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GEBIED  
Een basiskamp in het hart van het Zillertal in Tirol, in het plaatsje Zell am Ziller, op een hoogte van 
580 meter. De Zillertaler Alpen, een sterk vergletsjerde bergketen, liggen in de hoofdkam van de 
Alpen en behoren tot de Centrale Alpen in Tirol. Westelijk hiervan liggen de Stubaier Alpen, in het 
noordwesten de Tuxer Alpen, aan de noordoostkant liggen de Kitzbüheler Alpen en ten oosten de 
Hohe Tauern. De Zuidkam grenst aan het Italiaanse Ahrntal. Tevens zijn de Zillertaler Alpen in 2001 
uitgeroepen tot Hochgebirgs-Naturpark.  
Het Zillertal is een zeer bekend dal, gelegen ten oosten van Innsbruck, als breed zijdal van het Inntal. 
Het dal splitst zich na Mayrhofen op in een 4-tal kleinere dalen (het Tuxertal, het Zemmtal, het 
Stilluptal en de Zillergrund). Vooraan in het Zillertal splitst zich nog af het bewoonde Finsinggrund dal, 
met aan het eind daarvan het plaatsje Hochfügen. Ter hoogte van Zell am Ziller kun je in oostelijke 
richting via de Gerlospaβ naar  het Oberpinzgau, waar je na de pas de Krimmler Wasserfälle vindt. 
Als je van wandelen houdt, kun je je hart ophalen, met meer dan 1000 kilometer aan wandelroutes. 
Daarnaast zijn er vele honderden kilometers aan fietsroutes en mountainbike trails.  
Uiteraard kun je naar de vele hutten of naar een mooie top. Ook zijn er de bekende Höhenwege, de 
Berliner Höhenweg en de Peter Habeler Runde. Of wat te denken van een mooie klettersteig of 
rotsklimroute. Alles is mogelijk in dit mooie veelzijdige dal. En wil je eens een dag wat anders dan de 
berg op? Ook dat kan: door het Zillertal rijdt een historische stoomtrein en voor klein en groot is er de 
Arena Coaster, en indien je dat nog niet spannend genoeg vindt, wat te denken van de Bagjump of de 
Arena Skyliner, een hele grote en lange flying fox. Ook kun je raften of een canyoning tocht maken. 
Voor de (kleinere) kinderen is er het Fichtenschloβ, een groot houten speelpark met een 
sparreboskasteel. 
 
 
CAMPING 
Dit basiskamp wordt gehouden op: 
 
Campingdorf Hofer 
Gerlosstraße 33 
A – 6280  Zell am Ziller 
www.campingdorf.at 
 
Het Zillertal is een zeer toeristisch dal, dit merk je aan de dagelijkse drukte op de hoofdweg door het 
dal, en natuurlijk ook op de diverse campings.  
De voor het basiskamp gereserveerde camping is een kleine dorpscamping, gelegen aan de rand van 
het vriendelijke dorpje Zell am Ziller. Er kan ’s ochtends vroeg weleens landbouwverkeer langs de 
camping rijden.  
Het terrein is geschikt voor tenten en caravans en het zijn meer dan voldoende stroomaansluitingen. 
De plaatsen zijn vast genummerd (géén vrij veld!) en tussen de 60 en 90 m2 groot.  De bodem 
bestaat uit een mix van gras en kiezel, het kan handig zijn een extra ondergrondzeil mee te nemen ter 
bescherming van je (voor)tent. 
 
De sanitaire voorzieningen zijn prima. Warme douches, wasmachine en droogtrommel zijn aanwezig. 
Op de camping is ook een restaurant, waar je heerlijk kunt genieten van diverse Oostenrijkse 
gerechten of gewoon lekker een pizza pakken.  
Kom je ’s middags terug vanuit de bergen, kun je genieten van het zwembad op de camping zelf, of 
ga naar het Freizeitpark Zell (op 1 kilometer afstand van de camping), een groot openlucht zwembad, 
met glijbanen, maar ook tennisbanen, minigolf een bouldertoren, bowlingbanen, een schatgravers 
speelplaats enz. Ook is er op de camping een klein speeltuintje aanwezig. 
 
 
REISROUTE 
Auto: Via Nürnberg of Stuttgart naar München en vervolgens richting Salzburg tot het 

Autobahndreieck Inntal. Richting Innsbruck en bij afslag 39 Wiesing de snelweg af, over de B 
169 het Zillertal in. Neem de 2e afslag Zell am Ziller / Gerlos / Hainzenberg en sla rechtsaf de 
Gerlosstraβe in. Na ongeveer 100 meter ligt de camping aan de rechterkant. 

Voor een routebeschrijving verwijzen wij je naar een online routeplanner, bijvoorbeeld: www.anwb.nl,  
www.maps.google.com 

 
Trein of bus: Via München – Jenbach naar Zell am Ziller met de bus of de Zillertal bahn. De camping 

http://www.campingdorf.at/
http://www.maps.google.com/


 

ligt 700 meter lopen van het station. Voor meer info over de treinreis verwijzen we je naar de 
Treinreiswinkel: www.treinreiswinkel.nl 

. 
 

