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In de Kitzbüheler Alpen wordt echt niet 
alleen maar geskied. Op de KAT Walk 
bijvoorbeeld, staan blauwe, groene en 
zonnige verrassingen te wachten. Het 
prachtige uitzicht in de bergen, de geur 
van Alpenrozen of gewoon even stoppen 
en genieten – elke etappe heeft steeds 
weer nieuwe magische momenten in 
petto.

Maar genoeg gepraat – onze bergen, 
prachtige bergweiden, dieren en gezonde 
lucht, zijn overtuigend genoeg.
Dus: wandelschoenen aan en op pad!

Van harte welkom op de ‘KAT Walk’. Deze 106 resp. 76 km lange, gevarieerde wan-
delroute zorgt voor veel gezonde lucht 
en maakt het hoofd leeg. En: Tirol laat 
zich hier van zijn zonnige kant zien.

Een juweel voor
wandelliefhebbers!

Wat is de KAT Walk?
Een langeafstandswandelroute door de 
Kitzbüheler Alpen, gecombineerd met 
traditie, cultuur & gastronomie. Het 
doel is de weg naar de mens.

Hoe lang en hoe hoog? 
Alpine versie: 106 km lang, 6.350 hoogte- 
meters bergopwaarts, 6.100 hoogtemeters 
bergafwaarts. Compacte versie: 76 km 
lang, 4.950 hoogtemeters bergopwaarts, 
5.200 hoogtemeters bergafwaarts.

Hoe ziet de route eruit? 
De route bestaat uit thema gerelateerde 
etappes.

Voor wie is de route geschikt? 
Voor elke geoefende wandelaar die erva-
ring heeft met gevarieerd terrein.

Ûitzicht op de Wilder Kaiser

De weg leidt
           naar de mens.

De weg leidt
           naar de mens.
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Dit is Sepp

Vraag een boer op de alm eens naar de 
status van zijn projecten, deadlines en 

‘Work-Life-Balance’.
Het antwoord is duidelijk. De verbaas-
de blik zegt genoeg, want: op de alm 
hebben ze geen deadlines.

Weg met de stekkers,
op naar de
almen.

Meteen aan het begin van de eerste 
etappe lijkt de tijd stil te staan: eeuwen-
oude boerderijen kenmerken de dorpjes 
en het landschap. De oude boerderijen 
met regionale, traditionele bouwwijze 
worden nog steeds door de boerengezin-
nen geëxploiteerd en met veel liefde in 
stand gehouden.

Kampioen onthaasten
Een bijzonder voorbeeld van Alpenro-
mantiek: dialectschrijver en -dichter Sepp 
Kahn. Hij laat zich inspireren door de 
rust, eenvoud en kalmte van het leven 
op de alm. En wanneer Sepp even tijd en 
zin heeft, biedt hij wandelaars die trek 

hebben gekregen, heel graag verse melk 
en heerlijke broodjes aan. Zo nu en dan 
zet hij zijn gedachten op papier. Met zijn 
kritische in dialect geschreven gedichten 
met vrolijke ondertoon, stelt hij hebzucht, 
onwetendheid en oppervlakkigheid aan 
de kaak.

Stoppen, ontspannen, opladen
Met wandelen laat je de zorgen van 
alledag achter je. De e-mail aan je baas, 
je to-do lijstje – tijdens het wandelen in 
het magische berglandschap ben je alles 
heel snel vergeten. De indrukwekkende 
bergtoppen van de Wilder Kaiser, de 
Großglockner, de Zillertaler Alpen en de Ôp weg naar de Lodron
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in de Kitzbüheler Alpen. Na de heerlijke 
geuren in de ‘Alpenblumengarten’ wan-
del je verder in de richting van de top met 
zijn karakteristieke zendmasten.

Eenmaal boven geniet je van het uitzicht 
op het uitgestrekte dal en de bergen 
rondom.

Op de plaatsen, klaar ...
Af! Nu is het jouw beurt om kennis te ma-
ken met de KAT Walk en de natuur van de 
Kitzbüheler Alpen. Hier kun je namelijk 
naar hartenlust wandelen, smullen en 
ontspannen.

