobilisten uit 8 ver-
schillende landen komen bij elkaar 
voor de Ötztal Classic.                         ■

2 en 3 augustus 2013

Een gevarieerd programma op 
het festivalterrein naast het 
middenstation van de Gaislach-
koglbahn. Centraal staan een 
muziekprogramma, een groot 
kinderprogramma,  een boeren-
markt, ponyrijden en nog veel 
meer. Top live muziekconcerten. 
Van 11. 00 tot 13.00 uur is het 
bijvoorbeeld  Frühshoppen ge-
blazen met de Musikkapelle Sö-
lden. Niet bepaald onbekend in 
Längenfeld en het Ötztal zijn de 
"Ötztaler Alpentornado’s”. 

Zij zullen op zeer aangename 
wijze van zich laten horen. Als 
het weer het toelaat, is vanaf 
ongeveer 13.30 uur Toni en zijn 
muzikanten bij Restaurant Son-
negarten Bergstation muzikaal 
aanwezig. De kinderen worden 
natuurlijk ook niet vergeten. 
Van 10.00 tot 16.00 uur staan er 
veel spelmaterialen  voor de kids 
klaar! Zoals:  gooi- en  balspe-
len pony rijden,  Kullerkreisel (!), 
bowling, sulky’s, en gigantische 
bouwstenen.                            ■

Fest am Berg Sölden
11 augustus

Het evenement Hochoetz start 
met een bergmis om  11:00 uur 
bij “Rotem Wandel” 
Vanaf 12:00 uur staat de stem-
ming  en sfeer voorop bij de at-
tracties bij de  hutten en weilan-
den.  

Streekprodukten 
Proef zeker  de lekkere streekpro-
ducten en typische specialiteiten 
en  lekkernijen. Voor de kinderen 

is er ook een fantastisch pro-
gramma met onder andere Haf-
linger paardrijden, schminken, 
behendigheidsspelen, airbrush 
tattoo's en nog veel meer. Spe-
ciaal op deze dag zijn de Cable 
Car-prijzen: 
Volwassenen betalen voor een 
retourtje euro 9,00 / kinderen 
euro 4,50. 
De kabelbaan is van 9.00 tot 
17.30 uur in werking.               ■

Fest am Berg Hochoetz
18 augustus

Oostenrijkers zijn de 
aardigste Europeanen 

Inwoners van Oostenrijk zijn het 
meest vriendelijk en gastvrij. Dat 
blijkt uit Europees onderzoek 
onder ruim 17.000 responden-
ten in 23 landen. De Oostenrij-
ker komt met bijna 13% van de 
stemmen als vriendelijkste Euro-
peaan uit de bus. De Spanjaard 
en de Belg eindigen met ruim 
10% van de stemmen als re-
spectievelijk tweede en derde op 
het lijstje van meest vriendelijke 
Europeanen. 
1. Oostenrijker: 12,7%
2. Spanjaard: 10,6%
3. Belg: 10,3%
4. Griek: 9,6%
5. Italiaan: 9,3%
6. Nederlander: 9,1%
7. Duitser: 7,4
8. Portugees: 6,7%
9. Pool: 6,2%
10. Scandinaviër: 6,1%              ■
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Af en toe vraagt u zich 
misschien af, waarom 
sommige gasten be-

wust en vrijwillig een „minder-
waardig” horecabedrijf opzoe-
ken, als dat hun eigenlijk toe-
staat. 
Het is duidelijk dat het de oerige 
atmosfeer en de heerlijke geur 
van eten, die enkele alpenlandse 
gerechten met zich meebrengen, 
is, die deze lokalen zo geliefd en 
begeerd maakt

Traditie
Want wees nou eens eerlijk, 
waarom zou men vrijwillig met 
tig andere mensen uit één en 
dezelfde pan lepelen? En waa-
rom zou men zijn niet goedkope 
maaltijd van een simpel houten 
plankje genieten, terwijl er ron-
dom voldoende porseleinen bor-
den zijn? 
En hoe zit het eigenlijk met de 
hygiënestandaards? Een vraag, 
die zich niet verrassend ook de 
EU-ambtenaars in Brussel heb-
ben gesteld. En dan ook niet ver-
rassend zijn ze tot het besluit ge-

komen, dat vanuit de levensmid-
delhygiëne deze houten plankjes 
uit de Tiroolse restaurants mo-
eten verdwijnen. Gelukkig is dit 
besluit niet doorgevoerd, want 
dan zou een waardevol stuk 

„traditie” verloren zijn gegaan.
Snijplanken
Dat men überhaupt houten 
plankjes in plaats van borden 
gebruikt, is simpel te verklaren 
- het zijn in principe gewoon 

snijplanken waarop men spek, 
worst en kaas in kleine stukken 
kan snijden. Voor het gemak 
direct op de tafel in de „stube” 
neergezet, brood erbij en klaar 
is de maaltijd. Waarom borden? 

