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KAT WALK
Meerdaagse Wandeling over de Kitzbüheler Alpen Trail



* Zo mooi!

Hartelijk Tirools vergezelt u op de KAT 
Walk, de lange afstand wandelweg 
“Kitzbüheler Alpen Trail”. 

Over drie tot zes etappes verzamelt u 
veel nieuwe indrukken en ervaringen. 
Elke dag opnieuw genieten van nieuwe 
landschappen en fascinerende  
uitzichten. 

Als u verder wandelt merkt u, hoe wel-
doend de beweging, de rust en de frisse 
lucht zijn. Onderweg ontmoet u inter-
essante mensen, bewondert de alpine 
flora en geniet van al het lekkers uit de 
goede en vernieuwde Tiroolse keuken – 
van kaas tot gröstl en van knödelvaria-
ties tot een salade van wilde kruiden.

Tijdens de tocht bent u licht bepakt met 
alleen een wandelrugzak onderweg. Uw 
overnachtingsadressen zijn gereser-
veerd, uw bagage wordt voor u naar het 
volgende adres getransporteerd.  
Uw “rondom-zorgeloos-pakket” houdt 
daarnaast ook bus- en treinritten  
binnen de regio in. 
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 Hoogwaardige, makkelijk online te boeken  
 accommodaties, direct aan de KAT Walk.  
 Begin- en eindpunt zijn goed met het  
 openbaar vervoer bereikbaar.

 Heerlijk halfpension met  
 regionale lekkernijen

 Bagagetransport   
 (1 stuk/20 kg per persoon)

 Uitgebreid kaartmateriaal  
 en GPS-gegevens

 Terugreis naar uw beginpunt met  
 het openbaar vervoer met de  
 Kitzbüheler Alpen gastenkaart

 te boeken op www.kat-walk.uk/booking

Rondom-zorge-
loos-pakket
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De KAT Walk is frisse lucht en vrijheid, beweging en 
ontmoeting, genieten van de natuur en de perfecte 
combinatie om het Tiroolse levensgevoel en de  
Tiroolse keuken op een duurzame manier te beleven.

KAT Walk-varianten:

 Sportieve wandelaars kiezen de 106 km lange KAT 
 Walk Alpin met 6 etappes en 6.350 hoogtemeters.

 Wie minder tijd heeft, kiest de 52 km lange KAT  
 Walk Alpin Time-out met 3 etappes, 3.050  
 hoogtemeters. 

 of de 54 km lange KAT Walk Levensgenieter  
 met 3 etappes en 3.300 hoogtemeters. 

 Als perfecte instap in het lange afstand wandelen,  
 biedt de 76 km lange KAT Walk Compact met 5  
 etappes en 4.950 hoogtemeters zich aan.

 Nieuw is de KAT Walk Family met 5 etappes en  
 steeds 2 mogelijke varianten, de één wat moeilijker  
 en de ander heel gemoedelijk.

 De KAT Walk Winter belooft langeafstandswandel 
 plezier in de sneeuw op 4 etappes en 60 kilometer.

Wat is de 

KAT Walk?
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Wanneer is het het mooist?

Tussen juni en oktober heeft elke 
wandelmaand zijn eigen charme. In 
juni/juli komen de bergbloemen tot 
bloei, op bepaalde plekken bloeien 
de almrozen. In het midden van 
de zomer laat de bergwereld zich 
van haar groene kant zien, en op 
de bergen waait vrijwel altijd een 
verfrissend briesje. Heldere dagen 
met prachtige, verre uitzichten en 
wandelvriendelijke temperaturen 
maken de herfst tot een bijzondere 
wandelperiode.  
 
 

Al geprobeerd?

