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            Belopen. Bezield. Betrouwbaar . 

 

Persbericht Kitzbüheler Alpen 

Winter 2021/22 

 

Lange afstandswandelen door de sneeuw: vier dagen op de 
nieuwe KAT Walk Winter dwars door de Kitzbüheler Alpen 
Het rondom-zorgeloos-pakket met bagagevervoer is nu te boeken. 
Ontspannen etappes, voldoende tijd om te pauzeren, culinair te genieten en bij te komen. 
 
Gewoon op pad gaan. Adem elke dag diep in en geniet van nieuwe facetten van het 
besneeuwde berglandschap. Maak je over niets anders zorgen. Wie de fascinatie van 
lange afstand winterwandelen wil ervaren, kan dit seizoen voor het eerst rondom-
zorgeloos-pakketten in de Kitzbüheler Alpen boeken. De KAT Walk Winter, de aanvulling 
op de gevestigde zomervariant, loopt van Hopfgarten via Westendorf, Reith bij Kitzbühel 
en St. Johann in Tirol naar St. Ulrich am Pillersee. De 63 kilometer met hun glooiende 
1100 hoogtemeters zijn vlak bij het dal in vier etappes verdeeld, zodat er voldoende tijd is 
om bij te komen, voor langere pauzes in rustieke herbergen en voor ontdekkingen 
onderweg. 's Avonds staat de bagage al klaar bij de accommodatie. kat-walk-winter 

 
"De meeste mensen denken bij langeafstandswandelingen automatisch aan de zomer", zegt 
Christina Jöchtl van Kitzbüheler Alpen Marketing. Zij is verantwoordelijk voor de Kitzbüheler 
Alpen Trails (KAT), die in verschillende varianten door het schilderachtige landschap met 
uitzicht op de Wilder Kaiser en Kitzbüheler Horn lopen. Deze zijn altijd te boeken met 
topservice, geselecteerde accommodatie en bagagevervoer. "De KAT Walk Winter is minder 
veeleisend dan de oudere broers en zussen in het gezin", zegt ze en benadrukt: "We wilden 
een aanbod creëren dat niet al te uitdagend was op conditioneel gebied. Het doel is om de 
fascinatie voor winterwandelen tastbaar te maken.” 
 
De start is in Hopfgarten – in het aangezicht van de Hohe Salve (1828 m), waaraan de 
vakantieregio zijn naam dankt. Wil je eerst een overzicht hebben, neem dan de gondelbaan 
naar de bergtop. De legendarische uitzichtberg met zijn 360-graden panorama en het 
Salvenkerkje, de hoogste bedevaartkerk van Oostenrijk, zullen zeker een goede selfie 
opleveren. Het historische stadscentrum biedt ook prachtige motieven, audio guides geven 
desgewenst de nodige informatie over verleden en heden. Maak je geen zorgen, er is tijd zat: 
etappe 1, met tien kilometer door het winterlandschap, duurt niet langer dan drie en een half 
uur. Het doel is Westendorf. 
 
De volgende ochtend gaat de markante Kitzbüheler Horn als stille metgezel mee op tournee. 
De wandelroute door het dal loopt via Brixen en Kirchberg naar Reith bei Kitzbühel door 
besneeuwde weides, langs beekjes en door pittoreske dorpjes. Als je iets wilt eten of drinken, 
hier heb je een grote keuze aan restaurants. De accommodatie wordt bereikt na 16 kilometer of 
vijf uur lopen – dus ook hier is er genoeg tijd voor omwegen. Tip: Met de Fleckalmbahn tot aan 
de panoramische Ehrenbachhöhe (1800 m) en via de winterwandelroute midden in het 
skigebied een goed halfuur verder naar de legendarische Hahnenkamm (1712 m) en de Streif: 
de beruchte afdaling wordt beschouwd als de moeilijkste van de hele Ski World Cup. 
 