Al erg snel hadden de lokale ho-
recaondernemers door, dat de 
gasten - voornamelijk uit de ste-
den - deze manier van „uit eten” 
zeer op prijs stelden. 
Het verduidelijkt nog eens het 
oerige en landelijke gevoel, dat 
ze in de vrije, alpiene natuur zo 
dringend nodig hadden. 

Origineel
En veel afwas had men na het 
serveren van vele gasten ook 
niet. Een ideale situatie voor bei-
de partijen. Zoals al gezegd be-
staat de oorspronkelijke „Brett-
ljause” uit spek, worst en kaas. 
Later werd het plankje verfijnd. 
Verse uienringen kwamen er als 
garnituur bij, mierikswortel en 
decoratieve groentes. Intussen 
serveert men zelfs tong of dun 
gesneden schijven vlees. „Origi-
neel” is het niet en ook niet tra-
ditioneel. 
Wat de vaak volle maaltijd nog 
met de oorsprong verbindt, is 
één ding - het plankje. 
En nou net dat wilde Brussel te-
vergeefs wegnemen!               ■

De Brettljause – een smakelijk en authentiek gerecht
Houten plankjes blijven ondanks EU

„Kasspatzeln“
Een machtig genoegen

„Spatzeln“ komt van 
Spatzen (= mussen): de 
kleine vogels, die men 

vroeger vaak jaagde en aan de 
spies gegrild graag at. Veel hu-
maner was en is echter hun „be-
reiding“ van meel - ook wanneer 
de naam anders laat denken, 
gaat het hier niet om het begeer-
de vlees, maar om een plantaar-
dig product. 
Vanwege het klimaat lag in 
Noordtirol het kenmerk voorna-
melijk op vee- en melkbedrijven. 
Graansoorten (vooral rogge en 
haver) konden alleen voor het 
eigengebruik aangebouwd wor-
den, maar zorgde in de mee-
ste gevallen voor het overleven 
op de boerderij: de beroemde 
„mus“ (meel plus boter/vet) 
stond dagelijks op het menu. Het 
overig geproduceerde (vooral 
vlees, boter en kaas) ging voor-
namelijk naar de export en/of 
voor het aflossen van schulden. 
Wat hiervan nog over bleef, wer-
den tot de lekkerste gerechten 
gekookt - en dat is niets anders 

als de combinatie van meel, vet 
en kaas. Hieruit bestaan de bero-
emde Tiroolse „Kasspatzeln“. 
Van meel, zout en water maakt 
men een taai, nog een beetje 
vloeibaar deeg. 
Met behulp van een „Spatzel-
hobels“ wrijft men het deeg in 
het kokende, zoute water en 
verkrijgt op deze manier ca. 0,5 
tot 1 centimeter grote meelbal-
letjes. Drijven ze in het kokende 
water, dan laat men ze in een 
zeef uitlekken. En klaar is Kees! 
In een grote, indien mogelijk gie-
tijzeren pan laat men de boter 
smelten en braad kleingesneden 
uien aan. De „spatzeln“ worden 
toegevoegd en met veel kaas 
bestrooid (het beste berg- of 
pittige kaas). Wanneer de kaas 
is gesmolten is het gerecht klaar 
(men moet „draden“ kunnen 
trekken). Wie nog iets extras wil, 
die strooit er nog extra gebakken 
uien overheen. Met een frisse, 
groene salade serveren en men 
kan van een heerlijke maaltijd 
genieten.                                 ■

Sinds circa 200 jaren wordt hier volgens 
de Duitse zuiverheidwet en met fris 
bergwater gebrouwd. Het is niet voor 

niets, dat Starkenberg het meest bekroonde bier 
van Oostenrijk is. De vesting Neustarkenberg is in 
de 14e eeuw, ter bescherming van het Salvesental 
en de vroeger zeer belangrijke transportweg „via 
claudia“ van Italië naar Duitsland, gebouwd. De 
volgende ontwikkeling was de ombouw tot een 
burcht (15e eeuw) en vervolgens tot een echt kasteel 
(18e eeuw). In 1810 is de brouwerij voor de eerste 
keer aangemeld - toen nog met Franse bezetting. 
Ondanks het feit dat er meerdere keren een 
wissel van de eigenaren heeft plaatsgevonden, 
bleef de kwaliteit van het gebrouwen bier steeds 
op niveau en kon in de laatste decennia nog 
verbeterd worden - de 34 gouden medailles heeft 
men ja niet voor niets gekregen. Tegenwoordig 

worden er veertien verschillende bierspecialiteiten 
aangeboden. Van de klassieke soorten (bijv. „Gold 
Lager“) via traditionele (bijv. „Traditions-Bier“) tot 
geheel nieuwe life-style-producten (bijv. „Night-
live“). Extra aandacht verdient ook het bijzondere 
„Vastenavonds-bier“, dat speciaal voor de bekende 
Tarrenter vastenavond ontwikkeld is

