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            Belopen. Bezield. Betrouwbaar. 

 

Persbericht vakantieregio Kitzbüheler Alpen 

Winter 2021/22 

 

Dwars door de Kitzbüheler Alpen: 
Op de toerski´s van dal naar dal 
De KAT skitoer brengt je op een plezierige en/of uitdagende manier naar de mooiste berg-  

toppen van de regio. Aan afdalingen over ongerepte powderhellingen geen gebrek. 

 
Toerski's plus vellen, check. Conditieniveau voor 1200 hoogtemeters per dag, check. 
Genoeg downhill ervaring in diepe sneeuw in de kuiten, check. Vanaf hier neemt Tom Rabl 
de verdere planning over. De voorzitter van de Kitzbüheler berggidsen heeft samen met 
zijn collega's de KAT-skitocht bedacht. De zesdaagse doorsteek van de Kitzbüheler Alpen 
is de winterse tegenhanger van de KAT Walk en KAT Bike, meerdaagse routes door de 
Kitzbüheler Alpen. Maar terwijl gasten in de zomer graag alleen door de bergen zwerven, 
vertrouwen ze voor lange toerskitochten liever op professionals. Omdat die de ideale 
klimsporen kennen, ongerepte pistes vinden en je veilig en servicegericht van bergtop 
naar bergtop begeleiden. Accommodatie, eten en bagagevervoer worden uiteraard 
geregeld. 
 
„Afgelopen week heeft het steeds weer gesneeuwd, niet veel tegelijk, maar gelijkmatig verdeeld 
over de afzonderlijke dagen. Ideaal om de sneeuw goed te laten zetten", legt Tom uit tijdens de 
veiligheidstraining op de welkomstavond bij Gasthof Fuchswirt in Kelchsau. Een goede opfrissing 
qua sneeuwprofiel, ook voor ervaren toerders. Veel sneeuw, flink koud, blauwe luchten, daar 
gaan we, de Lange Grund in. Dagrugzak op de schouders - de rest van de bagage wordt heel 
luxe naar de volgende accommodatie gebracht - en dan achter Tom aan, die ontspannen het 
spoor richting Schafsiedel (2447 m) trekt. Niet uitglijden, rustig tempo. Zo'n goed klimspoor had 
je in je eentje niet gevonden. Wat een luxe om een berggids aan je zijde te hebben. En dat je met 
een kleine groep gelijkgestemden op pad bent. De opwinding staat op hun gezichten te lezen. 
Beklimming en (berg)topoverwinning combineren. En volledig genieten van de daaropvolgende 
afdaling naar de Kurze Grund. Het klinkt misschien cliché, maar als je door kniehoge poeder glijdt, 
valt er niets meer te zeggen behalve "Jucheeeee." 
 
Tijdens het diner bij Gasthof Wegscheid presenteert Tom de toer voor de volgende dag. Deze 
loopt vanuit de Kurze Grund naar de Steinbergstein (2215 m) en dan het Windautal in naar het 
Steinberghaus. Van dal naar dal door de Kitzbüheler Alpen - geografisch gezien heeft het gebied 
duidelijk de troefkaart getrokken. Dit wordt ook gewaardeerd door de twee bereisde toerders in 
de groep, die vaak op pad zijn in Noorwegen, Canada en zelfs in Kamtsjatka. Machtige 
bergtoppen en glooiende hellingen, met daartussen afgelegen, ongerepte dalen, ideaal voor een 
bergtocht op toerski's, zoals bij het KAT-aanbod. Dat zou je niet zomaar verwachten zo dicht bij 
de bruisende Tiroolse plaatsen en skigebieden. 
 
Dag drie gaat van het Windautal naar het Spertental. En er staat weer een bergtop op het 
programma, dit keer het Gerstinger Joch (2035 m). De Grote Rettenstein (2362 m) sluipt in zicht. 
Hoewel het niet de hoogste is, is het wel de meest opvallende berg in de Kitzbüheler Alpen. Een 
rotsvaste beroemdheid, hij staat bij de lokale bevolking gewoon bekend als "der Stoa" (de steen). 
Veel hoger en een paar bergketens verder, knipoogt de hoogste bergtop van Oostenrijk naar ons: 
de Grossglockner (3798 m) is duidelijk zichtbaar en de Venediger-groep is al in de verte zichtbaar. 
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Tom kent ze natuurlijk allemaal. “De bergen zijn van mij sinds ik klein was. Terwijl velen tijdens 
de puberteit hun interesse verliezen en daarna pas weer gaan wandelen, ben ik nooit meer 
gestopt”, zegt hij. En voegt eraan toe: “Onze zoon, die net vijf is geworden, was deze winter al op 
skitoer.” De volgende generatie bergliefhebbers staat in de startblokken. 
 