 

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/kat-walk/winter/langeafstandspad.html
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In Reith bij Kitzbühel begint de etappe de volgende dag met een lichte klim naar de boerderijen 
op de Bichlach. Eerst door een mondaine woonwijk aan de rand van Kitzbühel, dan via de 
historische Römerweg en het idyllische boerengehucht Wiesenschwang leidt de afwisselende 
winterwandeling naar Oberndorf en verder naar het centrum van St. Johann in Tirol. Hier in de 
grootste plaats van de gemeente Kitzbühel is het thuis van Huber Bräu: in de Turmstüberl op de 
bovenste verdieping krijg je bij een lekker glas bier een prachtig uitzicht gratis. Wat mag het zijn: 
slenteren door de straten, shoppen in de uitnodigende winkels? Of neem je liever de 
gondelbaan naar de Harschbichl (1604 m)? Avonturiers kunnen kiezen uit paragliden en (bij het 
middenstation) snelle ritten op de Flying Fox. Met een afstand van 13 kilometer en een 
wandeltijd van zo'n vier uur op de KAT Walk Winter is er weer genoeg ruimte voor extra's. 
 
Voor de laatste etappe naar St. Ulrich am Pillersee moet je wel vroeg opstaan: de 23 kilometer 
lange tocht duurt naar schatting zes en een half uur. Altijd aan de zonnige kant bereikt u St. 
Jakob in Haus door prentenboeklandschappen. De blik valt automatisch op het 30 meter hoge 
Jakobskreuz, het grootste begaanbare kruis op de bergtop ter wereld is gewijd aan pelgrims en 
troont op de 1456 meter hoge Buchensteinwand. Een korte rit met de kabelbaan - en dan 
genieten van het gigantische uitzicht: de besneeuwde Loferer en Leoganger Steinbergen, de 
Kitzbüheler Horn en de Spielberg, de meest prominente bergtop in Fieberbrunn, lijken dichtbij 
genoeg om aan te raken. Als je wilt, kun je de laatste kilometers met de bus afleggen. Wat 
overigens wel jammer zou zijn. Want de passage aan de oever van de Pillersee is een ander 
landschappelijk hoogtepunt. Het Gasthof St. Adolari direct naast het kleine bedevaartkerkje is 
de perfecte plek om de indrukken van de afgelopen dagen de revue te laten passeren. 

 
Rondom-zorgeloos-pakket: Het KAT Walk Winter-arrangement met vijf overnachtingen (twee 
in exclusieve vier-sterren-hotels, drie in gezellige herbergen) en vier wandeldagen kost vanaf  
799 Euro per persoon in een tweepersoonskamer. In de prijs inbegrepen zijn: halfpension, 
bagagevervoer, kaartmateriaal, terugreis naar het beginpunt met openbaar vervoer en extra´s: 
kat-walk-winter 

 
Gratis reizen met de gastenkaart: Alle gastenkaarthouders in de vier regio's van de 
Kitzbüheler Alpen kunnen gratis reizen. Dit geldt voor alle treinverbindingen (REX) en S-Bahn-
treinen op het traject van Wörgl naar Hochfilzen. www.kitzalps.com/autovrij 
 
De Kitzbüheler Alpen: Dit zijn de vier vakantieregio's Hohe Salve, Brixental, St. Johann in 
Tirol en PillerseeTal rondom Kitzbühel met 20 vakantieplaatsen die hun Tiroolse charme 
hebben behouden. Hiertoe behoren bekende namen als Kirchberg, Hopfgarten, St. Johann in 
Tirol en Fieberbrunn. Een absolute kracht van de bestemming ligt in het uitgebreide aanbod 
voor gezinnen, wandelaars, outdoor- en sportliefhebbers. 
 
Meer informatie over de regio: Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH, Dorfstraße 11, A-6365 
Kirchberg in Tirol, Tel.: +43 57507, www.kitzalps.com, info@kitzalps.com 
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