Eigen restaurant
Op Starkenberg wordt niet alleen bier gebrouwen. 
Een eigen restaurant („Schlossstube“) nodigt voor 
gezellige uurtjes uit - het beste na een bezoek 
aan de brouwerij, een museumbezichtiging 
of een ontspannen wandeling rondom het 
sprookjesachtige Starkenberger meer. Informatie 
over deze mogelijkheden en/of een uitvoerlijke 
beschrijving over het kasteel en de brouwerij vindt 
u op: www.starkenberg.at (Duits)                        ■ 

Starkenberger 
Bier uit Tiroler bergen

Eén van de hoogstgelegen brouwerijen in de 
wereld ligt boven de gemeente Tarrenz bei Imst
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Op zondag 25 augustus trekt 
een bont gezelschap van duizen-
den wielrenners door het Ötztal 
die deelnemen aan de Oetztaler 
Radmarathon. Voor vele deelne-
mers is het uitrijden van de zwa-
re rit al een doel op zich. Door 
de organisatie word je dan ook 
beloond met de Oetztaler wiel-
ertrui. Deambiance in en rond 
de tocht is dan ook met recht 
bijzonder te noemen. Door de 
drukte en rondcirkelende heli-
kopters roept bij de meeste de-
elnemers een ervaring als een 
wielerprof op. Een fascinerend 
schouwspel is het om de vermo-
eide renners, bocht voor bocht 
klauterend, of inmiddels lopend, 
naar de top van de laatste grote 
klim te zien gaan. In de laatste 
afdaling van de Oetztaler Rad-
marathon zit nog een klimmet-
je van 2km, maar daarna is de 
finish in Sölden toch echt bijna 
in zicht. Prachtig beeld om de 
kleurrijke stoet van renners over 
de finish te zien gaan.
Startplaats en finish: Sölden     ■

Goed om te weten
Overnacht bij één van de premi-
um-partners en profiteer vanaf 
de eerste nacht van de voordelen 
van de ötztal premium card.

Geldigheidsduur: van 1 juni 
t/m 13 oktober 2013

De Ötztal Premium Card geldt 
gedurende uw verblijf, vanaf de 
dag van de heenreis 's morgens 
tot op de avond van vertrekdag.
Uitsluitend bij de Ötztal Premi-
um Card is het wandelprogram-
ma van het natuurpark Ötztal in-
begrepen. Kies maar uit: Iedere 
week worden er tot 12 wande-
lingen aangeboden!

Kabelbanen en liften
Met de Cards kunt u bij de kabel-
banen meteen door het poortje 
of voorbij de leesapparaten lo-
pen; u hoeft dus niet bij de kassa 
in de rij te staan.
Houdt u er rekening mee, dat 
iedere kabelbaan maar één keer 
per dag gebruikt kan worden! 
(berg- en dalrit)

Bus
U kunt kosteloos gebruik maken 
van alle openbare bussen van 
Haiming tot Obergurgl alsook de 
wandelbussen Umhausen-Nie-
derthai en Huben-Längenfeld-
Gries. Houders van een Card 
krijgen 30% korting op het ver-

voer met huttentaxi´s. NB: Aan-
melding vereist, de huttentaxi‘s 
rijden alleen op bepaalde dagen! 
Informatie en aanmelding bij alle 
Ötztal Tourismus informatiepun-
ten.

Aqua Dome Therme Längenfeld 
De Aqua Dome kan eenmaal per 
kaart voor drie uur gratis worden 
bezocht!

Area 47 – the ultimate play-
ground
De Area 47 (Water Area) kan 
eenmaal per kaart gratis worden 
bezocht.

Mountainbike- en fietsverhuur
Fietsverhuur is eenmaal per kaart 
inbegrepen (standaardmodellen). 
Korting op verhuur van e-bikes.

Mobiel met de Premium Card  
& Ötztal Card
Met beide Cards kunt u koste-
loos gebruik maken van alle 
openbare vervoersmiddelen.

