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GEBIED  
Obervellach ligt in het midden van het onderste deel van het Mölltal. Het gebied ligt ten westen van de 
snelweg Salzburg – Villach. Maar wel aan de warme zuidzijde van de Tauerntunnel in de provincie 
Karintië. 
In het noorden grenst het Mölltal aan de gebergtegroep (en nationaalpark) Höhe Tauern. De 
Alpenhoofdkam. In dit deel van de Höhe Tauern (Ankogel- en Goldberggruppe) liggen bekende 
vergletsjerde toppen als de Ankogel (3246m) en Hochalmspitze (3360m). Belangrijkste plaatsen in het 
dal zijn Obervellach en Winklern. Middenin de Hohe Tauern liggen de plaatsen Mallnitz, (Inner)Fragant 
(Mölltaler Gletsjerbahn) en Heiligenblut. Al deze plaatsjes zijn mooie uitgangspunten voor wandelingen, 
huttentochten en hoog alpiene ondernemingen in het het Nationaal Park Hohe Tauern. Vanuit de 
campinglocatie Obervellach rijd je eenvoudig omhoog naar Mallnitz. Extra bijzonderheid is dat je per 
trein hier onder de Hohe Tauern doorrijdt naar de noordzijde van dit gebergte. Vanuit de camping zie 
je de treinen hun weg omhoog zoeken. De oude spoorlijn naar Mallnitz is omgetoverd tot fietspad! 
Het Mölltal is smal. De Möll vindt haar oorsprong in de Pasterze. De Pasterze is de langste gletsjer van 
Oostenrijk en gelegen naast de hoogste berg van Oosterrijk de Grossglockner (3797m). Je bereikt de 
bron van de Möll eenvoudig door de Glocknerstrasse op te rijden. Geniet hier van de prachtige 
uitzichten op de Pasterze en de Grossglockner. Let op ga op tijd want deze pas is erg druk. 
Stroomafwaarts liggende bekende Karintische meren zoals de Millstätter- en Ossiacher See. Voor een 
dagje uit is Spittal a.d. Drau een leuke afwisseling. Andere uitstapjes vanuit het centrale dal maak je 
vanuit Kolbnitz. Hier kun je met een trein (Reisseckbahn) omhoog richting Reisseck. Wees ook hier op 
tijd ivm drukte.   
Ten zuiden van het onderste deel van het Mölltal ligt de Kreuzeck Gruppe. Een rustig gebied met enkele 
hutten en met als hoogste top de Polinik (2784m). Vanuit de camping is deze top te bereiken eventueel 
met een tussenstop in de Polinikhütte. Een deel van de route kan per auto. 
Ten westen van het bovenste deel van het Mölltal vindt je de Schobergruppe. Een licht vergletsjerd 
gebied met als hoogste top de Petzeck (3283m). In dit gebied ligt de voormalige NKBV hut, de 
Wangenitzseehütte. De aanloop vanuit het Mölltal naar deze hut gaat door mooie, lange en ongerepte 
dalen. Een aanrader voor de liefhebbers. Vanuit de Iselbergpass is de Wangenitzseehut makkelijker te 
benaderen, evenals de Lienzer Hütte die centraal gelegen is in de Schobergruppe. Echte aanrader met 
kinderen. 
 
 
CAMPING 
Dit basiskamp wordt gehouden op:  
 
Aktiv-Sport-Erlebins-Camp Pristavec 
9821 Obervellach 175 
www.sporterlebnis.at 

 
De camping  ligt op circa 700 meter hoogte aan de oever van de Möll. De camping is geschikt voor 
caravans en stroomaansluiting is mogelijk. Op de camping is een eenvoudige kampwinkel, waar ook 
de mogelijkheid bestaat warme maaltijden te bestellen. De sanitaire voorzieningen zijn eenvoudig 
maar goed. Warme douches zijn aanwezig. 
  