Dus: laat het dagelijkse leven achter je, 
trek je wandelschoenen aan …

Hohe Tauern – het zijn de stille toeschou-
wers langs de KAT Walk. Langs de route 
doe je tal van heerlijke indrukken op: de 
natuur, de dieren en de mens in volle-
dige harmonie. En traditionele, culinaire 
verwennerijen staan natuurlijk ook op het 
programma. Want hier staan zelf geprodu-
ceerde producten uit de regio nog hoog in 
het vaandel. Duurzaamheid is het motto 
voor de toekomst van de boerenbedrijven 
in het hart van de Kitzbüheler Alpen.

Behoorlijk steil: de ‘Streif’.
De legendarische ‘Streif’ staat symbool 
voor verbazing en glamour op de KAT 

Walk. De jaarlijkse Hahnenkamm-afda-
ling is een sportief hoogtepunt in de 
regio – in Kitzbühel op het podium 
staan, is na een Olympische medaille of 
toppositie in een wereldkampioenschap, 
het grootste succes dat een alpineskiër 
kan behalen. In de zomer kun je je hier 
hoofdschuddend verbazen over de steile 
stukken die de internationale skisterren 
’s winters bedwingen.

Op de ‘Horn’ aangekomen
De langeafstandswandelroute loopt ook 
omhoog naar de Kitzbüheler Horn – een 
van de bergen met het mooiste uitzicht 

en ga op pad!en ga op pad!
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Alpine versie · 106 km · 6 etappes
De indrukwekkende alpine route bestaat 
uit zes etappes: van Hopfgarten bij de 
Hohe Salve via de gemeentes Kelchsau, 
Westendorf-Windau en Kirchberg-Aschau 
in het Brixental, naar Kitzbühel. Daarna 
via de Kitzbüheler Horn naar St. Johann in 
Tirol en St. Ulrich in het PillerseeTal.

Compacte versie · 76 km · 5 etappes
De compacte versie van de route loopt 
van Hopfgarten naar de Hohe Salve – de 
berg met het mooiste uitzicht in Tirol.
De tocht gaat verder via de Filzalm naar 
Brixen. Bij de volgende etappe staat Kirch-
berg op het programma. Tussen Kirchberg 
en Kitzbühel sluit de compacte versie aan 
op de Alpine versie van de route.

Hier krijgt iedereen absoluut zin in wandelen. De verschillende etappes van de 
KAT Walk bieden – elk op hun eigen manier – heel wat verrassende momenten.

De etappes
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—> Gedetailleerde beschrijvingen van de verschillende etappes & hoogteprofielen  
     zijn te vinden op www.kat-walk.nl

KAT Walk Alpine
Etappe 1: traditie verbindt 
Langs boerderijen terug naar de oorsprong

Etappe 2: interessante verhalen 
Bezoek aan de almdichter en -schrijver

Etappe 3: absolute vrijheid 
Op pad door een zee van Alpenrozen

Etappe 4: wereldbekerkoorts 
De Hahnenkamm met de legendarische ‘Streif’

Etappe 5: naar de top 
Geweldige natuurbelevenissen op de Kitzbüheler Horn

Etappe 6: schouwspel op de alm 
Over koeien, kaas en cultuur

KAT Walk Compact
Etappe 1: op de Hohe Salve 
Spectaculaire topervaring

Etappe 2: voorstelling uit de oertijd 
Van glooiende heuvels tot en met geologische bijzonderheden

Etappe 3: wereldbekerkoorts 
De Hahnenkamm met de legendarische ‘Streif’

» Etappe 3 van de compacte versie sluit aan op etappe 4 van de alpine 
versie en vormt met etappe 5 & 6 het sluitstuk van de alpine route

TIPP
Bekijk de 

video´s online onder 
kat-walk.nl
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Zo hoog ben je!

Compacte versie
76 km lang 

4.950 hm bergopwaarts 
5.200 hm bergafwaarts

Alpine versie
106 km lang 

6.350 hm bergopwaarts 
6.100 hm bergafwaarts
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KAT Walk Compact

KAT Walk Alpine XXL

Twee spannende varianten 
wachten op onze wandelaars, 
allebei met unieke etappes naar 
de mooiste hoogtepunten van de 
Kitzbüheler Alpen.

