Basiskamp
Ötztaler Alpen

GEBIED
De Ötztaler Alpen behoren tot de sterkst vergletsjerde gebieden van Oostenrijk. Zowel ten westen,
ten noorden en ten zuiden van het dal strekken grote gletsjers zich uit. De bergketen ligt ten westen
van Innsbruck.
In het westen grenst de gebergtegroep aan het Pitztal en in het oosten zetten de Stubaier Alpen de
Alpenhoofdkam voort. De hoogste top in de Ötztaler Alpen is de Wildspitze (3772 m) op de voet
gevolgd door de Weisskugel (3739 m), dit zijn de op één en twee na hoogste toppen van Oostenrijk.
Daarnaast is in dit dal Ötzi gevonden nabij de Similaun (3607 m). Dit alles is bereikbaar via Vent, aan
het einde van het dal.
In het begin van het dal liggen Ötz en Kühtai. Naast skiën in de winter, leent dit deel van het dal zich
voor hele mooie huttentochten en wandelingen. De kabelbanen leiden je snel naar comfortabele
hoogte. De Piburger See is het warmste Tiroler meer om in te zwemmen. Ook vind je hier Area 47.
Dit is een activiteiten recreatiegebied met allemaal apart thema’s en daarvoor moet je ook apart
betalen. Zo vind je hier de waterarea met vele glijbanen, duiktorens, waterschans en een klimwand
boven het water. In de outdoor area kun je raften, canyoning, klimmen, bunjii jumpen, hochseilgarten
en speleo.
Iets verder in het dal liggen Umhausen en Niederthai. Gebied is vooral bekend om de waterval, waar
diverse attracties te vinden zijn, zoals Ötzi dorf, een natuurzwembad en een familie-klettersteig.
Niederthai is een mooi hoger gelegen uitgangspunt voor wandelingen en huttentrektochten.
Weer een stukje hoger in het dal liggen Längenfeld, Gries en Huben. In Längenfeld zijn zwembaden,
waaronder een thermaal bad (aqua dome). Klim- en wandelmogelijkheden zijn er in deze dorpen
volop, vooral Gries is een mooi uitgangspunt voor wandelingen en huttentochten. In Huben is er voor
de kinderen nog een fun- en erlebnispark.
Sölden is de bekendste plaats in het dorp. Wil je shoppen dan moet je hier naar toe. Verder kun je
aan de Ötztaler (west) zijde omhoog met kabelbaan, bus of auto (Rettenbach- en Tiefenbach). Zoek
je rust ga dan aan de oostzijde omhoog in het gebied dat Hochstubai heet. Hier kun je mooie
wandelingen, hutten- en alpiene tochten maken.
Na Sölden splitst het dal zich naar het al eerder genoemde Vent en naar de Timmelsjoch pas, die
tevens de grens vormt met Italië. Voor het Timmelsjoch kom je nog in de skidorpen Obergurgl en
Hochgurgl. Vanuit deze dorpen loop je rustige vergletsjerde dalen in. Ook voor huttentochten en
alpiene tochten kun je hier prima terecht. Granaten (stenen) kun je zoeken in het Gaisbergtal (Hohe
Mut kabelbaan).

AANSLUITENDE BASISKAMPEN
Aansluitend/voorafgaand op het geboekte basiskamp is op dezelfde camping een ander basiskamp
gepland. Mogelijk wil je eerder aankomen (of later vertrekken) dan de start- en einddata van het
geboekte basiskamp. De kans bestaat dat er voor die periode op het groepsveld geen campingplaats
beschikbaar is. In dat geval word je verzocht (tijdelijk) buiten het groepsveld een campingplaats te
gebruiken, totdat jouw basiskamp van start gaat. Hiermee willen we voorkomen dat het groepsterrein
voor de deelnemers aan het basiskamp wordt overbelast. Wij begrijpen dat dit ongemak kan
veroorzaken en vragen hiervoor begrip.

CAMPING
Dit basiskamp wordt gehouden op:
Ötztaler Naturcamping
A-6444 Huben bei Längenfeld
Tel.: 0043 5253 5855.
E-mail: info@oetztalernaturcamping.com
www.oetztalernaturcamping.com
De camping ligt aan de bosrand op 1200 meter. Het terrein wordt onderverdeeld door een rivier en
een voetpad. Het terrein is geschikt voor caravans en er is stroomaansluiting te krijgen. De sanitaire
voorzieningen zijn zeer goed. Warme douches en wasmachine zijn aanwezig. Op de camping is een
gezellig café waar ook eenvoudige maaltijden te koop zijn. De camping ligt aan de rand van het dorp
Huben. Daar kun je terecht voor boodschappen en restaurants, etc.

