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GEBIED  
Rätikon, Silvretta en Verwall zijn 3 bergketens die liggen rondom het Montafon dal. Dit dal ligt in het 
uiterste zuidwestelijke puntje van Oostenrijk. De bergketens Silvretta en Rätikon grenzen aan 
Zwitserland. In dit deel van Zwitserland (Engadin) wordt Reto-Romaans gesproken. Dit kom je tegen 
in vele namen in de Silvretta en Rätikon. De bergketen Verwall ligt ingeklemd tussen de Arlbergpas in 
het noorden en de Silvretta Hochalpenstrasse in het zuiden. De Silvretta is sterk vergletsjerd en 
maakt deel uit van de Alpenhoofdkam. 
De Verwall kent niet veel gletsjers maar wel veel hoogalpiene overgangen die tot laat in de zomer 
sneeuwresten bevatten. Het Rätikon bestaat uit kalk en heeft meer het karakter van de Noordelijke 
Kalkalpen/Dolomiten. 
De hoogste top van de Silvretta, grenzend aan het Montafon, is de Piz Buin (3316 m), Voor Rätikon is 
dit de Schesaplana (2967 m) en voor de Verwall is dit de Kuchen Spitze (3170 m). De belangrijkste 
toegang tot het gebied is via de Bodensee, dat zich bij Bludenz splitst in het Montafon en Klostertal. 
Het Montafon is een relatief smal dal met als grootste plaatsen Schruns en Gaschurn. Het dal kent 2 
kleine zijdalen, het wonderschone Silbertal en het Gargellen tal. Het gebied is toeristisch redelijk 
bekend. Op diverse plaatsen kun je in de zomer met kabelbaan omhoog om daarmee de moeizame 
klim vanuit het dal te besparen.  
Het gebied heeft een uitgebreid netwerk van hutten. De afstand tussen de diverse hutten is 
doorgaans niet meer dan 3 tot 4 uur. Huttentochten zijn dus ook met kleinere kinderen prima te doen. 
Het Montafon is een relatief smal dal. Vooraan in het dal ligt de grootste plaats Schruns. Hier kun je 
prima terecht voor een dagje winkelen. Voor kultuurhistorie en mooie wandelingen rijd je vanuit 
Schruns omhoog naar Bartholomäberg. Tschagguns, grenzend aan Schruns, in het uitgangspunt voor 
tochten in het Rätikon. Om enige hoogte te winnen pak je hier de kabelbaan naar Golm. 
Vanuit Schruns kun je tevens nog de Hochjochbahn omhoog nemen voor mooie wandelingen in de 
Ferwall Gruppe. Zoek je rust en stilte nabij Schruns dan is een wandeling door het Silbertal een 
prachtig advies. 
Iets hoger in het dal ligt St. Gallenkirch. Hier splitst het dal zich naar Gaschurn en naar Gargellen. 
Gargellen is een hooggelegen dorp dat een stormachtige groei doormaakt vanwege de wintersport. 
Toch is het hier in de zomer ook erg mooi wandelen in de zijdalen. Met een kabelbaan kun je hier 
omhoog om je te wanen in het smokkel thema. Onderdeel van dit thema is ook een mooie nieuwe 
klettersteig. Lager in het dal vind je echter nog een paar leuke oefen klettersteigs. Gaschurn en 
Partenen liggen nog in het hoofddal vóór de Silvretta Hochalpenstrasse. 
Je vindt in Gaschurn leuke winkels, met de kabelbaan kun je omhoog voor dagtochten. In Partenen 
leer je alles over witte stroom (krachtwerk). Ook hier kun je met een kabelbaan omhoog aan de 
Verwall zijde van het dal voor mooie dagtochten. Aan de Silvretta zijde vind je een trap met 4000 
treden (wie zet de snelste tijd?). Bovenaan de trap is het via een tunnel mogelijk om tot aan een 
stuwmeer te komen aan de Silvretta Hochalpenstrasse.   
Bovenop de Silvretta Hochalpenstrasse bevind je je middenin de Silvretta. Maar ook hier weer mooie 
dagtochten, huttentrektochten of alpiene beklimmingen. 
 
