
 

Basiskamp  
Lienzer Dolomieten en 

Schobergruppe 



 

GEBIED  
Lienz ligt in Osttirol, aan de warme zuidkant van de Alpenhoofdkam, op een splitsing van dalen en 
een belangrijke pas. Lienz is de grootste stad van Oost Tirol en een stad met historie. Het oude 
stadscentrum doet Italiaans aan met z’n vele winkels en ijsterrassen. Net buiten de stad vind je ook 
nog te bezichtigen Romeinse opgravingen. In het noordwesten ligt het Iseltal, dat doorloopt tot de 
Felbertauerntunnel. Deze tunnel maakt Lienz vanuit het noorden toegankelijk. In de oost-west richting 
bevindt zich het Drautal, welke doorloopt tot in Italië en daarmee Lienz bereikbaar maakt vanuit 
westelijke richting. In het oosten loopt het Drautal Karintië in. Tot slot is er nog de Iselsbergpass. Een 
doorgang richting Grossglockner Hochalpenstrasse of Tauerntunnel. Rondom Lienz liggen liefst 4 
bergketels.  
In het noorden de Schobergruppe, onderdeel van het Nationaalpark Höhe Tauern, met als hoogste 
top de Petzeck (3283 m). Een licht vergletsjerd gebied met hoogalpiene overgangen. Vanuit Lienz 
kun je makkelijk met de kabelbaan of auto naar Zettersfeld en van daaruit kun je leuke dagtochten 
maken. Ook het gebied rond de Lienzer Hütte is erg aan te raden vooral ook met kinderen. Tevens 
ligt in dit gebied de Wangenitzseehütte. Vroeger eigendom van de NKBV. 
In het westen de rustige Villgratner Berge met relatief weinig hutten en met als hoogste punt 
Degenhorn (2946 m). Vanuit Lienz kun je met de Hochsteinbahn omhoog voor leuke dagtochten en 
activiteiten (rodelen, hochseilgarten, kinderboerderij). 
Het Pustertal dat van Lienz naar Sillian loopt is erg diep ingesleten. Dorpjes vind je hier dan ook op 
een zonneterras. De Pustertaler Höhenweg verbindt diverse oude dorpjes met elkaar. Leuk als 
uitgangspunt voor een dagtocht. In een van deze dorpjes; Assling is een Wildpark en een rodelbaan.  
In het oosten ligt de eveneens rustige Kreuzeck Gruppe met als hoogste punt de Polinik (2784m). Het 
Anna-Schutzhaus is nog een stukje met de auto te benaderen. Leuke nostalgische hut met een 
prachtig uitzicht op Lienz en de Lienzer Dolomiten. 
Ten slotte liggen in het zuiden de enige Oostenrijkse Dolomieten; de Lienzer Dolomieten. Zoals de 
naam als zegt is dit een kalkgebergte met vele ruige rotstoppen tot boven de 2700 meter. Vanuit de 
camping kun je met de auto tot de Lienzer Dolomitenhut rijden. Van hieruit kun je vele dagtochten 
maken, huttentrektochten, beklimmingen en klettersteigs.  
Leuk om te bezoeken is ook de Galitzenklamm 
 
 
CAMPING 
Dit basiskamp wordt gehouden op:  
 
Camping Seewiese  
Tristachersee 2  
A-9900 Lienz 
www.campingtirol.com 
 
De camping is gelegen op circa 700 meter hoogte bij de Tristachersee. De sanitaire voorzieningen 
zijn goed, maar beperkt in aantal. Het terrein is geschikt voor caravans en bij tijdige reservering is een 
stroomaansluiting verkrijgbaar. Tip: zorg voor lange stroom kabels, het kan nodig zijn om door te 
lussen.  
 
De deelnemers aan het basiskamp staan bij elkaar op een groot grasveld, met voldoende ruimte voor 
de kinderen om te spelen.  
 
Tevens is er een speeltuintje, tafeltennistafel, wasmachine, droogtrommel, restaurant en een winkeltje 
voor de primaire levensbehoeften. Naast de camping ligt het voor campinggasten gratis toegankelijke 
standbad Tristachersee. Naar Lienz gaat ieder uur een gratis bus: daar vind je alle winkels die een 
stad maar te bieden kan hebben. Er is een prachtig verwarmd binnen- en buiten-zwembad en er zijn 
vele mogelijkheden om andere sporten te beoefenen zoals paardrijden en tennissen. Er zijn fietsen te 
huur voor de prachtige fietspaden in de omgeving van Lienz. Raften is mogelijk vanuit de richting 
Matrei.  
 