Buslijnen:
•	 Ötztal Bahnhof – Obergurgl
•	 Ötztal Bahnhof – Kühtai
•	 Ötztal Bahnhof – Haiming
•	 Obergurgl – Timmelsjoch
•	 Sölden – Rettenbach-/Tie-

fenbachgletsjer
•	 Sölden – Vent

Wandelbus
Per taxi-transfer kosteloos naar 
de hooggelegen dalen en zijda-

len in het Ötztal.
•	 Dagelijkse wandelbus: 
Huben – Längenfeld – Gries
•	 Dagelijkse wandelbus: 
Umhausen – Niederthai

Huttentaxi
Met beide Cards krijgt u 30% 
korting op de normale prijs van 
huttentaxi‘s!
De taxi‘s rijden 1 x per week de 
volgende routes:
•	 Dinsdag: 
Umhausen – hintere Fundu   salm
•	 Woensdag: 
Längenfeld – Wurzbergalm –                 
Stabelealm – Innerbergalm
•	 Donderdag: 
Oetz – Gehsteigalm – Armelen-
hütte

Aanmelding huttentaxi is vereist!
Mogelijk tot uiterlijk de dag te-
voren om 16.00 uur in ieder in-
formatieburo. De dienstregeling 
met actuele vertrektijden en in-
stapplaatsen is verkrijgbaar bij 
alle verkooppunten.

3 dagen:
volwassenen 49,00 
*kinderen 24,00 euro
7 dagen:
volwassenen 69,00 euro 
*kinderen 35,00 euro
10 dagen:
Volwassenen 87,00 euro
*kinderen 43,00 euro
(*geboortejaren 1998 tot 2006
Kinderen geboren in of na 2007 
gaan gratis mee)                            ■

25 augustus Oetztaler Radmarathon

Ötztal Premium Card
Alle hoogtepunten van het dal inbegrepen.

Van 4 tot en met  31 augustus 
2013, wordt in het bergdorp 
Vent een evenement georgani-
seerd  waarbij de natuur, beeld-
houwkunst en literatuur cen-
traak staan. Je krijgt ter plaatse 
een verscheidenheid aan manie-
ren voorgeschoteld om grens-
overschrijdende karakter en de 
culturele ruimte van de Ötztaler 
Alpen. In het centrum is ten-
toonstelling van boeken inge-

richt met een focus op natuur 
en kunst in de culturele ruimte 
gepland Ötztaler Alpen. Met 
toespraken, lezingen, discussies, 
met een beeldhouwer sympo-
sium, tentoonstellingen en  door 
literaire wandelingen worden 
aangetoond dat het Ötztal en de 
omgeving op veel verschillende 
manieren kan worden ervaren. 
Voor de culturele liefhebbers on-
der ons een must.                    ■

Art Event
Cultureel hoogtepunt in de bergen

Ötztal Tourismus: Bernhard Spöttel
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U m h a u s e n
In 1991 zorgde de vondst 
van de uit het jaar 4000 
voor Christus stammende 
ijsmummie voor een ware 
sensatie. 
Als aanwinst en bron van 
informatie voor vele on-
derzoekers en archeologen 
werd Ötzi al snel wereldbe-
roemd.
In het Ötzi-dorp kom je als 
bezoeker alles te weten 
over het leven in de Steen-
tijd. Alles werd hier zo 
authentiek mogelijk nage-
bouwd: de laat neolithische 

hutten (met oventjes!), de 
offerplaats, de boomstam-
kano en de rotsspelen, het 
bivak van de jagers, de 
steenkamers en menhirs, 
de karren en ook Ötzi’s hut 
met graanopslag - dit al-
les en nog veel meer zorgt 
voor een ware belevenis. 
Ook worden er vaak spe-
ciale rituelen opgevoerd, 
zodat men zich even hele-
maal in de Steentijd waant. 
Ook dieren ‘uit de Steen-
tijd’, zoals wilde paarden, 
zwijnen, schapen, geiten 

en ossen hebben in dit 
11.000 m² grote museum 
genoeg plaats.
 
Openingstijden
5 Mei - 26 Oktober 2013 
Dagelijks van 09.30 uur tot 
17.30 uur 

Ötzi Dorf 
Am Tauferberg 8 
6441 Umhausen 
Telefoon:
+43 (0) 5255 / 50022  
Bekijk het filmpje op ons 
YouTube kanaal

Wat heeft het torenmuseum in 
Oetz haar bezoekers te bieden? 
Het verrast je met zijn architecto-
nische details van de romaanse 
tot heden. Te beginnen met de 
middeleeuwse slechte woonom-
standigheden, de ruime, lichte 
kamers van de vroegmoderne 
tijd. De economische kenmerken 
van het meubilair zijn gemaakt 
van een mix van rustieke en 
stijlvolle stukken, net zoals het 
gebruikelijk was voor de fijne 
Oetzer huizen. De focus van het 
museum, ligt echter in de foto’s! 
Vanuit de traditie van de vroege 
religieuze thema’s zijn gewijd. 
Voor de alpine landschap schil-
deren, het is pas sinds ongeveer 
200 jaar en dit is de grote speci-
aliteit van het huis! Veel kunste-
naars met bekende namen wa-
ren aanwezig bij de ontdekking 
van de Ötztaler Alpen, en lieten 
waardevolle sporen achter. 

