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GEBIED 
De Venediger Gruppe behoort tot de sterkst vergletsjerde gebieden van Oostenrijk. Ze liggen ten 
oosten van Innsbruck op de grens tussen het Salzburgerland en Osttirol. 
In het westen grenst de gebergtegroep aan de Zillertaler Alpen en in het oosten zet de Glockner 
Gruppe de Alpenhoofdkam voort. De hoogste top in de Venediger Gruppe is de Grossvenediger ( 
3674 m), de op drie na hoogste top van Oostenrijk. De belangrijkste toegang tot het gebied is de 
Felbertauerntunnel. 
De Venedigergruppe is toegankelijk vanuit het Virgental, welke begint in Matrei. Ook kun je de 
Venedigergruppe benaderen vanuit het oosten, via het Gschlößtal. Vanuit beide zijden kun je de 
Venediger Höhenweg oppakken. De zuidkant van het Virgental grenst aant de Lasörling Gruppe 
welke niet vergletsjerd is en veel stiller. Ten oosten van Matrei ligt het Kalsertal welke toegang geeft 
tot de eveneens sterk vergletsjerde Glockner Gruppe met als hoogste top de Grossglockner (3797 
m), tevens hoogste punt van Oostenrijk. 
 
 
CAMPING 
Dit basiskamp wordt gehouden op: 
 
Camping Edengarten 
Edenweg 15 
A-9971 Matrei i. Osttirol 
Osttirol - Austria 
www.campingedengarten.at 
 
De camping ligt op circa 1000 meter hoogte. Het sanitair is netjes, maar eenvoudig.  
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 kinderspeelplaats.  
Nabij het kleine maar gezellige centrum van Matrei is een supermarkt, restaurant, zwembad, de 
Goldried kabelbaan en een manege. 
 
 
REISROUTE 
Auto: Via Nürnberg of Stuttgart naar München en vervolgens richting Salzburg tot het Inntal- 
 Dreieck. Bij Kufstein van de snelweg af naar Kitzbühl, Pass-Turn Mittersill, Felbertauerntunnel   
 naar Matrei. In Matrei weg nr 108 nemen richting Prägraten. 
Voor een routebeschrijving verwijzen wij je naar een online routeplanner, bijvoorbeeld: www.anwb.nl,  
www.maps.google.com. 
 
 
HUTTEN IN DE DIRECTE OMGEVING 

∆ Matreierhütte (2750 m) 

∆ Eisseehütte privé (2500 m) 

∆ Johanneshütte (2120 m) 

∆ Badenerhütte (2608 m) 

∆ Bonn-Matreier-Hütte (2745 m) 

∆ Clarahütte (2038 m) 

∆ Defregger Haus (2963 m) 

∆ Essener/Rosstockerhütte (2208 m) 

∆ Eisseehütte (2520 m) 

∆ Essener-Rostocker-Hütte (2208 m) 

Meer informatie: www.virgental.at  

 

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. 
 
DAGTOCHTEN: 

 Bobojach- Obermauern-Virgen 2½ uur (verbinden met een bezoek aan het zwembad) 

 Bergeralmhütte am Bergerkogel 2 uur 

 Bergerseehütte-Bergerkogel 4 uur 

 Wallhorner Mahder 2 uur 
 
HUTTENTOCHTEN: 

 De Venediger Höhenweg is zeer de moeite waard. Deze loopt vanuit het oosten tot het 
zuidwesten om de Großvenediger heen en kun je vanuit het Virgental vanuit verschillende 
plaatsen oppakken. Ook kun je het Venedigergebied van zuid naar noord doorsteken met een 
overnachting in de Badenerhütte. Ook kan dit vanuit het Gschlößtal via de Neue Prager 
Hütte. 

 Hinterbichl-Essener/Rostockerhütte-Johanneshütte-Eisseehütte-BonnMatreierhütteVirgen-
Hinterbichl-Johanneshütte-Deferegger Haus (Gross Venediger)-Neue 
Pragerhütte-Badenerhütte 

 Gross Venediger: Virgen/Hinterbichl-Johanneshütte-Deferegger Haus (Gross 
Venediger)-Neue Pragerhütte-Badenerhütte 

 Zie ook http://www.virgentaler-huetten.at/ en 
Meer informatie: www.virgental.at/bergabenteuer/hoehenwege.html 
 
BEKLIMMINGEN: 

 Gross Venediger (3674 m) 

 Kristalwand (3329 m) 

 Grosser Geiger (3360 m) 

 Dreiherrnspitze (3499 m) 

 Grosser Happ (3350 m) 

 Oestliche Simonyspitze (3488 m) 
 
KLETTERSTEIGE: 

 Rote Säule-Klettersteig C (variant D/E), Sajathütte 

 Blauspitz-Klettersteig D, Kals 

 Voor meer klettersteig mogelijkheden kun je ook richting de Lienzer Dolomieten 
 

MOUNTAINBIKEN: 

 National Park region Hohe Tauern 
Hinterbichl - Dorfertal - Johannishütte 
Start: Hinterbichl 
Starthoogte: 1.334 meter 
Hoogste punt: 2.121 meter 
Lengte: 15,5 kilometer 
Moeilijkheidsgraad: middelzwaar 
Rijtijd: ± 2,5 uur 

 Lienzer Dolomieten 

Dolomitenhütte Tour 
Start: Sportcentrum Lienz 
Starthoogte: 670 meter 
Hoogste punt: 1.627 meter 
Lengte: 22,4 kilometer 
Moeilijkheidsgraad: middelzwaar 
Rijtijd: ± 2,5 uur 

 Villgratental 
Een geheime tip voor mountainbikers! 
Berg Radl Weg Innervillgraten 
Start: Centrum Innervillgraten 
Starthoogte: 1.402 meter 
Hoogste punt: 1.883 meter 
Lengte: 24,4 kilometer 



 

Moeilijkheidsgraad: middelzwaar 
Rijtijd: ± 2,5 uur 

 
 
KAARTEN EN GIDSEN 

 F&B Wanderkarte 12 Glockner und Venedigergruppe 1:50.000 

 F&B Wanderkarte 121 Gross Venediger/Oberpinzgau 1:50.000 

 F&B Wanderkarte 123 Matrei/Defereggen/Virgental 1:50.000 

 Alpenvereinskarte nr. 41 Schobergruppe 1:25.000 

 Alpenvereinskarte nr. 40 Glocknergruppe 1:25.000 

 Alpenvereinskarte nr. 36 Venedigergruppe 1:25.000 

 Alpenvereinskarte nr. 39 Venedigergruppe 1:25.000 

 Osttiroler Wanderbuch (Tyrolia, Innsbruck) 

 Av-Führer (Rother, München) Lienzer Dolomieten 

 Av-Führer (Rother, München) Schobergruppe 

 Av-Führer (Rother, München) Venedigergruppe 

 Av-Führer (Rother, München) Glockner en Granatspitzegruppe 

 Bergwanderen in Ost-Tirol (Rother, München) 
 

 