Of u nu in een hut op de alm bent, 
in een bergrestaurant of een ac-
commodatie in het dal, op culinair 
gebied spelen de Tiroolse speciali-
teiten op de KAT Walk de hoofdrol. 
Bijvoorbeeld perfect gerijpte alm- 
en bergkaas, spek, tiroolse gröstl, 
kaspressknödel, kaiserschmarrn, 
hartige en zoete taart. Als afsluiting 
adviseren we u een borrel uit de 
regio. Traditionele branderijen staan 
in Brixen im Thale en St. Johann in 
Tirol. In St. Johann in Tirol is een 
bezoekje aan Huber Bräu ook de 
moeite waard. De hoofdattractie is 
de biertoren met tap en het beste 
uitzicht op de bergen. 

Tip:  
 
De gastheren en -vrouwen van de 
meer dan 20 KochArt-restaurants in 
de Kitzbüheler Alpen bieden regio-
nale gerechten met iets extra´s. Ze 
koken met regionale ingrediënten 
en zijn gespecialiseerd in de nieuwe 
interpretatie van klassieke recepten. 
Een aantal KochArt-bedrijven liggen 
direct aan de KAT Walk.  
www.kochart.tirol 

Zo verfrissend!

Het water, dat in de Kitzbüheler 
Alpen uit de kraan komt, behoort tot 
het allerbeste drinkwater. Tijdens 
het wandelen komt u ook steeds 
weer waterpunten tegen. Bergbe-
ekjes, watervallen en waterbronnen 
stromen, in harmonie met de na-
tuur aangelegde vijvers zijn perfect 
voor een pauze. Schilderachtig 
gelegen is de Pillersee, in de zomer 
zeer geliefd bij waterratten.

Inspiratie
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Verras uzelf!

Wandelen, dat bevestigen verschil-
lende onderzoeken, is niet alleen 
goed voor de fitness. Het onthaast 
en helpt om je eigen ritme weer te 
vinden. Het wandelen brengt ook 
de gedachtes op gang, geeft ruimte 
aan nieuwe ideeën en prikkelt de 
zintuigen. Wie de uitdaging aangaat, 
beloont zichzelf met een schat aan 
nieuwe indrukken, ervaringen en 
elke keer weer nieuwe geluksge-
voelens.

Wandelen over de KAT Walk bete-
kent ook met verschillende mensen 
in gesprek te komen, verhalen uit te 
wisselen en verschillende facetten 
van de Tiroolse dialecten te horen: 
op de alm, in de accommodaties, 
tijdens uitstapjes naar bijvoorbeeld 
melkverwerkende bedrijven en 
branderijen, op markten en in de 
winkels. 

Onderweg, vooral op de KAT Walk 
Alpine kom je weinig mensen tegen. 
Misschien wel dierlijke bewoners 
van de Alpen, zoals marmotten op 

de Hohe Salve of grazende koeien, 
geiten en varkens op de almweides. 
Met een beetje mazzel misschien 
een hert of zelfs een adelaar.
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Griaß di!Griaß di!
* (Hallo!)
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KAT Walk  
Compact

Meerdaagse wandeling 
over de KAT Walk voor 
beginners en levens-

genieters.

6
Dagen Verder 

Wandelen

106
km

6.350
Hoogtemeters

5
Dagen Verder 

Wandelen

76
km

4.950
Hoogtemeters

KAT Walk  
Time-out

Korte tocht over de KAT 
Walk Alpine etappes 1 – 3 
voor rustzoekenden en  
een reis terug naar de  

oorsprong.

KAT Walk  
Alpine

Meerdaagse wandeling 
over de KAT Walk voor 
natuurliefhebbers en  
sportieve wandelaars.

KAT Walk  
Family

Meerdaagse wande-
ling in de sporen van 
de KAT Walk Compact 

voor gezinnen met 
kinderen.

3
Dagen Verder 

Wandelen

52
km

2.956
Hoogtemeters

5
Dagen Verder 

Wandelen

vanaf 16
km

vanaf 200
Hoogtemeters

KAT Walk  
Levensgenieter

Korte tocht voor lief-
hebbers van comfort 

en ontdekkers over de 
KAT Walk Alpine  
etappes 4 – 6.

KAT Walk  
Winter

Meerdaagse wandeling 
over de KAT Walk voor 
een heerlijk wandela-
vontuur in de sneeuw.