REISROUTE
Auto: Er zijn verschillende routes mogelijk: Tirol heeft twee ingangen: Kufstein en Reutte.
Bij gebruik van de route via Kufstein rijd je ongeveer 70 km tweebaansweg. Via Reutte rijd je
ongeveer 100 km over een tweebaansweg, waaronder de Fernpaß (niet moeilijk, maximale
stijging 9%). De weg over de Fernpaß is echter de meest gebruikelijke. De ingang van het
Ötztal is gelegen tussen Imst en Innsbruck.
Voor een routebeschrijving verwijzen wij je naar een online routeplanner, bijvoorbeeld: www.anwb.nl,
www.maps.google.com.
Trein:

Naar Ötz Bahnhof. Voor meer info over de treinreis verwijzen wij je naar de treinreiswinkel:
www.treinreiswinkel.nl. Vervolgens met de bus naar Huben

HUTTEN IN DE DIRECTE OMGEVING
Forchheimer Biwak
DAV
Erlanger Hütte
DAV
Hauerseehütte
DAV
Rheinland-Pfalz-Biwak
DAV
Braunschweiger Hütte
DAV
Breslauer Hütte
DAV
Vernagthütte
DAV
Hochjoch-Hospiz
DAV
Martin-Busch-Hütte
DAV
Ramolhaus
DAV
Hochwilde-haus
DAV
Langtalereck-hütte
DAV
Talhütte Zwieselstein
DAV

2443 m
2550 m
2383 m
3247 m
2759 m
2840 m
2768 m
2413 m
2501 m
3006 m
2883 m
2450 m
1472 m

ENKELE AANBEVOLEN TOCHTEN
Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd van mogelijke tochten; in het gebied zijn nog andere
mogelijkheden. Controleer altijd vooraf of de genoemde tocht nog gemaakt kan worden en of deze
voor de deelnemers niet te zwaar is. Genoemde tijden zijn richttijden exclusief pauzes.
WANDELTOCHTEN:
 Hoog boven Kühtai: Dortmunder Hütte (1948 m) – Kühtai (1967 m) – Schwarzmoos (2354 m)
– Pirchkogel (2828 m) - Schwarzmoos (2354 m) - Kühtai (1967 m) - Dortmunder Hütte (1948
m): 5 uur. Onder de Geigenkamm: Längenfeld (1171 m) - Hauerseehütte (DAV, 2383 m) –
Rauher Oppen (2097 m) – Innerberg (1950 m) – Oberried (1157 m) - Längenfeld (1171 m):
7½ uur.
 Längefelder Ründe: Huben (1189 m) – Burgstein (1474 m) – Jausenstation Siggi (1474 m) –
Jausenstation Brand (1385 m) – Längefeld ( 1180 m )
 Over de Rettenbachferner: parking Rettenbachferner (2800 m) – Pitztaler Jöchl (3023 m) Braun-schwei-ger Hütte (2759 m) – Rettenbach Joch (2988 m) – Innere Schwarze Schneide
(3369 m) – Rettenbachferner - parking Rettenbachferner (2800 m): 5¼ uur.
 Vanuit de camping oa: Hahlkogelhaus en Feuerstein
Meer informatie: www.oetztal.com/wandern-touren-tipps
KLETTERSTEIGE:
 Kühtai Panorama klettersteig D/E (extreem moeilijk)
 Stuibenfall-Klettersteig bij Umhausen (te combineren met een bezoek aan Ötzi dorf of
natuurlijk zwembad) C (familie klettersteig, makkelijkste in het dal)
 Er zijn twee routes bij het dorpje Langenfeld; Jubiläums-Klettersteig (C) langst de Lehner
waterval (variant D/E) en Reinhard Schiestl-Klettersteig D
 Moosalm klettersteig C/D (Sölden)
 Obergurgler klettersteig Zirmwald B/C (familie klettersteig bij Obergurgl)
 Schwärzenkamm Obergurgl C/D (alpiene klettersteig over de bergkam tussen Langtalereck
Hütte en Hochwilde Haus)
 Huisklettersteig Hildesheimer Hütte C (niet in de boekjes terug te vinden)

