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GEBIED  
Het Pitztal behoort als onderdeel van de Ötztaler Alpen 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. 
Het dal is genoemd naar de rivier de Pitze. De Pitze stroomt helemaal aan het begin van het dal door 
een rotsravijn, voordat deze het Inndal in stroomt. Voorbij dit ravijn is het Pitztal een tamelijk breed 
dal, hier liggen naast de camping de dorpen Arzl, Wald, Wenns en Jerzens.  
Ten zuiden van Jerzens heet het dal het Innerpitztal. Het dal wordt hier nauwer, ingeklemd tussen 
Geigenkamm en Kaunergrat. De bergketen die Pitztal en Kaunertal scheidt heet de Kaunergrat. Dit 
gebied vormt tegenwoordig het naturpark Kaunergrat. De Geigenkamm scheidt Pitztal van Oetztal. 
Het laatste dorp in het dal is Mittelberg. Hier splitst het dal zich in Mittelbergtal en Taschachtal. 
Om je heen zie je nu overal vergletsjerde toppen, waaronder de Wildspitze (3772 m), de op één na 
hoogste berg van Oostenrijk. Het gebied is toeristisch heel bekend. 
 
 
CAMPING 
Dit basiskamp wordt gehouden op:  
 
Camping Mountain-camp Pitztal 
Niederhof 206 
A-6474 Jerzens 
www.mountain-camp.at 
  
De camping ligt op zo’n 1000 meter hoogte. Het terrein is geschikt voor caravans en er is 
stroomaansluiting te krijgen. De sanitaire voorzieningen zijn goed. Warme douches en wasmachine 
zijn aanwezig.  
 
De deelnemers aan het basiskamp staan bij elkaar op een grasveld, met voldoende ruimte voor de 
kinderen om te spelen. Tevens is een speelschuur (handig bij slecht weer) op de camping met een 
speeltuintje. 
 
De camping hoort bij een boerderij. De dieren mogen geaaid worden! Op de camping is een klein 
meer met een watervalletje waarin je kunt vissen en zwemmen. De forellen kun zelf vangen voor je 
avondeten (voor de liefhebbers). De camping ligt dicht bij Wenns en Jerzens. Daar kun je terecht voor 
boodschappen, 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 (maximale stijging 9%). 
De weg over de Fernpaß is echter de meest gebruikelijke (ook geschikt voor caravans). De 
ingang van het Pitztal is nabij Imst. 

Voor een routebeschrijving verwijzen wij je naar een online routeplanner, bijvoorbeeld: www.anwb.nl,  
www.maps.google.com. 
 
 
HUTTEN IN DE DIRECTE OMGEVING 
Kaunergrathütte (2817 m) 
Ludwigburgerhütte (1935 m) 
Rifflseehütte (2293 m) 
Rüsselheimerhütte (2323 m) 
Taschachhaus (2434 m) 
Braunschweigerhütte (2759 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 

http://www.mountain-camp.at/
http://www.maps.google.com/


 

mogelijkheden. Controleer altijd vooraf of de genoemde tocht nog gemaakt kan worden en of deze 
voor de deelnemers niet te zwaar is.  

 
WANDEL- EN HUTTENTOCHTEN: 
Informatie: www.pitztal.com/de/bergsommer/wandern 
 
KLETTERSTEIGE: 

 Steinwand klettersteig B/C tot D in Arzl  

 Kletterpark Jerzens Hochzeiger (naast sportklimmen ook 2x klettersteig) 

 Kletterpark Pitztaler gletscher; Murmeltiersteig C, Erlebnissteig B-C, Steinbocksteig D/E, 
Gamssteig D 

Meer informatie: www.pitztal.com/de/bergsommer/klettern 
 

ROTSKLIMMEN: 

 Klettergarten Movie (Jerzens-Schön) 

 Klettergarten Hexenkessel (St Leonhart-Plangeross) 

 Klettergarten Gletscherstube (St Leonhart-Mittelberg) 
Meer informatie: www.pitztal.com/de/bergsommer/klettern 
 
HOOGALPINE TOUREN: 

 Wildspitze (3768 m) 

 Pitztaler Urkund (3201 m) 

 Verpeilspitze (3423 m) 

 Watze (3532 m)  

 Hohe Geige (3394 m) 

 Hochzeiger (2560 m)  
 
MOUNTAINBIKEN: 
Meer informatie: www.pitztal.com/de/bergsommer/mountainbiken 
 
SKYRUNNING: 
Informatie: www.pitz-alpine.at/de/pitz-alpine-glacier-trail 
 
KINDERACTIVITEITEN: 
 Voor kinderen is er in Pitztal o.a. het volgende te doen: 

- XP avonturenpark (boomklimparcours) Jerzens 
- Pitz Park (zwemmen, spelen en beachvolley) Wenns 
- Rodelbaan bij Hoch-Imst 

 
 
KAARTEN EN GIDSEN 

 F&B WFK 251-1 Ötztal; 1:25.000 

 Kompass 42 Ötztaler Alpen, Ötztal, Pitztal; 1:50.000 

 Kompass 43 Imst, Telfs, Kühtai, Mieminger Kette; 1:50.000 

 Kompass 35 Landeck, Nauders, Samnaungruppe; 1:50.000 

 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 

 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  
 
 
BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Imst 

http://Informatie:%20www.pitztal.com/de/bergsommer/wandern
http://www.pitz-alpine.at/de/pitz-alpine-glacier-trail