Op het campingterrein is veel te doen voor de jeugd: 

- Waterwereld (bij de camping is een aftakking gemaakt van de Möll, hierin kun je zwemmen, 
en er staan diverse water-speeltoestellen) 

- Klimwandje 
- Mogelijkheid tot maken van kampvuur 
- Rafting (direct vanaf de camping 13 km afdalen vanaf de Möll (3 uur)) 
- Riverbug (nieuwe vorm van wildwater afdalen uit Nieuw Zeeland) 
- Canyoning (makkelijk en sportief) 
- Hochseilgarten 
- Waterwereld een adventure speelplaats voor de jeugd  
- 2 Speeltuintjes 
- Motoriekpark (lopen over balken, blokken, wiebelbruggen enz 
- 2 Sanitair gebouwen 
- 2 Grillplaatsen 

 
Het dorp (ook met zwembad) bevindt zich op 10 minuten loopafstand.  



 

 
REISROUTE 
Auto: Er zijn verschillende mogelijkheden.    

Route 1: München - lnntaldreieck - Kufstein - Mittersill - Felbertauerntunnel (tol) - Lienz -  107 
naar Winklern - 106 naar Obervellach.   
Route 2: Salzburg – Tauernautobahn (tol) - Spittal a/d Drau - afslag Mallnitz - Lurnfeld -106 
naar Obervellach.  
Route 3: München – lnntaldreieck – Kufstein – Mittersill - 168 naar Bruck - 311 naar Lend - 
167 naar Böckstein - autoverlading per trein naar Mallnitz - Obervellach. Het maakt in tijd en 
tolgeld niet uit of de autoweg of de treintunnel wordt genomen. De trein naar het zuiden gaat 
op de halve uren, die naar het noorden op de hele uren.  
CARAVANBEZITTERS ATTENTIE! Route 1 en 3 hebben enkele hellingen van 10 à 12%.  

 
Trein:   Naar Mallnitz. Voor meer info over de treinreis verwijzen wij je naar de Treinreiswinkel: 

www.treinreiswinkel.nl. Vervolgens per bus naar Obervellach.   
 
 
HUTTEN IN DE DIRECTE OMGEVING 
Ankogelgruppe: 
Mindener Hütte     DAV 2428 m 
Hannoverhaus     DAV 2719 m 
Celler Hütte     DAV 2237 m 
Osnabrücker Hütte    DAV 2022 m 
Arthur-von-Schmid-Haus   OeAV 2281 m 
Gießener Hütte     DAV 2203 m 
 
Goldberggruppe:  
Böseckhütte     DAV 2594 m 
Hagener Hütte     DAV 2446 m 
Weißgerber-Biwak    DAV 2712 m 
Duisburger Hütte    DAV 2572 m 
Fraganter Hütte     OeAV 1810 m 
Rojacher Hütte     OeAV 2718 m 
Zittelhaus     OeAV 3105 m 
 
Kreuzeckgruppe: 
Polinikhütte     OeAV 1873 m 
Salzkofelhütte     OeAV 1987 m 
Feldnerhütte     OeAV 2182 m 
Hugo-Gerbers-Hütte    OeAV 2355 m 
 
Bij overnachting in de Oostenrijkse berghutten is een lakenzak / huttenslaapzak verplicht! 

 
 
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: 

 In de Kreuzeckgruppe: Obervellach (668 m) – Wunzenalm (1339 m) - Polinikhütte (1873 m) – 
Obervellach: 5½  uur.  

 Door de Raggaschlucht: Flattach-Schmelzhütten (694 m) – Raggaschlucht (± 1000 m) - 
Flattach-Schmelzhütten (694 m): 2 uur.  

 In de Goldberggruppe: Mallnitz (1192 m) – Winklerbalfen (1501 m) – Häusler Almhütte (1872 
m) – Lonza Köpfl (2318 m) – Lonza Höhe (2171 m) – Lassacherhöhe (2162 m) – 
Dolomitenblick (1923 m) - Häusler Almhütte (1872 m) - Mallnitz (1192 m): 8 uur.  

 In de Ankogelgruppe: Mallnitz (1192 m) – Vordere Auernig (2130 m) – Hintere Auernig (2161 
m) – Roßkopfalm (1682 m) – Wolliggerhütte (1576 m) – Roßkopf (1321 m) - Mallnitz (1192 
m): 6 uur. 

http://www.treinreiswinkel.nl/


 

HUTTENTOCHTEN: 

 Door de Kreuzeckgruppe:Alpenheim Teucht (1185 m) – Seebach Alm (1638 m) – Seebachtörl 
(2317 m) – Bratleiten Alm (2157 m) - Feldnerhütte (2182 m): 6¼ uur.   Feldnerhütte (2182 
m) – Kreuzeck (2701 m) - Feldnerhütte (2182 m) – Kaltseetörl (2481 m) – Plotschratten Hütte 
(1692 m) - Alpenheim Teucht (1185 m): 6¾ uur.  