Turmmuseum Oetz
Openingstijden: juni-oktober
Woensdag-zondag: 
Geopend van 14.00-18.00 uur
Schulweg 2, 6433 Oetz
Telefoon:+43.5252.20063           ■

Ötztaler Heimat- und Freilichtmuseum
In uw zomervakantie is een bezoek aan het lokale Heimat Museum haast een verplichting 

als de geschiedenis van de regio u boeit.

Ötztaler Heimat- und Freilichtmuseum 
A-6444 Längenfeld / Lehn 24 Telefoon: 43-(0)5253-5540 of Mobiel: 0664-910 23 21
Openingstijden van 1 juni tot 30 september
Dinsdag en Vrijdag 10.00 uur tot 12.00 uur 14.00 uur tot 17.00 uur 
Zaterdag en zondag: 14.00 uur tot 16 .00 uur Op maandag en feestdagen is het museum gesloten.

Turm
museum

Want hier ziet U voorbeelden van 
hoe er op het platteland geleefd 
werd en de levensstijl en werk-
omgeving zoals het  50 jaar was. 
In dit museum kunt u ook veel 
leren over de teelt van vlas. Vlas 
was tot de 19e eeuw de belang-
rijkste bron van inkomsten in het 
Ötztal.  Daarom wordt erg veel 
waarde gehecht aan het feno-
meen en willen de samenstellers 
van de expositie  in het museum 
dat goed  presenteren. Dit van-
zelfsprekend met verschillende 
instrumenten en gebruiksvoor-
werpen uit  het verleden. Boven-
dien is het lokale openluchtmu-
seum verdeeld in verschillende 
woningen, zoals de centrale 
gang huis blokhuis, de postruim-
te en vele andere. Bezoek het 
museum veld in de lengte en je 
ziet dan de Ötztaler vanuit een 
andere hoek omdat 100 jaar ge-
leden  het toerisme in het Ötztal 
niet zo uitgesproken was als het 
nu is.                                       ■

De musea van het Ötztal

© Heimatmuseum Längenfeld
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Het is dan ook het warmste 
bergmeer in Tirol. Rond het 
meer loopt een goed te bereiken 
wandelweg. Zwemmen is er  
mogelijk en alleen toegestaan 
bij restaurant Piburger See. Daar 
zijn roeiboten te huur. Vissen 
kan er onder andere op forel 
worden gedaan.

Oude sage
Volgens een oude sage stonden 
op de vlakte waar thans de 
Piburger See ligt vroeger een 
grote boerderij en een lieflijk 
kapelletje. Beide gebouwen 
zouden onder water zijn 
komen te staan, omdat de 
toenmalige bewoners op Maria-
Tenhemelopneming, het hooi, 
dat ze de dag tevoren hadden 
afgemaaid, binnenhaalden.
Deze goddeloosheid zou ertoe 
hebben geleid dat toen het eerste 

hooi werd binnengebracht, de 
bodem begon te zinken en de 
boerderij en de kapel verdwenen 
geheel in het water. In het meer 
zou volgens legenden ook een 
draak hebben gewoond; als 
deze zich richting de weg door 
het Ötztal begaf, liet hij met zijn 
giftige adem een rode gloed 
over het aldaar groeiende gras 
achter. 
In werkelijkheid ontstond de 
Piburger See vermoedelijk reeds 
kort na de laatste IJstijd, toen 
vallend gesteente de afvoer van 
het smeltwater belemmerde.

Bronnen
Het meer ontvangt nu water 
vanuit onderaardse bronnen en 
de Piburger Bach en ontwatert 
via de Ötztaler Ache. Het meer, 
gelegen op een hoogte van 
914 meter (ruim honderd meter 

hoger dan het dorpscentrum 
van Oetz), meet achthonderd bij 
tweehonderdvijftig meter. Het 
meer  wordt, met uitzondering 
van een klein oevergedeelte in 
het westen, compleet door bos 
en hoge rotsen omgeven. 

Hoe naar de de Piburger See?
•	 Met de auto naar het dorpje 

Piburg, en vervolgens vanaf 
de parkeerplaats via een 
korte wandeling naar het 
meer.

•	 Wandelen langs en over 
de Wellerbrücke, een kort 
stukje door het bos omhoog 
klimmen en vervolgens 
over de grindweg - volg de 
borden - naar het meer.

•	 Te voet is de Piburger See 
ook vanuit de dorpjes 
Sautens, Haderlehn en Ha-
bichen bereikbaar.             ■

De Piburger See
Voor de waterliefhebber is de Piburger See bij Oetz zeker  een aanrader. 
Mooi in het landschap gelegen nodigt het de recreant uit om De Piburger 
See te gaan bezoeken. 