 
AANSLUITENDE BASISKAMPEN 
Aansluitend/voorafgaand op het geboekte Basiskamp is een ander Basiskamp gepland. Mogelijk wil 
je eerder aankomen (of later vertrekken) dan de start- en einddata van het geboekte basiskamp. Om 
te voorkomen dat je als ‘vreemde eend in de bijt’ binnen een ander basiskamp staat, willen we je 

http://www.campingtirol.com/


 

verzoeken (tijdelijk) buiten het groepsveld een campingplaats te gebruiken, totdat jouw basiskamp 
van start gaat. Zo blijft het groepsgevoel binnen het betreffende basiskamp bewaard. Wij begrijpen 
dat dit ongemak kan veroorzaken en vragen hiervoor begrip. 
 
 
REISROUTE 
Auto:  Via Nürnberg of Stuttgart naar München - richting Salzburg tot het Inntal-Dreieck. Bij  Kufstein 

van de snelweg af naar Kitzbühel - Paß-Turn - Mittersill – Felbertauerntunnel (tol) – Matrei – 
Lienz  

Voor een routebeschrijving verwijzen wij je naar een online routeplanner, bijvoorbeeld: www.anwb.nl,  
www.maps.google.com. 
 
Trein:  Via Salzburg naar Spittal en overstappen op een rechtstreekse verbinding naar Lienz. Voor 

meer info over de treinreis verwijzen wij je naar de Treinreiswinkel: www.treinreiswinkel.nl. De 
bushalte bevindt zich op 100 meter van de camping.  

 
 
HUTTEN IN DE DIRECTE OMGEVING 
Lienzer Dolomieten 
Dolomitenhütte     Prive 1620 m 
Karlsbader Hütte    DAV 2260 m 
Hochstadelhaus    ÖTK 1780 m 
Kerschbaumer-Alm-Schutzhaus  ÖTK 1902 m 
 
Kreuzeckgruppe  
Anna-Schutzhaus   ÖTK 1991 m 
Hugo-Gerbers-Hütte   OeAV 2355 m 
 
Schobergruppe 
Hochschoberhütte   OeAV 2322 m 
Lienzer Hütte    OeAV 1977 m 
Adolf-Noßberger-Hütte   OeAV 2488 m 
Wangenitzsee Hütte   OeAV 2508 m (voorheen NKBV) 
Elberfelder Hütte   DAV 2480 m 
Winklerner Hütte   OeAV 1905 m 
 
Villgratner Berge 
Hochsteinhütte    OeAV 2023 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: 

 Vanuit de Hochsteinhütte in de Villgratner Berge zijn enige topjes zonder moeite te doen als 
Böses Weibele (2521 m) en Schönbergl Spitze (2638 m). In 2 uur loopt u vanuit de 
Dolomitenhütte (1620 m) naar de Karlsbader Hütte (2260 m) in de Lienzer Dolomiten. Vanuit 
deze hut kunnen meerdere toppen beklommen worden. Vanuit bergstation Zetters-feld (1812 
m) in de Schobergruppe liggen Steinermandl (2213 m) en Schleinitz (2905 m) binnen bereik.  

Meer informatie: www.osttirol.com/de/wandern 
 
BEKLIMMINGEN:  

 Lienzer Dolomiten: Großer Sand Spitze (2772 m), Kreuzkofel (2694 m), Spitzkofel (2718 m). 

 Schobergruppe: Hochschober (3240 m), Glödis Spitze (3206 m), Roter Knopf (3281 m) 

 Op wat grotere afstand vele beklimmingen met gletsjerovergangen mogelijk in Venediger- en 
Glocknergruppe 

http://www.maps.google.com/
http://www.treinreiswinkel.nl/
http://www.osttirol.com/de/wandern/


 

Ook goed bereikbaar (voor alpinisten) zijn Venediger- en Glocknergruppe in het Nationaalpark Höhe 
Tauern. 
Meer informatie: www.osttirol.com/de/bergsteigen 
 
KLETTERSTEIGE: 

 Lienzer Hütte (1977m) – Glödis-Klettersteig B (variant B/C) Glödis Spitze (3206 m) 

 Lienz: Galitzenklamm-Klettersteig C/D en Klettersteig Adrenalin D/E (variant E) 

 Bergbahn Zettersfeld – Schleinitz Klettersteig B 

 Lienzer Dolomitenhütte: Rudl Eller-Weg A/B en Piccola Ferrata B/C 

 Lienzer Dolomitenhütte: Laserz Klettersteig D 

 Lienzer Dolomitenhütte: Panorama Klettersteig C/D, 1 Grosse Sandspitze 

 Lienzer Dolomitenhütte: Ari-Schübelsteig B/C, 1- en Gebirgsjägersteig C, 2- 

 Lienzer Dolomitenhütte: Seekofel-Klettersteig B/C (variant C) 

 Lienzer Dolomiten Kerschbaumeralm: Allmaier-Toni-Weg C/D (renovatie 2011), Weittalspitze 