 Ten zuiden van de Hochalmspitze:   Mallnitz (1192 m) - Dösener Tal – Konradhütte (1618 m) 
– Arthur-von-Schmid-Haus (2281 m): 4½ uur.  Arthur-von-Schmid-Haus (2281 m) - Säuleck 
(3086 m) - Mallnitzer Scharte (2672 m) - Gießener Hütte (2203 m): 6 uur.   Gießener Hütte 
(2203 m)  – Lassacher Winklscharte (2862 m) – Celler Hütte (2237 m) – Törlkopf (2326 m) – 
Wirthaus Schwüßner (1328 m) – Ankogelbahn Talstation (1275 m) – Mallnitz (1192 m): 8 uur.   

 Op de rand van de Ankogel- en de Goldberggruppe:  Mallnitz (1192 m) – Hindenburghöhe 
(2316 m) – Liesgele (2406 m) – Weißenbach Scharte: (2278 m) – Mindener Hütte (2428 m): 6 
uur.  Mindener Hütte (2428 m) - Hagener Hütte (2446 m) – Jamnig Hütte (1748 m) –  
Mallnitz (1192 m): 7½ uur. 

 Rondje in de Sadniggruppe: Sadnighaus (bereikbaar met de auto) – Fraganter Hütte: 3 uur 
maar op diverse manieren is een rondje uit te zetten over enkele pasjes of over enkele 
toppen met uiteenlopende moeilijkheidsgraat 

 Schobergruppe voormalige NKBV hut: Vanuit Mölltal Pichleralm (1900m) – Alpinsteig – 
Wangenitzseehütte (2508m): 6 uur (let op geoefende wandelaars met klettersteigervaring). 
Beklimming Petzeck: 3 uur. Wangenitzsee Hütte (2508m) – Raneralm (1903m) – Pichleralm 
(1900m): 5 uur 
 

KLETTERSTEIGEN: 

 Danielsberg C, Kolbnitz 

 Fallbach klettersteig D/E, Maltadal 

 Detmolder Grat C, 1+, Hochalmspitze 3360m 

 Säuleck-Klettersteig D/E, Säuleck Mallnitz 

 “Bella Vista” Klettersteig C/D, Hohe Leier Reisseckhütte 
 
KLIMMEN: 

 Obervellach Kaponig Klettergarten Alte Bahnhof (22 routes, moeilijkheid III tot VIII, hoogte tot 
15 meter) 

 Danielsberg klettergarten (moeilijkheid III tot IX, hoogte tot 30 meter). 
www.herkuleshof.com/klettergarten.php  

 Klimtoren op de camping 
 
 
KAARTEN EN GIDSEN 

 Kompass 49 Mallnitz - Obervellach; 1:50.000 

 F&B WK 225 Kreuzeckgruppe - Mölltal; 1:50.000 

 AV-Karte 41 Schobergruppe; 1:25.000 

 AV-Karte 42 Sonnblick; 1:25.000 

 AV-Karte 44 Hochalmspitze - Ankogel; 1:25.000 

 ÖK 180 Winklern; 1:25.000 

 ÖK 181 Obervellach; 1:25.000ÖK 182 Spittal; 1:25.000  

 
 
BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Sla beslist een bezoek aan de Pfarrkirche niet over. Andere leuke uitstapjes zijn de steden Spittal a.d. 
Drau en Lienz. Grossglockner Hochalpenstrasse (Kärnten Card) 

 Mölltaler Gletsjer (Kärnten Card ) 

 Nationaal park museum Obervellach 

 Nationaal park centrum Mallnitz 

 Toltoren (mautturm) Winklern 

 Groppensteinschlucht 

 Raggaschlucht 

 Burcht Falkenstein, Obervellach 
 

http://www.herkuleshof.com/klettergarten.php