Een adembenemende attractie is 
de Top Mountain Star in Hoch-
gurgl. Hier steken glinsterende 
sneeuwkristallen en fonkelende 
Swarovski-kristallen elkaar naar 
de kroon en is het genieten ge-
blazen van een adembenemend 
uitzicht over de omliggende ber-
gen. 
De Top Mountain Star is een van 
de meest fascinerende panora-

maplatformen van  de Alpen. Op 
de Wurmkogl in Hochgurgl op 
3.080 m biedt deze exclusieve 
zaak met panoramabar en terras 
volledig rondom een fantastisch 
uitzicht over de Ötztaler Alpen 
en in zuidelijke richting over de 
beroemde Dolomieten. Direct 
naast de uitgang van de stoel-
tjeslift voor vier personen Top 
Wurmkogl II leidt een grote trap 

over de steile kam omhoog naar 
het bijzondere bouwwerk. In het 
restaurant is er een glinsterende 
sterrenbar en de streekgerechten 
smaken er super.

Wandelgebied
De Top Mountain Star is zowel 
in de zomer als in de winter 
een trekpleister voor mensen 
die houden van vergezichten en 
graag op grote hoogte vertoe-
ven. 
In de zomer kan je van hieruit in 
slechts een kwartier de Wurmko-
gel beklimmen. 
Je kan er smullen van een lekker 
ijsje met zicht op de gletsjer. Wat 
wil je nog meer…

Bergbahnen
Obergurgl/Hochgurgl
Gurglerstraße 93 
6456 Obergurgl, Austria
www.obergurgl.com 
bergbahnen@obergurgl.com   ■

De Top Mountain Star: 
adembenemend!

Sport- en entertainment wor-
den hier op een unieke ma-
nier met elkaar verbonden. 
Iedereen die zin heeft in een 
stevige dosis actie, kan kiezen 
uit een ruime waaier aan ac-
tiviteiten. Wat te denken van  
een climbing area op 30 me-
ter hoogte, een enorm grote 
klimmuur met speedroutes, 
een megaswing-liaan tussen 
de pijlers van de brug over de 

Ötztaler Ache en  een 330 me-
ter lange flying fox en Oosten-
rijks grootste glijbanenpark in 
openlucht. De Ötztaler Ache 
en de Inn zijn ideaal voor raf-
ting, kajakken en vlotvaarten. 
Tijdens canyoning en caving 
ontdek je romantische ravijnen 
en grotten. Bovendien kan je 
in de nabijgelegen Tiroolse 
bergen heerlijk fietsen en klim-
men. In de AREA 47 zijn zelfs 
de overnachtingen een hele 
belevenis.  Rr zijn 260 slaap-
plaatsen in gezellige lodges in 
de typische Tiroolse blokhuis-
stijl en in houten tipi’s. Als dat 
geen avontuur is!!

Ligging:
De AREA 47 ligt aan het begin 
van het Ötztal tussen Haming, 
Sautens en Roppen. De AREA 
47 is zowel met de auto als 

met de trein of het vliegtuig 
van overal goed te bereiken. 
(A 12, afrit Ötztal)

Openingstijden: 
River Haus: 
Tot 18 september woensdag - 
zaterdag 21.00 – open end, tot 
16 oktober vrijdag - zaterdag 
21.00 – open end, uitzonderin-
gen bij evenementen mogelijk!  
Lakeside Restaurant: 
vanaf 7 mei – geopend tij-
dens het seizoen tot 17 ok-
tober, 10:00 – 22:00 uur  
Water Area: 
Vanaf 13 mei – geopend tij-
dens het seizoen tot 18 sep-
tember, 09:00 – 19:00 uur  
zwemmeer tot midden sep-
tember (afhankelijk van het 
weer) 09.00 – 19.00 uur.
Outdoor Area: 
vanaf 7 mei – geopend tijdens 
het seizoen tot 18 oktober.

AREA 47
Oetztaler Achstraße 1
6430 Oetztal-Bahnhof
Austria
tel.: +43.5266.87676 
Fax: +43.5266.87676-76 
Website: 
www.area47.at
E-mail: 
info@area47.at                    ■ 

Area 47
Hier kan je je op sportief gebied echt 
uitleven! Aan het begin van het Ötz-
tal ligt het meest trendy recreatiedo-
mein van Europa. 
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http://www.obergurgl.com/main/EN/GG/SO/wandern/index.html
mailto:bergbahnen@obergurgl.com?subject=Bergbahnen Obergurgl/Hochgurgl&body=http%3A%2F%2Fwww.ausflug.tirol.at%2Fajax.php%3F_action%3DgetDetail%26_id%3D1493008%26_nextID%3D1493008%26_prevID%3D1493008%26_lang%3Dnl
http://www.area47.at/index.php?id=home&L=1
mailto:info@area47.at?subject=AREA 47&body=http%3A%2F%2Fwww.ausflug.tirol.at%2Fajax.php%3F_action%3DgetDetail%26_id%3D1303131%26_nextID%3D1052846%26_prevID%3D1374231%26_lang%3Dnl
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Berg- of almhutten . . 
Wat is het verschil?