 
CAMPING 
Dit basiskamp wordt gehouden op:  
 
Camping Nova 
A-6793 Gaschurn Nr. 138 A 
www.campingnova.at 
 
De camping is rustig gelegen op een helling tussen de weg en het riviertje de Ill op 960 meter hoogte. 
Het terrein is geschikt voor caravans. Bij tijdige reservering is er stroomaansluiting verkrijgbaar. De 
sanitaire voorzieningen zijn geheel vernieuwd en uitstekend. Warme douches en wasmachine zijn 
aanwezig (met digitaal pasje).  
 
De deelnemers aan het basiskamp staan bij elkaar op een grasveld, met voldoende ruimte voor de 
kinderen om te spelen. Tevens is een schuur op de camping, waar de deelnemers van het basiskamp 
bij slecht weer gebruik van mogen maken. 
 
Het kampeerterrein is vrij van auto's, die moeten op een apart parkeerterrein neergezet worden. Een 
kampvuurtje maken is toegestaan. Op  5 minuten loopafstand ligt Natuurbad (gratis met Montafon 
kaart). Binnen – en buitenbaden is in St.Gallenkirch, Tschagguns en Bludenz. Voor inkopen moet je 

http://www.campingnova.at/


 

naar het dorp Gaschurn dat op ca. 1,5 km afstand van de camping ligt. Daar is de dichtstbijzijnde 
supermarkt. Op 500 meter van de camping is een waterpretpark. 
 
 
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 
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:  Eén van de mogelijkheden is  Karlsruhe - Stuttgart – Ulm. Mogelijkheid met minder 

vakantieverkeer is Heilbronn aan te houden vanaf het Waldorfer Kreuz, vervolgens Stuttgart - 
Bodensee (Lindau, Bregenz, Dornbirn en Plugden). In Bludenz van de snelweg af richting 
Schruns - Sankt Gallenkirch.  

Voor een routebeschrijving verwijzen wij je naar een online routeplanner, bijvoorbeeld: www.anwb.nl,  
www.maps.google.com. 
 
Trein:  Via Bludenz. naar Schruns. Voor meer info over de treinreis verwijzen wij je naar de 

Treinreiswinkel: www.treinreiswinkel.nl. Met de bus verder naar Sankt Gallenkirch. De 
bushalte is vlak voor de camping 

 
 
HUTTEN IN DE DIRECTE OMGEVING 
Rätikon 
Heinrich Hueter Hütte    DAV 1766m 
Douglas Hütte    OeAV 1979m 
Totalp Hütte    DAV 2385m 
Mannheimer Hütte   DAV 2679m 
Lindauer Hütte     DAV 1744m 
Tilisunahütte    OeAV 2211m 
Madrisahütte    DAV 1660m 
Carchinahütte (CH)   SAC 2235m 
 
Silvretta 
Tübinger Hütte    DAV 2191m 
Saarbrücker Hütte   DAV 2538m 
Seetalhütte (CH)   SAC 2065m 
Madlener Haus    DAV 1986m 
Klostertaler Umwelthütte  DAV 2362m 
Silvrettahütte (CH)   SAC 2341m 
Wiesbadener Hütte   DAV 2443m 
Jamtalhütte    DAV 2164m 
Heidelberger Hütte (CH)   DAV 2264m 
 
Verwall 
Wormser Hütte    DAV 2307m 
Neue Reutlinger Hütte   DAV 2395m 
Zeinis-jochhaus    Prive 1822m 
Heilbronner Hütte   DAV 2308m 
Friedrichshafener Hütte   DAV 2138m 
Konstanzer Hütte   DAV 1688m 
Darmstädter Hütte   DAV 2384m 
 
Bij overnachting in de Oostenrijkse berghutten is een lakenzak / huttenslaapzak verplicht! 
 

http://www.treinreiswinkel.nl/


 

ENKELE AANBEVOLEN TOCHTEN 
WANDELTOCHTEN: 

 Wiegensee (950 m): 2½ uur.  