HUTTEN IN DE DIRECTE OMGEVING 
∆ Edelhütte (2238 m) 
∆ Zittauerhütte (2328 m) 
∆ Plauenerhütte (2362 m) 
∆ Kasseler Hütte (2178 m) 
∆ Friesenberghaus (2498 m) 
∆ Olpererhütte (2389 m) 
∆ Furtschaglhaus (2293 m) 
∆ Berliner Hütte (2042 m) 
∆ Greizer Hütte 2227 m) 
∆ Gamshütte (1921 m) 
∆ Höllensteinhütte (1740 m) 
∆ Spannagelhaus (2528 m) 
∆ Tuxer-Joch-Haus (2313 m) 
∆ Pfitscher-Joch-Haus (2277 m) 
∆ Kellerjochhütte (2237 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. 

 
DAGTOCHTEN: 

 Kellerjochhütte (2237 m) 

 Gerlossteinwand (2166 m) 

 Olpererhütte, Neumarkter Runde (2388 m) 
Meer informatie www.zillertal.at/tipps/sommer/wandern/wanderwege.html 

 
HUTTENTOCHTEN: 

 (Delen van) Berliner Höhenweg, multi daagse tocht 

 (Delen van) Peter Habeler Runde, multi daagse tocht 
Meer informatie: www.almenrausch.at/touren/huettenwanderungen/tirol/zillertal  

 
BEKLIMMINGEN: 

 Berliner Spitze 3254 m 

 Olperer 3476 m 

 Hoher Riffler 3231 m 

 Grosser Löffler 3379 m 

 Ahornspitze 2973 m 
Meer informatie: www.almenrausch.at/touren/bergtouren/tirol/zillertal 

 
KLETTERSTEIGEN: 

 Knorrennadel Klettersteig B 

 Huterlaner Klettersteig C 

 Klettersteig Zimmereben C/D+ 

 Gerlossteinwand Klettersteig C/D 

 Klettersteig ‘zur schönen Aussicht’ D 

 Nasenwand Klettersteig Ginzling E 
Meer informatie: https://klettersteig.de/ en www.zillertal.at/tipps/sommer/klettern/klettersteige.html 

 
SPORTKLIMMEN: 
Informatie: https://www.zillertal.at/tipps/sommer/klettern/klettergaerten.html en 
https://www.zillertal.at/tipps/sommer/klettern/kletterhalle.html 

http://www.zillertal.at/tipps/sommer/wandern/wanderwege.html
http://www.almenrausch.at/touren/huettenwanderungen/tirol/zillertal
http://www.almenrausch.at/touren/bergtouren/tirol/zillertal
https://klettersteig.de/
http://www.zillertal.at/tipps/sommer/klettern/klettersteige.html
https://www.zillertal.at/tipps/sommer/klettern/klettergaerten.html
https://www.zillertal.at/tipps/sommer/klettern/kletterhalle.html


 

 
BOULDEREN: 
Informatie: https://www.zillertal.at/tipps/sommer/klettern/bouldern.html 

 
MOUNTAINBIKEN:  
Informatie: https://nl.bergfex.com/sommer/zillertal/touren/bike/, 
https://www.zillertalarena.com/nl/arena/sommer/singletrail.html en https://www.best-of-
zillertal.at/nl/zomer/fiets-mountainbike/ 

 
 KAARTEN EN GIDSEN 

 Alpenvereinsführer Zillertaler Alpen – Bergverlag Rother – ISBN 9783763312696 

 Rother Wanderführer Zillertal mit Gerlos- und Tuxer Tal – Bergverlag Rother – ISBN 
9783763344789 

 Kompass Wanderführer Zillertal – Kompass – ISBN 9783990442227 

 Kompass Wanderkarte Mayrhofen, Tuxer Tal, Zillergrund: 3in1 1:25.000 – Band 37 – ISBN 
9783990445563 

 Kompass Wanderkarte Vorderes Zillertal, Achensee, Alpbachtal, Wildschönau: 5in1 1:50.000 
– Band 28 – ISBN 9783990445556 

 Zillertal – Klettern und Bouldern – Markus Schwaiger – ISBN 9783928026376 

 Hochtouren Ostalpen – Rother Selection – Bergverlag Rother – ISBN 9783763330102 

 3000er in den Nordalpen (Bruckmanns Tourenführer) – Richard Goedeke – ISBN 
9783765455438 

 
 
BEZIENSWAARDIGHEDEN 

 Zillertaler Höhenstraβe 

 Abenteuer-Erlebnispark Zillertal 

 Actionberg Penken 

 Spannagelhöhle en natuurijspaleis Hintertuxer Gletscher 

 Goudmijn Hainzenberg 

 Hochseilgarten Gerlos 

 TUX-Welten 

 Kletterzentrum Zillertal 
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