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GEBIED  
De Stubaier Alpen behoren tot de sterkst vergletsjerde gebieden van Oostenrijk. Ze liggen ten 
zuidwesten van Innsbruck en aan de westzijde van de autosnelweg Innsbruck - Brennero (I). 
In het westen grenst de gebergtegroep aan de Oetztaler Alpen en in het oosten zetten de Zillertaler 
Alpen  de Alpenhoofdkam voort. De hoogste top in de Stubaier Alpen is de Zuckerhütl (3505 m). De 
belangrijkste toegang tot het gebied is het Stubaital, dat zich bij Neustift (903 m) splitst in het Ober- 
en het Unterbergtal. 
Het Stubaital zelf is behoorlijk groot, breed en lang met als grootste plaatsen Neustift en Fulpmes. Het 
gebied is van oudsher toeristisch heel bekend. Veel van de hutten hier hebben hun 100-jarig jubileum 
al gevierd. 
 
 
CAMPING 
Dit basiskamp wordt gehouden op:  
 
Camping Stubai 
Stubaitalstrasse 94  
A-6167 Neustift im Stubaital 
www.campingstubai.at 
 
Het basiskamp vindt plaats op Camping Stubai, gelegen in het centrum van het dorp Neustift im 
Stubaital op een hoogte van 980 meter. De camping ligt tussen de hoofdweg door het dal en het 
riviertje de Ruetz. De plaatsen bestaan uit gras, met geteerde straatjes die tussen de velden door 
cirkelen. Belangrijk om te weten is, dat de tentkampeerders apart staan van de caravan / camper 
kampeerders! Alle plaatsen hebben stroomaansluiting, zijn wel weinig beschut en het tenten gedeelte 
is afgescheiden van de weg door een hoge houten schutting. Honden zijn toegestaan. Er zijn in totaal 
115 plaatsen. 
In het nieuwe moderne sanitair gebouw bevinden zich de wasgelegenheden en douches, toiletten en 
een babykamer met badje Ook kun je je schoenen na een stevige wandeling laten drogen in het 
verwarmde schoenen depot. Ook zijn er wasmachines, drogers, een ruimte met tafeltennistafel en 
een chill ruimte. Voor de kinderen is er zowel binnen als buiten een speelruimte. Op de hele camping 
is gratis wifi. Indien je wat meer luxe wenst is het mogelijk een privé badkamer te huren met douche 
en/of bad. 
De receptie is geopend tussen 09:00 – 11:00 uur en 17:00 – 19:00 uur. 
In de directe omgeving van de camping ligt de Billa supermarkt, een café restaurant,  Raiffeisenbank, 
het gemeentehuis en het toeristenbureau. Verder vind je in het centrum diverse andere winkels en 
restaurants. De Elferbergbaan ligt op loopafstand van de camping.  
 
 
REISROUTE 
Auto: via München - Garmisch-Partenkirchen of Kufstein - Innsbruck. Neem op de A13 afslag 

Stubaital en via Schönberg naar Neustift.  
Voor een routebeschrijving verwijzen wij je naar een online routeplanner, bijvoorbeeld: www.anwb.nl,  
www.maps.google.com. 
 
Trein:  Via Innsbruck naar Neustift. Voor meer info over de treinreis verwijzen wij je naar de 

treinreiswinkel: www.treinreiswinkel.nl.  
 
 
HUTTEN IN DE DIRECTE OMGEVING 
Dortmunderhütte   DAV  1948 m  
Innsbruckerhütte   ÖTC 2361 m 
Bremerhütte    DAV 2413 m 
Nürnbergerhütte   DAV 2297 m 
Sulzenauhütte    DAV 2196 m 
Hildesheimerhütte    DAV  2899 m 
Dresdner Hütte    DAV 2308 m 
Neue Regensburgerhütte  DAV 2286 m 
Franz Sennhütte    2147 m 
Starkenburgerhütte   DAV 2237 m 

http://www.campingstubai.at/
http://www.treinreiswinkel.nl/


 

Bielefelderhütte    DAV  2150 m  
Guben-Schweinfurterhütte  DAV  2034 m  
Winnebachseehütte   DAV  2372 m  
Ambergerhütte    DAV  2135 m  
Fieglhütte             1959 m  
Brunnenkogelhaus   ÖTK  2735 m  
Hochstubaihütte   DAV  3173 m  
Siegerlandhütte    DAV  2710 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: 

 Vele hutten zijn in paar uur (of een dag) lopen te bereiken: Neue Regensburger Hütte, 
Nürnberger Hütte (2280 m), Dresdner Hütte, Sulzenau Hütte (2191 m). 