 Scholzweg: 1½ uur. 

 Versettla (2372 m): 3 uur kabelbaan.  

 Garnera Schlucht : 1½ uur. 

 Latschau (994 m) – met de Golmerbahn naar Grüneck (1880 m) – Golmer Joch (2124 m) – 
Latschätzkopf (2219 m) – Kreuzjoch (2261 m) –  Hätabergerjoch (2154 m) – Geißspitze (2334 
m) - Lindauer Hütte (1744 m) – Gauertal – Latschau (994 m): 6 uur 

 Bielerhöhe (2036 m) – Hohes Rad (2934 m) – Radsattel (2652 m) – Wiesbadener Hütte 
(2443 m) – Ochsental – Bielerhöhe (2036 m): 7 uur. 

 Zeinis-jochhaus (1822 m) – Verbellaalp (1938 m) - Heilbronner Hütte (2308 m) – Stritkopf 
(2604 m) – Valschavieler Berg (2623 m) - Heilbronner Hütte (2308 m) - Verbellaalp (1938 m) - 
Zeinis-jochhaus (1822 m): 6 uur. 

Meer informatie: www.montafon.at/wanderrouten-und-touren 
 

KLETTERSTEIGE: 

 Silvretta: Kleinlitzner-Klettersteig B/C 

 Silvretta: Staumauer-Klettersteig Silvrettasee A/B 

 Verwall: Silvapark-Klettersteig D Ballunspitze 

 Rätikon: Alpin live-Klettersteig Lünersee C/D tot E/F! 

 Rätikon: Klettersteig Gauablickhöhle C Sulzfluh 

 Rätikon: Klettersteig Sulzfluh (CH) D Sulzfluh 

 Rätikon: Saulakopf-Klettersteig D 

 Rätikon: Strausssteig A/B Panüelerkopf 

 Rätikon: Blodigrinne-Klettersteig C, 1+ Drusenfluh  

 Rätikon: Schmugglersteig C/D Gargellner Köpfe 

 Rätikon: Rongg-Wasserfall Klettersteig C/D Ronggalpe Gargellen 

 Rätikon: Röbischlucht Klettersteig C Ronggalpe Gargellen 

 Rätikon: Madrisella Klettersteig C/D Madrisella 
Meer informatie www.montafon.at/de/klettersteige 
 
HUTTENTOCHTEN: 

 Grote Silvretta doorsteek: Madlener Haus (1986 m) – Saarbrücker Hütte (2358 m) – Litzner 
Gletscher – Litzner Sattel (2737 m) – Winterlücke (2832 m) – Klosterpaß (2751 m) - 
Silvrettahütte (2341 m): 7 uur.  Silvrettahütte (2341 m) – Silvretta Gletscher – Silvrettapaß 
(3003 m) – La Cudèra – Plan da Mezdi (2886 m) – Chamanna Tuoi (2250 m): 6½ uur.   
Chamanna Tuoi (2250 m) – Vermuntpaß (2797 m) – Wiesbadener Hütte (2443 m) – Silvretta 
Stausee - Madlener Haus (1986 m): 6 uur. 