Meer informatie: www.oetztal.com/klimmen
HUTTENTOCHTEN:
 Door Sellrain: Dortmunder Hütte (1948 m) – Finstertaler Scharte (2719 m) - GubenSchweinfurter Hütte (DAV, 2034 m): 4½ uur. Guben-Schweinfurter Hütte (DAV, 2034 m) –
Zwiselbach Joch (2870 m) – Winnebachseehütte (2372 m): 4½ uur. Winnebachseehütte
(2372 m) – Gänsekragen (2915 m) - Winnebachseehütte (2372 m) – Gries (1572 m): 4½ uur.
 Door en boven het Windachtal: Sölden (1350 m) - Fieglhütte (1959 m) - Siegerlandhütte
(2710 m): 5½ uur Siegerlandhütte (2710 m) – Gamezplatzl (3019 m) - Hildesheimerhütte
(2899 m) - Fieglhütte (1959 m) - Sölden (1350 m): 5¼ uur.
 Vanuit Vent: Vent (1896 m) - Breslauer Hütte (2840 m) - Vernagthütte (2768 m): 6 uur.
Vernagthütte (2768 m) - Hochjoch-Hospiz (2413 m) – Vent (1896 m): 3½ uur.
 Vanuit Obergurgl: Obergurgl (1910 m) – Schönwieshütte (2262 m) - Langtalereck-hütte
(2450 m) - Hochwilde-haus (2883 m): 5 uur. Hochwilde-haus (2883 m) - Ramolhaus (3006
m) – Obergurgl (1910 m): 4½ uur.
Meer informatie: www.oetztal.com/wandern-huetten-almentouren
ROTSKLIMMEN:
De VVV geeft een boekje uit met de beschrijving van 18 kleine en grote klimtuinen en de topo’s van
deze gebieden. We noemen enkele:.
 Engelswand in Tumpen: 75 routes
 Klimtuin Niederthai: > 100 routes
 Nösslach in Umhausen; > 50 routes
 Oberried bij Längefeld: 100 routes
 Een kleine rustige klimtuin is die bij de Winnebachseehutte (2 uur lopen)
Meer informatie: www.oetztal.com/climbing-gardens
KINDERACTIVITEITEN:
Voor kinderen is er in het Ötztal het nodige te doen:
o Funnpark Huben (op loopafstand van de camping)
o Diverse zwembaden en speeltuinen
o Outdoorpark/ zwembad Arena 47
o Meer informaie: www.oetztal.at/freizeit/kinder-familien.html

KAARTEN EN GIDSEN
 F&B WFK 251-1 Ötztal; 1:25.000
 AV-Karte 30/1 Ötztaler Alpen - Gurgl; 1:25.000
 AV-Karte 30/2 Ötztaler Alpen - Weißkugel; 1:25.000
 AV-Karte 30/3 Ötztaler Alpen - Kaunergrat; 1:25.000
 AV-Karte 30/4 Ötztaler Alpen - Nauderer Berge; 1:25.000
 AV-Karte 30/6 Ötztaler Alpen - Wildspitze; 1:25.000
 AV-Karte 31/1 Stubaier Alpen - Hochstubai; 1:25.000
 AV-Karte 31/2 Stubaier Alpen – Sellrain; 1:25.000
 W. Klier, Stubaier Alpen - Wanderführer; Bergverlag Rudolf Rother, München
 W. Klier, Ötztal - Wanderführer; Bergverlag Rudolf Rother, München
 W. Klier, Pitztal - Wanderführer; Bergverlag Rudolf Rother, München
 W. Klier, Ötztaler Alpen - Gebietsführer; Bergverlag Rudolf Rother, München
 W. Klier, Ötztaler Alpen - Alpenvereinsführer; Bergverlag Rudolf Rother, München
 W. Klier, Stubaier Alpen - Alpenvereinsführer; Bergverlag Rudolf Rother, München

BEZIENSWAARDIGHEDEN
Ötzi dorf in Umhausen: Leven wonen en werken in de tijd van Ötzi (ijsmummie uit het Otztal)
Innsbruck: historisch centrum en beroemde bezienswaardigheden, zoals het Goldene Dachl of de
Alpenzoo (hoogst gelegen dierentuin van Europa)
Meran: De rit naar Meran leidt via het Timmelsjoch (2509 m) en door het romantische Passeiertal.
Boven Meran ligt het dorp Tirol met het beroemde kasteel Tirol. Vrijdags is altijd marktdag in Meran.