 In meerdaagse etappes kan men over de Stubaier Höhenweg rond het Stubaital lopen. Een 
aantal van deze etappes zijn voor geoefende bergwandelaars. 

Meer informatie: www.stubai.at/nl/activiteiten 
 

 KLETTERSTEIGE: 
 Elferspitze    Neustift Elferhütte C/D 

 Elferkofel    Bergstation Elferlifte B/C 

 Übungsklettersteig Innsbrucker Hütte Innsbrucker Hütte C/D 

 Ilmspitze    Neustift Insbrucker Hütte A/C 

 Klettersteigen Fernau   Mutterbergalm Dresdner Hütte A tot D 

 Edelweiss Klettersteig              Franz Senn Hütte C/D 

 Höllenrachen Klettersteig  Franz Senn Hütte B/D 

 Klettersteig Sommerwand  Franz Senn Hütte B/C 

 Nürnberger Klettersteig   Nürnberger Hütte C/D 

 Grosse Ochsenwand   Fulpmes Schlicker Alm, C/D 

 Steingrubenkogel    Schlickeralm, A/C 

 Übungsklettersteig WildeWasser  Sulzenau Hütte A/B 

 Übungsklettersteige Kreuzjoch   Bergstation Kreuzjoch der Schlick 2000, A tot D 
Meer informatie: www.stubai.at/de/sommer/klettern 

 

ROTSKLIMMEN: 
 Klettergarten Nürnbergerhütte 

 Klettergarten Gelbe Wand 

 Klettergarten Gschwezbach 

 Klettergarten Frans-Senn Hütte 

 Kletterpark Fernau-Dresdner Hütte 

 Klettergarten Sulzenau, is ook voor beginners  

 Regensburger hütte: mogelijkheden voor het boulderen  
Meer informatie: www.stubai.at/de/sommer/klettern/klettergaerten 

 
MOUNTAINBIKEN: 

 514 Vergör 

 556 König Serles 

 557 Zauberwald Runde 

 558 Miederer Berg 

 559 Kreuzweg 

 560 Radelweg Sonnenstein 

 563 Telfer Wiesen Tour 

 564 Pfarrachalm 

 565 Telfer Berg 

http://www.stubai.at/nl/activiteiten/
http://www.viaferrata.nl/Oostenrijk/oo%20elferspitze.htm
http://www.viaferrata.nl/Oostenrijk/oo%20fernau.htm
http://www.viaferrata.nl/Oostenrijk/oo%20edelweiss.htm
http://www.viaferrata.nl/Oostenrijk/oo%20hollenrachen.htm
http://www.viaferrata.nl/Oostenrijk/oo%20sommerwand.htm
http://tiris.tirol.gv.at/scripts/esrimap.dll?Name=bike&SuchIndex=514&ShowRoute.x=14&ShowRoute.y=11&ShowRoute=ShowRoute&MyAufl=1024&Chk2=1&BikeArt=1
http://tiris.tirol.gv.at/scripts/esrimap.dll?Name=bike&SuchIndex=556&ShowRoute.x=11&ShowRoute.y=12&ShowRoute=ShowRoute&MyAufl=1024&Chk2=1&BikeArt=1
http://tiris.tirol.gv.at/scripts/esrimap.dll?Name=bike&SuchIndex=557&ShowRoute.x=11&ShowRoute.y=18&ShowRoute=ShowRoute&MyAufl=1024&Chk2=1&BikeArt=1
http://www.stubai.at/%20http:/tiris.tirol.gv.at/scripts/esrimap.dll?Name=bike&SuchIndex=558&ShowRoute.x=21&ShowRoute.y=17&ShowRoute=ShowRoute&MyAufl=1024&Chk2=1&BikeArt=1
http://www.stubai.at/%20http:/tiris.tirol.gv.at/scripts/esrimap.dll?Name=bike&SuchIndex=559&ShowRoute.x=19&ShowRoute.y=13&ShowRoute=ShowRoute&MyAufl=1024&Chk2=1&BikeArt=1
http://tiris.tirol.gv.at/scripts/esrimap.dll?Name=bike&SuchIndex=560&ShowRoute.x=10&ShowRoute.y=11&ShowRoute=ShowRoute&MyAufl=1024&Chk2=1&BikeArt=1
http://tiris.tirol.gv.at/scripts/esrimap.dll?Name=bike&SuchIndex=563&ShowRoute.x=12&ShowRoute.y=17&ShowRoute=ShowRoute&MyAufl=1024&Chk2=1&BikeArt=1
http://tiris.tirol.gv.at/scripts/esrimap.dll?Name=bike&SuchIndex=564&ShowRoute.x=16&ShowRoute.y=15&ShowRoute=ShowRoute&MyAufl=1024&Chk2=1&BikeArt=1
http://tiris.tirol.gv.at/scripts/esrimap.dll?Name=bike&SuchIndex=565&ShowRoute.x=2&ShowRoute.y=8&ShowRoute=ShowRoute&MyAufl=1024&Chk2=1&BikeArt=1