 Rätikon Höhenwanderung: Tschagguns (587 m) – Bergbahn Grabs – Tobelsee – 
Schwarzhornsattel (2166 m) - Tilisunahütte (2211 m) - Sulzfluh (2818 m) - Tilisunahütte (2211 
m): 7½  uur.  Tilisunahütte (2211 m) – Bilkengrat - Lindauer Hütte (1744 m) – Öfenpaß (2291 
m) – Verajoch (2330 m) - Lünersee (1970 m) – Totalphütte (2385 m): 8 uur.  Totalphütte 
(2385 m) - Schesaplana (2965 m) – Mannheimer Hütte (2679 m) – Leibersteig – 
Oberzalimhütte (1889 m) – Brand (1037 m): 6 uur 

 Wormser Höhenweg:  Sankt Gallenkirch (878 m) – Zamangspitze (2386 m) – Kreuzjoch 
(2395 m) – Wormser Hütte (2307 m): 6½  uur.  Wormser Hütte (2307 m) - Kreuzjoch (2395 m) 
– Furkla (1975 m) –- Heilbronner Hütte (2308 m): 10 uur.  Heilbronner Hütte (2308 m) - 
Zeinis-jochhaus (1822 m) –Außerganifer (1447 m) - Partenen (1051 m): 3½ uur. 

 Door de westelijke Silvretta:  Vermunt Stausee (1747 m) – Hochmaderer Joch (2505 m) – 
Hochmaderer (2823 m) - Hochmaderer Joch (2505 m) – Tübinger Hütte (2191 m):  6 uur.  
Tübinger Hütte (2191 m) – Platten Joch (2728 m) – Westliche Platten Spitze (2883 m) – 
Schweizerlücke (2744 m) – Kromerlücke (2729 m) – Kleinlitzner (2783 m)  - Saarbrücker 
Hütte (2538 m) - Vermunt Stausee (1747 m): 6 uur.  

http://www.montafon.at/wanderrouten-und-touren
http://www.montafon.at/de/klettersteige


 

 Verwall Gruppe: meer informatie www.verwall.de/verwallrunde.html 

 Montafon ronde: meer informatie www.montafonrunde.at/html/hutten.html 
 

ROTSKLIMMEN: 

 Latschau, 

 Vandans  

 Schruns achter de VW-garage  
Meer informaite: www.montafon.at 
 
KINDERACTIVITEITEN: 
Voor kinderen is er in Montafon héél veel te doen: 

- Wandelingen die mogelijk zijn met kinderwagen 
- Rodelbaan en hochseilgarten Golm 
- Smokkelaars- en zilverpad. 

Meer informatie: www.montafon.at/de/familienurlaub 
 
MOUNTAINBIKEN: 
Tour 1 (licht) 
Aktivpark Montafon - Illradweg flussabwärts (linkes Ufer) 
Ampelkreuzung - Illradweg flussabwärts - Haltestelle  
Kaltenbrunnen - Hosensee - Schwimmbad Vandans 
Venser Kirchle - Lorünser Ortsdurchfahrt - Zementwerk 
Lorüns - gleiche Strecke retour bis zum Aktivpark Montafon. 
Höhenmeter: 120 m 
Länge: 21 km 
Fahrzeit in Stunden: 1,25 
Wertung: Landschaftliche schöne Tour, jedoch zum Großteil 
asphaltierte Strassen oder Radwege.  

Tour 2 (licht) Aktivpark Montafon - Illradweg flussabwärts (linkes Ufer) - bei 
Landbrücke wechseln auf rechtes Illufer - Radweg bis Gortniel  
Tunnel - über Galgenul (Tschanhenz) zu Aquarena in St.  
Gallenkirch - über Schipiste nach Garfrescha Talstation - weiter  
über Radweg nach Gaschurn - Bundesstrasse bis Partenen  
Ortsende - durch Ortszentrum wieder retour nach Gaschurn  
Illradweg über St. Gallenkirch bis zum Aktivpark Montafon. 
 
Höhenmeter: 510 m 
Länge: 38,8 km 
Fahrzeit in Stunden: 3 
Wertung: Landschaftliche schöne Tour, jedoch zum Großteil  
asphaltierte Strassen oder Radwege. 