 Lienzer Dolomiten: Madonnen Klettersteig C, Grosse Gamswiesenspitze 

 Lienzer Dolomiten Kerschbaumeralm: Spitzkofel Steig A/B 
 
HUTTENTOCHTEN: 

 Tristacher See (826 m) – Goggsteig – Klammbrückl (1096 m) - Kerschbaumer-Alm-
Schutzhaus (1902 m): 5 uur. Kerschbaumer-Alm-Schutzhaus (1902 m) – Kerschbaumer 
Törl (2286 m) – Karlsbader Hütte (2260 m) – Laserz Törl (2497 m) – Kuhleiten Törl (2283 m) 
– Baumgarten Törl (2330 m) – Hochstadel (2680 m) - Hochstadelhaus (1780 m): 7 uur.  
Hochstadelhaus (1780 m) – Zabarotsteig – Lavant (675 m) – Kreithof (1047 m) – Tristacher 
See (826 m): 4¼ uur. 

 Lienz Bergstation Zettersfeld (1812 m) – AV-Jugendheim (1884 m) – Lienzer Höhenweg – 
Seewiesen (1992 m) – Trelebitsch Alm (1963 m) – Lienzer Hütte (1977 m): 4½ uur.  Lienzer 
Hütte (1977 m) – Kreuzseeschartel (2810 m) – Wangenitzsee Hütte (2508 m)  -  
Wangenitzsee Hütte (2508 m) – Untere Seescharte (2583 m) – Seichenbrunn (1686 m) – met 
de taxi-bus naar Lienz: 6 uur 

 Nikolsdorf (634 m) – Lindsberg (1101 m) – Trattenberg (1317 m) - Anna-Schutzhaus (1991 
m): 5 uur.   Anna-Schutzhaus (1991 m) – Lindsberger Törl (2294 m) – Happelkofel (2324 m) 
– Michelsberger Törl (2394 m) – Kohlbrunnkopf (2423 m) – Ziethenkopf (2484 m) – 
Dammerer Törl (2319 m) – Nikolsdorf (634 m): 6½ uur 

 
FIETSTOCHTEN: 

 Fietspaden: Drauradweg, Iseltalradweg, Glocknerradweg 

 Mountainbike paden: 600 km 
Meer informatie: www.rad-osttirol.com 

 
KINDERACTIVITEITEN: 
Voor kinderen is er in Lienz en omstreken het nodige te doen: 

 Wildpark Assling 

 Streichelzoo Moosalm (kabelbaan bij kasteel) 

 Rodelbaan en hochseilgarten Lienz Osttirodler (kabelbaan bij kasteel) 
Meer informatie: www.osttirol.com/de/fa_spiel_spass/ 

 

 
KAARTEN EN GIDSEN 

 ÖK 179 Lienz; 1:25.000 

 ÖK 180 Winklern; 1:25.000 

 F&B WK 182 Lienzer Dolomiten – Lesachtal; 1:50.000 

 AV-Karte 36 Venedigergruppe; 1:25.000 

 AV-Karte 40 Großglocknergruppe; 1:25.000 

 AV-Karte 41 Schobergruppe; 1:25.000 

 Kompass, Lienz und Umgebung; 1:25.000 

 Kompass 39, Glocknergruppe - NP Hohe Tauern; 1:50.000 

 Kompass 47, Lienzer Dolomiten – Lesachtal; 1:50.000 

 Kompass 58, Sextner Dolomiten; 1:50.000 

http://www.osttirol.com/de/bergsteigen/
http://www.rad-osttirol.com/
http://www.osttirol.com/de/fa_spiel_spass/


 

 H. Peterka e.a., Venedigergruppe - Alpenvereinsführer; Bergverlag Rudolf Rother, München 

 W. End, Glockner- und Granatspitzgruppe - Alpenvereinsführer; Bergverlag Rudolf Rother, 
München 

 W. Mair, Schobergruppe - Alpenvereinsführer; Bergverlag Rudolf Rother, München 

 H. Peterka e.a., Lienzer Dolomiten - Alpenvereinsführer; Bergverlag Rudolf Rother, München 

 H. Dumler, Osttirol - Wanderführer; Bergverlag Rudolf Rother, München 

 G. Zlöbl; Lienzer Dolomiten – Karnische Alpen; Verlag Grafik Zloebl, Lienz-Tristach 

 P. Holl, Karnischer Hauptkamm – Alpenvereinsführer; Bergverlag Rudolf Rother, München 
 
 

BEZIENSWAARDIGHEDEN  

 De stad Lienz 

 Schloss Bruck Lienz 

 Lienz opgraving Romeinse stad Aguntum 

 Restanten eerste wereldoorlog op de Kärnische Hauptkamm 

 Oorlogsmuseum (eerste wereldoorlog) in Kötschach-Mauthen 