 

 568 Milders - Oberissalm 

 570 Falbesoner - Ochsenalm 

 571 Pinnistal - Karalm 

 572 Rundtour 

 574 Elfer-Autenalm-Klamperbergalm 
Meer informatie: www.stubai.at/de/sommer/biken 

 

KINDERACTIVITEITEN: 
 zomerrodelbahn in Mieders 

 Kid‘s park klaus Äuele net buiten Volderau 

 No Limit- bosklimpark bij Fulpmes 

 

 
KAARTEN EN GIDSEN 

 F&B WK 241 Innsbruck - Stubai - Sellrain - Brenner, 1:50.000 

 AV-Karte 31/1 Stubaier Alpen - Hochstubai, 1:25.000  

 AV-Karte 31/2 Stubaier Alpen - Sellrain, 1:25.000 

 AV-Karte 31/3 Brennerberge, 1:50.000 

 AV-Karte 31/5 Innsbruck, 1:50.000 

 W. Klier, Stubai mit Sellrain, Gschnitz und Obernberg; Bergverlag Rudolf Rother, München 

 W. Klier, Stubaier Alpen - Alpin - Alpenvereinsführer; Bergverlag Rudolf Rother, München 

 Berge 2000/3, Stubai - Gipfel und Gletscher im Herzen Tirols; Olympia Verlag, Nürnberg 
 
 

BEZIENSWAARDIGHEDEN 

 Innsbruck is het culturele en maatschappelijke centrum van Tirol en biedt vele historisch 
interessante bezienswaardigheden, het beroemde gouden dak. Met de Stubaital tram rijdt u 
van het Stubaital tot direct in het centrum van Innsbruck en stapt u uit in de belangrijkste 
winkelstraat, de Maria-Theresien-Straße. 

 Andere leuke uitstapjes in en rond Innsbruck: de rococo basiliek in Wilten, het prachtige slot 
Ambras, de Swarovski Kristallwelten in Wattens, de Innsbrucker Alpenzoo en de zilvermijn in 
Schwaz. 

 Vogelshow in het vogelpark in Telfes. 
 
 

http://www.stubai.at/%20http:/tiris.tirol.gv.at/scripts/esrimap.dll?Name=bike&SuchIndex=568&ShowRoute.x=15&ShowRoute.y=15&ShowRoute=ShowRoute&MyAufl=1024&Chk2=1&BikeArt=1
http://tiris.tirol.gv.at/scripts/esrimap.dll?Name=bike&SuchIndex=570&ShowRoute.x=14&ShowRoute.y=19&ShowRoute=ShowRoute&MyAufl=1024&Chk2=1&BikeArt=1
http://tiris.tirol.gv.at/scripts/esrimap.dll?Name=bike&SuchIndex=571&ShowRoute.x=20&ShowRoute.y=14&ShowRoute=ShowRoute&MyAufl=1024&Chk2=1&BikeArt=1
http://tiris.tirol.gv.at/scripts/esrimap.dll?Name=bike&SuchIndex=572&ShowRoute.x=22&ShowRoute.y=15&ShowRoute=ShowRoute&MyAufl=1024&Chk2=1&BikeArt=1
http://tiris.tirol.gv.at/scripts/esrimap.dll?Name=bike&SuchIndex=574&ShowRoute.x=5&ShowRoute.y=18&ShowRoute=ShowRoute&MyAufl=1024&Chk2=1&BikeArt=1