Tour 3 (middel) 
Aktivpark Montafon - Kirche Schruns - Landstrasse bis Silbertal Schotterstrasse bis zum Gasthaus 
Fellimännli - Hasahüsli 
Wasserstubental - Wildried - Knappastoba - Panoramagasthof  
Kristberg - Gasthof Mühle - Innerberg - übers Loch zur Montjola- 
strasse - Schruns Hotel Krone - über linke Litzpromenade zur  
Haltestelle Tschagguns - Illradweg flussaufwärts zum Aktivpark 
Montafon. 
 
Höhenmeter: 895 m 
Länge: 32,5 km 
Fahrzeit in Stunden: 3,5 
Wertung: Landschaftlich sehr schön, einzigartige Aussichten und besonders mountainbikewürdige 
Strecke. 
 
Tour 4 (middel) 

http://www.verwall.de/verwallrunde.html
http://www.montafonrunde.at/html/hutten.html
http://www.montafon.at/de/familienurlaub


 

Aktivpark Montafon - Illradweg bis zur Ampelkreuzung 
Tschagguns Zentrum - Hotel Verwall - rechts über Nira,  
Krista zum Kraftwerk Rodund - entlang der Stauseen zur  
Rodelbahn nach Latschau - Gafazutweg - Oberstufe  
Gampadels - Speicher Bitschweil - über Bitschweilerstrasse 
nach Tschagguns - über Zelfenstrasse bzw. Schwimmbad- 
strasse zum Aktivpark Montafon. 
 
Höhenmeter: 585 m 
Länge: 19,6 km 
Fahrzeit in Stunden: 2 
Wertung: Landschaftliche schöne Tour, große Teile auf Schotter 
oder Waldwegen, tolle Aussicht. 
 
Tour 5 (zwaar) 
Aktivpark Montafon - Schruns Kirchplatz - Wasserfassung 
Armenhausbühel - links Richtung Brief - rechts entlang Gstüd- 
weg - bis zur Abzweigung Kropfenweg - Kropfenweg bis zur  
Einmündung in den Gamplaschgerweg (sehr steil - für geübte  
Biker, sonst entlang des Gamplaschgerweges) - Gasthaus  
Kropfen - Fahrweg bis zum Kapellrestaurant - über Kapellalpe  
bis zum Skitunnel - retour über Strasse bis zum Aktivpark  
Montafon. 
 
Höhenmeter: 1.370 m 
Länge: 27,2 km 
Fahrzeit in Stunden: 3,5 
Wertung: Landschaftliche schöne Tour, große Teile auf Schotter 
oder Waldwegen, tolle Aussicht. 
 

 
KAARTEN EN GIDSEN 

 Kompass 032 Alpenpark Montafon; 1:35.000 

 Kompass 41 Silvretta - Verwallgruppe; 1:50.000 

 F&B WK 371 Bludenz - Klostertal - Montafon; 1:50.000 

 F&B WK 372 Arlberggebiet - Verwallgruppe; 1:50.000 

 AV-Karte 26 Silvrettagruppe; 1:25.000 

 AV-Karte 28/2 Verwallgruppe - Mittleres Blatt; 1:25.000 

 L. Mallaun, Kompass Wanderbuch 910 - Arlberg - Silvretta; Fleischmann & Mair, Innsbruck 

 J. Heine, Montafon - Wanderführer; Bergverlag Rudolf Rother, München 

 G. Flaig, Rätikon - Gebietsführer; Bergverlag Rudolf Rother, München 

 W. Flaig, Silvretta - Gebietsführer; Bergverlag Rudolf Rother, München 

 G. Flaig, Rätikon - Alpenvereinsführer; Bergverlag Rudolf Rother, München 

 W. Flaig, Silvretta - Alpenvereinsführer; Bergverlag Rudolf Rother, München 

 R. Lozian, Verwallgruppe - Alpenvereinsführer; Bergverlag Rudolf Rother, München 
 
 

BEZIENSWAARDIGHEDEN  

 De stad Bludenz 
 