3
Dagen Verder 

Wandelen

54
km

3.517
Hoogtemeters

4
Dagen Verder 

Wandelen

60
km

900
Hoogtemeters
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Eén zijn met de natuur, frisse berg-
lucht inademen en geluksmomen-
ten verzamelen: op de 106 km lange 
KAT Walk Alpine wandelt u elke dag 
door een andere bergregio in de 
Kitzbüheler Alpen.  

Overzicht

 Lengte: 106 km 

 Wandelduur: 6 wandeldagen

 Hoogtemeters: bergop 6.350 m /  
 bergaf 6.100 m

 Mogelijkheid tot afkorting met de  
 kabelbaan op etappes 4 & 5

 Mogelijkheden om onderweg  
 iets te consumeren op de  
 etappes 3, 4, 5 & 6 
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T I M E - O U T  T O U R L E V E N S G E N I E T E R  T O U R
1 2 3 4 5 6

Etappe 1: Traditie verenigt 
- Langs boerderijen, terug 
naar de oorsprong

Etappe 2: Verhalen horen  
 - Op weg naar de  
almschrijver

Etappe 3: Absolute vrijheid  
- Op pad door het  
almrozenmeer

Etappe 4: Pure wereldcup-
feeling - Van de Hahnen-
kamm over de legendarische 
Streif

Etappe 5: Toppen beklimmen 
- Grandioze natuurbelevenis-
sen op de Kitzbüheler Horn

Etappe 6: Almenrijk  
- Koeien, kaas en cultuur

Geselecteerde hoogtepunten

Een pauze bij de „Milchbuben“  
(melkjongens), die heerlijke kazen  
produceren (etappe 1). 
Het 360-graden-uitzicht vanaf de  
Lodron (etappe 2).  
Het almrozenmeer in juni/juli  
(etappe 3). 

Het uitzicht op de bekende ski- 
afdaling „Streif“ en de „Hausberg- 
kante“ op de Kitzbüheler Hahnen-
kamm (etappe 4). 

Het uitzicht vanaf de 1.996 meter hoge 
Kitzbüheler Horn (etappe 5). 

Het eenzame almenlandschap met 
authentieke alm-landbouw (etappe 6). 

Lekker boemelen door het sierlijke 
stadje Kitzbühel, door St. Johann in Tirol 
en St. Ulrich am Pillersee. 

KAT Walk
    Alpine
KAT Walk
    Alpine
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U wilt niet zo lang onderweg zijn  
en toch de stille kant van de  
Kitzbüheler Alpen leren kennen? 
Dan is de KAT Walk Time-out-tocht 
met 3 etappes (etappes 1-3 van de 
KAT Walk Alpin) een goede keus. De 
weg loopt over rustige paden  
en door kalme zijdalen.

Overzicht

 Lengte: 52 km 

 Wandelduur: 3 wandeldagen

 Hoogtemeters: bergop 3.050 m /  
 bergaf 2.650 m

 Geen mogelijkheid voor het   
 gebruik van kabelbanen

 Mogelijkheid om onderweg iets  
 te consumeren op etappe 3,  
 in het laatste deel

Etappes en verhalen

Etappe 1: Traditie verenigt   
Langs boerderijen, terug naar de 
oorsprong

Etappe 2: Verhalen horen  
Op weg naar de almschrijver

Etappe 3: Absolute vrijheid  
Op pad door het almrozenmeer

Geselecteerde hoogtepunten

Het uitzicht over de mooie, uit hout 
gebouwde boerderijen (etappe 1).

Het 360-graden-uitzicht vanaf de 
Lodron. De Lärchenbergalm – het 
thuis van almschrijver Sepp Kahn 
(etappe 2). 

Het almrozenmeer in juni/juli. 
(KochArt-partner, etappe 3). 

Alle prachtige uitzichten en de 
schone lucht. Eten op de  
authentieke Labalm

Wandeldagen vol met nieuwe ont-
dekkingen combineren met lekker 
eten? Dat biedt deze tocht met 3 
dagetappes (etappes 4-6 van de KAT 
Walk Alpin) u. En mocht u het wat 
rustiger aan willen doen: twee van de 
drie etappes kunt u verkorten door 
gebruik te maken van de kabelbaan.