Berghutten 
Berghuttenn zijn eigendom van 
bergsportverenigingen en ge-
bouwd als schuil- en standplaats 
voor alpinisten. De nieuwe hut-
ten zijn vaak comfortabel met 
douches en slaapvertrekken voor 
twee, vier of zes personen. In de 
authentieke hutten - die zijn het 
leukst - overheerst nog altijd de 
eenvoud. Zo wordt er geslapen 
in een Matrazenlager, een soort 
slaapzaal met één lang matras 
voor tien tot dertig personen. 
Wassen doe je buiten aan de 
kraan of in het gunstigste geval 
boven de wastafel. 
Ondanks het toenemend aantal 
wandelaars dat een tocht van 
hut naar hut maakt, is de sfeer 
extra sportief door de aanwe-
zigheid van fanatieke alpinisten 

en sportklimmers. Veel berghut-
ten staan wat hoger; vanaf zo'n 
2000 meter.Berghutten in de 
omgeving van Längenfeld zijn: 

Hahlkogelhaus
Marlis Marwan
Huben 16
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 664 1130 754

Amberger Hütte
Lydia und Serafin Gstrein
Seestraße 10
6450 Sölden
T: +43 (0) 5254 30354

Winnebachseehütte
Michael Riml
Gries 30
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5197

Almhutten 
Almhutten staan gemiddeld iets 
lager, op de alm waar 's zomers 
de koeien lopen. De hutten wor-
den bewoond door boerenfami-
lies die van mei tot september 
met hun vee boven blijven zodat 
het gras in het dal ongestoord 
kan groeien als wintervoorraad. 
Op de soms eeuwenoude berg-
boerderijen wordt op de eerste 
plaats hard gewerkt. Om wat 
bij te verdienen hebben veel al-
men een terras en gastenverblijf. 
Verwacht ook hier geen luxe als 
douches, privé-slaapkamers 
(altijd van te voren bellen!) en onbe-
perkt elektriciteit. De exclusiviteit 
van een almhut zit 'm in het feit 
dat je even gast bent in het leven 
van de boer en boerin, die vaak 
producten van eigen huis op ta-
fel zetten. In de omgeving zijn de 
volgende almen te vinden. 

Breitlehnalm
Hans Koll
Huben
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5665

Polltal Alm
Klaus Fuchs
Huben
6444 Längenfeld

Brand Alm
Jordan
Brand
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5283 

Innerbergalm
Holzknecht
Unterried 38a
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5988

Stabelealm
Marisa + Benni Gstrein
Unterlängenfeld 9
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 6312

Polles Alm
Arnold Wilhelm
Runhof 188a
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5757

Sulztalalm
Herbert Scheiber
Oberlängenfeld 88
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 664 1268 463

Wurzbergalm
Erich junior Holzknecht
Unterried 69
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 664 9858 307

Wiesle
Alexander Holzknecht
Au
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 6282

Nissl Alm
Haller
Gries
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5591

Unterlehnerhof
Andreas Gleirscher
Gries 3
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 64818

Alpengasthof am Feuerstein
Sabine Santer
Huben 240
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 20120             ■

Die avond wordt Feuerstein 
omgedoopt tot een eiland van 
lekkernijen, een plek voor de 
zintuigen. De bijzondere locatie 
in een oase van romantiek, 
waarin men iets bijzonders 
kan ontdekken. De bezoekers  
kunnen te voet of met de  shuttle 
naar Feuerstein gaan. U wordt 
verwelkomd  op het terras. Hier 
wacht u later een  romantisch 
menu, een culinaire verklaring 
van de liefde door de chef-kok. 
Verwen uzelf en geniet van de 
magische sfeer van kaarslicht. 
De hele avond wordt begeleid 
door een muzikale verrassing.  

De avond eindigt met een 
gezamenlijke wandeling door 
de verlichte natuur. Vooraf 
reserveren wordt aanbevolen.

Alpengasthof am Feuerstein
Huben 240
6444 Längenfeld
Telefoon: + 43 5253 20120
E-Mail: info(at)amfeuerstein.at
Website:www.amfeuerstein.at    ■

God zegene de vuursteen (Feuerstein)!
Romantische avond in Feuerstein Huben

Hoog boven het Ötztal in het midden van de natuur is uit de 
voormalige Sattelalm het nieuwe  en prachtige Alpengasthof am 
Feuerstein  ontstaan. 
Een plek met een bijzondere fladie op de tochten door het dal 
zeker bezocht moet worden. Zowel overdag als ooit ’s avonds. Elke 
donderdagavond verzorgen de uitbaters van het Alpengasthof een 
mooie romantische avond bij de open haard.