Je wilt per slot van rekening ook weten hoe hoog je 
wandelt, niet alleen hoe ver. Daarom hier de hoogteprofielen:

TIPP
wie op de KAT Walk 

Compact altijd gebruik wil 
maken van de bergliften, 
koopt meteen bij de start 

de SOMMERCARD: 
sommer-card.at

KAT Walk Compact:
Afkortings optie in 4 van 
de 5 etappes met de ka-
belbaan (tegen betaling)

+ onderweg veel gezellige 
bergrestaurants



De weg leidt
   naar de mens.

#KATwalkTirol
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U kunt ook heel comfortabel de auto 
in de garage laten staan, want het 
begin- en eindpunt van de route zijn 

– net als enkele andere etappeplaat-
sen – prima te bereiken met het 
openbaar vervoer (trein, bus, taxi).
 
Kies voor de reis een hotel of pen-
sion in of in de buurt van een van de 
etappeplaatsen. Als u met de auto 
komt, laat deze daar dan staan tot 
het eind van uw vakantie.
 
Want wanneer u op eigen gelegen-
heid met de auto naar de etappe-
plaatsen rijdt, moet u zich realiseren 
dat u de auto daar ook weer moet 

ophalen. Pak dus meteen heel com-
fortabel het openbaar vervoer naar 
de beginpunten van de verschil-
lende etappes!
 
Zodoende kunt u uw eigen wan-
delroute in de Kitzbüheler Alpen 
heel makkelijk zelf samenstellen. 
Ongeacht of u nu twee, drie, vier, 
vijf of alle etappes in één keer wilt 
afleggen.
 
Gedetailleerde informatie over 
aankomst en vertrek bij de ver-
schillende etappes vindt u in het 
overzicht en bij de betreffende 
beschrijvingen.

De reis naar de Kitzbüheler Alpen is gemakkelijk: alle plaat-
sen zijn uitstekend bereikbaar met auto, trein en/of bus.

Reis naar de
bestemming & tips

TERUGREIS
met het OV van St. Ulrich 
naar Hopfgarten is in de 

Kitzbüheler Alpen gasten-
kaart geïncludeerd.
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Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. 
Heel handig voor uw planning en het afleggen van de KAT Walk.

Beschikbaarheid & boeken
De beschikbaarheid op de door u ge-
wenste aankomstdatum controleren of 
makkelijk online uw accommodatie boe-
ken doet u op: www.kat-walk.nl/boeken.

Reis naar de bestemming met de trein
Hopfgarten – het beginpunt van de KAT 
Walk – is heel makkelijk met de trein te 
bereiken. Het station bevindt zich vlak bij 
het centrum van Hopfgarten.

Parkeren
Uw auto kunt u in Hopfgarten parkeren in 
de parkeergarage van de bergbaan (tegen 
betaling). Of u laat uw auto gratis achter 
op een openbare parkeerplaats (bijv. 
parkeerplaats Wasserfeld).

Honden
KAT Walk Alpine: Alle etappes hebben ten 
minste één accommodatie waar honden 
ook welkom zijn. Ook de route is voor 
honden toegankelijk. De extra kosten voor 
uw hond moeten ter plaatse bij de betref-
fende accommodatie worden voldaan.

Wandelkaart
Uw Kitzbüheler Alpen wandelkaart wordt 
u bij de boeking van het rondom-zorge-
loos-pakket gratis per post toegestuurd. 
Als alternatief kan deze ook tegen betaling 
bij de informatieburo´s worden gekocht.

Bagagetransport
Het bagagetransport kan per persoon 
geboekt worden. Per persoon is slechts 
1 stuk bagage tot max. 20 kg toegestaan. 
Meerdere bagagestukken kunnen tegen 
dezelfde prijs bijgeboekt worden. Uw ba-
gage wordt om 10 uur opgehaald & staat 
vanaf ca. 15 uur in de volgende accommo-
datie voor u klaar. 

Nadere bijzonderheden wandelroute
De hele KAT Walk is gemarkeerd als rode 
wandelroute (middelzwaar). Er zijn geen 
met touwen gezekerde stukken waar 
geklommen moet worden.

Lunchpakket
Desgewenst krijgt u van uw accommoda-
tie een lunchpakket (kosten ter plaatse 
betalen).

Consumptiemogelijkheden
Op veel etappes vindt u bergrestaurants/
gasthoven. Vraag in uw accommodatie 
om de openingstijden van deze bedrijven. 
Op www.kat-walk.nl vindt u een overzicht 
van de openingstijden van de hutten & 
bergliften.