Maar nu focussen op de afdaling, gepaard met anticipatie op de comfortabele accommodatie in 
Aschau, de Oberlandhütte. Dichter bij het schilderachtige droomplekje in de bergen kun je bijna 
niet komen: donker verweerd hout, groen geverfde luiken en knusse eetkamers met tegelkachel. 
En Max, de huisbaas, die zijn accommodatie liefdevol runt. 
 
Tijdens de tweede helft van de toertocht nemen de afdalingen het over. Off-piste is het motto in 
Kitzbühel, dit keer met liftondersteuning om energie te sparen voor de veeleisende pistes. Tom 
filmt de deelnemers - of het kleine stukje dat uit de diepe sneeuw steekt. "Het is het beste om je 
bovenlichaam heel stil te houden, de beweging moet vanuit je benen komen", raadt hij aan, nadat 
de een of ander een beetje uit het ritme komt en begint te zwemmen. Ook de afdalingen zijn 
zwaar voor je benen. Des te beter dat aan het einde van de toertocht twee nachten in het 
wellnesshotel Alte Post zijn geboekt. 
 
Hoogtepunten van de afgelopen dagen zijn, afhankelijk van smaak en omstandigheden, een 
bijzonder rustige oversteek van de Kitzbüheler Alpen in dit gebied of een ritje met de pistenbully 
(Cat-skifahrt - de pistenbully dient als taxi en brengt de groep de berg op nog voordat de lift 
opengaat) van Kitzbühel naar Fieberbrunn. "Easy up, wild down" is het motto in het gebied, dat 
bekend is door de Freeride World Tour - omdat fascinerende diepsneeuwhellingen zonder lange 
beklimmingen kunnen worden geskied. Als op commando begint het bij het afscheid dikke 
vlokken te sneeuwen. Wat als de toer gewoon nog een keer en dan de andere kant op gaat, terug 
naar het startpunt? "Ik heb nog een paar interessante varianten in gedachten", zegt Tom. 
 
Het aanbod 
De KAT-skitoer met zes dagen in de sneeuw en zeven overnachtingen kost 1890 euro. 
Inbegrepen zijn een veiligheidsbriefing op de welkomstdag, vier dagen skitoeren en twee dagen 
freeriden (inclusief alle benodigde lifttickets) met een door de staat gecertificeerde berg- en 
skigids. Kleine pensions, herbergen, hutten en zelfs een wellnesshotel zijn allemaal met 
halfpension geboekt. Bagagevervoer (met een maximum van 20 kg) tussen de accommodaties 
is bij de prijs inbegrepen, evenals alle transfers. Voor de toerdagen wordt ook een lunchpakket 
geleverd. De groepsgrootte is maximaal zeven deelnemers. Op verzoek kan de toer individueel 
worden aangepast of ingekort. 
 
Goed om te weten 
KAT betekent Kitzbüheler Alpen Trail. De originele KAT Walk, een meerdaagse wandeling met 
een rondom-zorgeloos-arrangement, zoals accommodatie met halfpension, routebeschrijving en 
bagagevervoer, is verkrijgbaar als familie-, compacte en alpine toer. De KAT Bike omvat drie 
dagetappes voor liefhebbers en sportieve mountainbikers (KAT Bike E-njoy en KAT Bike Sport+). 
De KAT-skitoer rolt nu als nieuw aanbod de witte loper uit. 
 
De Kitzbüheler Alpen – dit zijn de vier vakantieregio's Hohe Salve, Brixental, St. Johann in Tirol 
en PillerseeTal met hun 20 vakantieplaatsen. Hiertoe behoren bekende namen als Hopfgarten, 
Kirchberg, St. Johann in Tirol en Fieberbrunn. De absolute kracht van deze bestemming ligt in 
het uitgebreide aanbod voor gezinnen en sportliefhebbers. 
 
Meer informatie: Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH, Dorfstraße 11, A-6365 Kirchberg in Tirol, 
Tel.: +43 57507, www.kitzalps.com, info@kitzalps.com 
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