Website:www.amfeuerstein.at 
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Hotel zum Hirschen
Oberlängenfeld 11
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5201 0

Hotel Rita
Oberlängenfeld 44 a
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5307

Hotel Stern
Oberlängenfeld 1
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5226

Gasthof Schöne Aussicht
Burgstein 62 a
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 664 404 5295

Gasthof Felsenhof
Huben 105
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5597

Gasthof Bergfriede
Huben 36
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5510

Die Sünderalm
Unterlängenfeld 12
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 20170 

Gasthof Schöpf
Gries 32
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5119

Gasthof Bergheimat
Huben 107
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5502

Gasthof Oberried
Oberried 6
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5233

Pasteria Piazza
Oberlängenfeld 5
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 64984

Hot Rock Burger
Schnellrestaurant
Oberlängenfeld 114
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 65000

Pension Granbichler
Huben 5 b
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5509

Zum Seppelas
Burgstein 64
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5213

Gasthof Winnebach
Gries 22 a
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5104

AQUA DOME Hotel
Oberlängenfeld 140
6444 Längenfeld
T: +43 (0)5253 6400 401

Infang
Unterlängenfeld 220
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5348

Hotel Edelweiss
Unterlängenfeld 22
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5206

Naturhotel/Restaurant Wald-
klause
Unterlängenfeld 190
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5455

Restaurant Alt Längenfeld
Oberlängenfeld 47b
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5003

Vinorant
Oberlängenfeld 47a
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 664 401 4315

Hotel Bergwelt
Au 135
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5301

Hotel Alpenblick
Huben 102
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5515

Restaurant Dorfwirt
Unterlängenfeld 23
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 6231

Café – Restaurants

Tiroler Café
Oberlängenfeld 45
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5249

Ötztal Arena Bäckerei
Huben
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 64761

Infang
Unterlängenfeld 220
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5348

Bäckerei Fiegl
Huben 120
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5505

Jausenstation Siggi
Burgstein 63
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5397

Cafe-Konditorei Christoph
Oberlängenfeld 36
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5078

Bar – restaurants Primo
Huben 101
6444 Längenfeld
T: +43 (0)676 845811660

Camping Winkle
Winkle 38 a
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5591

Naturhotel Waldklause
Unterlängenfeld 190
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5455

Hotel Rita
Oberlängenfeld 44 a
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5307

Hotel zum Hirschen
Oberlängenfeld 11
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5201 0

Hotel Stern
Oberlängenfeld 1
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5226

Hotel Bergwelt
Au 135
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5301

Hotel Edelweiss
Unterlängenfeld 22
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5206

AQUA DOME Hotel
Oberlängenfeld 140
6444 Längenfeld
T: +43 (0)5253 6400 401

Servicepagina

Bergrettung
Unterlängenfeld
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5630

Algemeen alarmnummer 112 - Brandweer 122 - Politie 133 - Reddingsdienst 144 - Wegenwacht 120

Nuttige adressen en telefoonnummers voor Uw verblijf in het Ötztal voor U op een rijtje gezet

Alpin Treff
Eisklettern, Bergsteigen/Klet-
tern, 
Klettern/Sport-/Felsklettern
Unterlängenfeld 79
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 664 4434 684

Alpinsportcenter Ötztal
Bergsteigen/Klettern
Unterlängenfeld 81
6444 Längenfeld
T: (0043) 664 50 16 864

Kletterschule Rocky Nature
Winklen 188b
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 650 2665 292

Ötztal Tourismus Längenfeld
Toeristeninformatie/-büro
Informatie Längenfeld
Unterlängenfeld 81
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 57200 300

Ötztal Tourismus Huben
Toeristeninformatie/-büro
Informatie Huben
Huben 21 a
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 57200 320

Ötztal Tourismus Gries
Toeristeninformatie/-büro
Informatie Gries
Gries 34
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 57200 330

Sportshop Auer
Toeristeninformatie/-büro, 
Sportwinkel
Unterlängenfeld 90
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 20221 

Dr. Herbert Illmer
Unterlängenfeld 147
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5217

Dr. Hannes Hörtnagl
Oberlängenfeld 41 a
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 64900

DDr. Marlies Wilhelm,tandarts
Unterlängenfeld 192
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 6329

Vitalhof Tischlars-Reiten
Paardrijden 
Huben 27
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5508

Ötztaler Funpark
Darten, billard, trampoline
Huben
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5188 80

Kegelbahn Längenfeld
Kegelen, 
Unterlängenfeld 127
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 64756

Minigolf/Pit Pat
Minigolf
Oberlängenfeld 34 a
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5232 0

Geo Spielplatz - "Wasser und 
Steine" 
Informatie Huben
Huben 21 a
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 57200 320

Webershof-Reiten
Paardrijden
Espan 51
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5559

Camping Oetztal
Unterlängenfeld 220
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5348

Camping Huben
Huben 241
6444 Längenfeld
T: +43 (0) 5253 5855