Een stukje inkorten met de bergbaan?
Bij sommige etappes kunt u eventueel ge-
bruikmaken van de plaatselijke bergbaan. 
De betreffende bergbanen vindt u op 
onze wandelkaart of onze internetsite. Let 
op de openingstijden.
 

Let op: bij gebruik van de gondelbanen/
liften worden extra kosten berekend.

Veelgestelde
vragen

Verantwoordelijk voor de inhoud: Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH
Concept, design & tekst: BUTTERBROT | Vergissingen en drukfouten 
voorbehouden | Foto‘s: Kurt Tropper, Erwin Haiden, Peter Vonier, Foto-
werk Nusser-Aichner, Franz Gerdl | Drukwerk: Gutenberg-Werbering, Linz



18 19

KAT Walk Alpine XXL Tour
6 wandeldagen, 7 overnachtingen, 
start in Hopfgarten

p. p. in tweepersoonskamer vanaf  .. € 639,-
p. p. in tweepersoonskamer vanaf  .. € 699,-

Compact Premium****
5 wandeldagen, 6 overnachtingen 
in 4-sterren-accommodaties, start in 
Hopfgarten

p. p. in tweepersoonskamer vanaf  .. € 629,-
p. p. in tweepersoonskamer vanaf  .. €  689,-

KAT Walk Compact
5 wandeldagen, 6 overnachtingen, 
start in Hopfgarten

p. p. in tweepersoonskamer vanaf  .. € 589,-
p. p. in tweepersoonskamer vanaf  .. €  649,-

Alle rondom-zorgeloos-pakketten bieden:
• accommodaties van hoge kwaliteit
• perfect halfpension met 

regionale lekkernijen
• bagagetransport
• uitgebreid kaartmateriaal
• terugreis met het OV met uw Kitzbüheler 

Alpen gastenkaart

Geef ons gewoon de door u gewenste 
aankomstdatum door - wij organiseren 
de rest!

Dus: zorgen eruit, 
onvergetelijke 
wandelmomenten 
erin!

Tocht voor beginners
Alpine Etappe 1–3, 
4 overnachtingen, start Hopfgarten

p. p. in tweepersoonskamer vanaf ....  € 329,- 
p. p. in tweepersoonskamer vanaf ....  € 369,-

Tocht voor genieters
Alpine Etappe 4–6,
4 overnachtingen, start Aschau

p. p. in tweepersoonskamer vanaf ....  € 389,- 
p. p. in tweepersoonskamer vanaf ....  €  419,-

Rondom-zorgeloos-arrangement

Omdat zelfs de grootste wandelliefhebber af en toe moet rusten, 
is er het KAT Walk ‘rondom-zorgeloos-arrangement’.

Want tijdens 5 of 6 dagen wandelen 
dwars door half Tirol is een goede nacht-
rust wel zo prettig. De wandelaars kunnen 
namelijk elke dag rekenen op veel 
traditio nele, poëtische, culinaire, spor-
tieve en legendarische hoogtepunten.
 
Alle KAT Walk accommodaties zijn 
officiële partners en garanderen een 
prima service. Enkele accommodaties 
zijn bovendien onderscheiden met het 
Oostenrijkse wandelkeurmerk. Na afloop 
van elke wandeldag kunt u in de gezellige 
pensions of exclusieve 4-sterren hotels 
heerlijk uitrusten en van lokale lekker-
nijen genieten (halfpension 
overal inbegrepen).

Omdat tijdens de meerdaagse 
etappes een wandelrugzak vaak 
niet voldoende is, bieden we onze 
gasten – van begin tot eind – ver-
voer van bagage aan. Wij zorgen 
ervoor, dat uw bezittingen op de 
plaats van bestemming komen. U 
wilt tenslotte wandelen en niet met 
spullen sjouwen.

Zzzzzzz…

incl. vervoer 
van bagage

2020

Controleer 
de beschikbaar- 
heid & boek op: 

 kat-walk.nl/ 
boeken
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Wie even pauzeert,
heeft ook trek:
lekkernijen uit de regio 
De regionale keuken maakt de 
welverdiende rustpauze van elke KAT 
Walk wandelaar nog aangenamer.
Bijvoorbeeld met verse karnemelk, zelf 
gerookt spek, verrukkelijke almkaas 
of heerlijke deeggerechten – hier komt 
iedereen aan zijn trekken. Stevige bur-
gerkost en lekkere Oostenrijkse wijnen, 
dat betekent absoluut genieten. En het 
zonnige bergpanorama is inbegrepen!
 
Dorstige kelen en bierliefhebbers kunnen 
hun hart ophalen in ‘Huber Bräu’ in St. 
Johann in Tirol – hier wordt namelijk al 
sinds 1727 gerstenat gebrouwen. Dit 
lokale biertje smaakt nog lekkerder in 
de ‘Bierturm’, met prachtig uitzicht. Ook 
worst heeft in St. Johann altijd een grote 
rol gespeeld: zoals de lange en pikante 
‘St. Johanner’. Alfred Brunner, gast-

heer van Gasthof Mauth, maakt ze nog 
steeds volgens een geheim recept. Voor 
onderzoekende fijnproevers: onderne-
mers aangesloten bij ‘KochArt’ schenken 
bijzondere aandacht aan seizoensgebon-
den producten van lokale producenten.

Wie dol is op veel procenten, die kunnen 
we onze schnapsbranderijen warm aan-
bevelen: bv. de Tiroolse Edelbrennerei 
Erber die in de show-branderij in Brixen 
geïnteresseerden een kijkje achter de 
schermen gunt.

En de creatieve fijnproevers-bedrijven 
van KochArt hech-
ten veel waarde 
aan seizoenspro-
ducten van plaatse-
lijke producenten. 
Proost, eet 
smakelijk!

Tip: Slimme lange 
afstandswande-
laars kijken uit 
naar de KochArt 
bedrijven:
www.kochart.tirol

www.kitzalps.com

KAT Bike
De bike-trail over de Kitzbüheler Alpen

De pedalen worden tijdens de KAT bike, de mountainbike trail 
door de vakantieregio´s Hohe Salve, Brixental, St. Johann en 

PillerseeTal, flink doorgedraaid. 3 of 4 etappes, bagagetransport 
en stipte overnachtingen: voor iedereen die het fietsen opnieuw 

wil uitvinden - en graag mooie doelen zet. www.kat-bike.com

Kitzbüheler Alpen Sommer Card:  
1 kaart – ca. 36 bergliften!

Met de Kitzbüheler Alpen Sommer Card zo vaak 
als u wilt met de gondelbaan de berg op, leuke 

avonturenwerelden voor het gezin ontdekken 
en gebruik maken van heel veel korting bij 
onze partners - met veel slecht weer alternatie-
ven! Ook ideaal om verschillende delen van de 
KAT-Walk Compact af te korten. Meer op 
www.sommer-card.at

Ski Safari
De grootste skisafari ter wereld
Wie tijdens de skivakantie meer dan 1 enkel 
skigebied wil leren kennen, moet dringend op 
ontdekkingsreis met de skisafari! Hier liggen 
de beste skigebieden direct naast elkaar. Van-
uit uw vakantie-huisdeur stapt u de mooiste

sneeuwjuwelen van de Kitzbüheler Alpen in. 
Ook gletsjerskigebieden zijn in dit skiverband 
inbegrepen. Met de SuperSkiCard kunt u tot 22 
skiregio´s en 2.750 km skipistes ontdekken - 
veel plezier!  www.ski-safari.at

abtrennen & Ab in den Sommer!

en nog zo
   veel meer …
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Hopfgarten

Kelchsau

Windau

Brixen im Thale

Kirchberg

Aschau

Kitzbühel

St. Johann in Tirol

St. Ulrich 
am Pillersee

— Alpine versie 
106 km lang, 6.350 hm bergop-
waarts, 6.100 hm bergafwaarts 
 
— Compacte versie 
76 km lang, 4.950 hm bergop - 
waarts, 5.200 hm bergafwaarts

Das ist 
der Sepp

Onze wandel & 
KAT Walk professionals: 

Christina & Elke

Hun verhaal op bärig.tirol

Controleer 
de beschikbaar- 
heid & boek op: 

 kat-walk.nl/ 
boeken



www.kat-walk.nl 
Tel. +43 57507 8500 

info@kat-walk.at

De weg leidt 
    naar de mens.

Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH
Dorfstraße 11 · 6365 Kirchberg in Tirol

www.kitzbueheler-alpen.com

#KATwalkTirol