Overzicht

 Lengte: 54 km 

 Wandelduur: 3 wandeldagen

 Hoogtemeters: bergop 3.300 m /  
 bergaf 3.450 m

 Mogelijkheid tot afkorting met de  
 kabelbaan op etappes 4 & 5

 Mogelijkheid om onderweg iets te  
 consumeren op alle etappes 

Etappes en verhalen

Etappe 4: Pure wereldcup-feeling  
Van de Hahnenkamm over de  
legendarische Streif

Etappe 5: Toppen beklimmen  
Grandioze natuurbelevenissen op de 
Kitzbüheler Horn

Etappe 6: Almenrijk  
Koeien, kaas en cultuur

Geselecteerde hoogtepunten

Het uitzicht op de bekende ski-afdaling 
„Streif“ en de „Hausbergkante“ op de 
Kitzbüheler Hahnenkamm (etappe 4). 

De alpenbloementuin op de Kitzbühe-
ler Horn met meer dan 400 soorten 
alpenplaten (etappe 5). Een bezoek 
aan branderij Aggstein en Huber Bräu 
in St. Johann in Tirol. „De loge“ in 
Huber Bräu is de biertoren met terras 
(etappe 5). 

De karstformaties en bergdennen-
velden (etappe 6). Voor wellness 
en heerlijk geurende producten uit 
bergdennenolie bent u aan het juiste 
adres bij branderij Josef Mack in St. 
Ulrich, de oudste bergdennenolie- 
branderij ter wereld (etappe 6).

KAT Walk  

Levensgenieter

KAT WalkTime-OutKAT WalkTime-Out

KAT Walk  

Levensgenieter
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Verder wandelen voelt zo lekker 
aan. Wie het wil proberen, kiest de 
KAT Walk Compact met 5 wandele-
tappes. Op 4 van de 5 etappes kunt 
u delen van de route met de kabel-
baan overwinnen en op die manier 
de wandelduur verkorten. 

Overzicht

 Lengte: 76 km 

 Wandelduur: 5 wandeldagen

 Hoogtemeters: bergop 4.950 m /  
 bergaf 5.200 m

 Mogelijkheid om de route met de  
 kabelbaan te verkorten op 4 van  
 de 5 etappes mogelijk

 Mogelijkheden om onderweg  
 iets te consumeren op alle etappes

Geselecteerde hoogtepunten

Het uitzicht vanaf de Hohe Salve, 
een van de mooiste uitzichtbergen 
in Tirol met daarop het hoogstgele-
gen bedevaartkerkje van Oostenrijk 
(etappe 1). De laat-barokke kerk 
met dubbele toren in Brixen im 
Thale (etappe 1/2). 

De wisseling van grasbergen naar 
karstformaties op de Gaisberg 
(etappe 2). 

De wandeling over de ski-afdaling 
„Streif“ en lekker boemelen door 
het bekende stadje Kitzbühel  
(etappe 3). 

Het indrukwekkende panoramische 
uitzicht vanaf de bijna 2.000 m hoge 
Kitzbüheler Horn (etappe 4). 

De almweides en bergdennenvel-
den. De schilderachtige Pillersee bij 
St. Ulrich (etappe 5).
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2.000 m

10 km 23 km 38 km 56 km 76 km
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2 3 4 51
Etappe 1: Op de Hohe Salve (berg) 
- Topbelevenis met  
fantastisch uitzicht

Etappe 2: Drama uit de oertijd  
- Van glooiende grasbergen tot 
aan geologische bijzonderheden

Etappe 3: Pure wereld-
cup-feeling  - Van de 
Hahnenkamm over de 
legendarische Streif

Etappe 4: Toppen  
beklimmen  - Grandioze 
natuurbelevenissen op de 
Kitzbüheler Horn

Etappe 5: Almenrijk  
- Koeien, kaas en cultuur

KAT Walk
 Compact
KAT Walk
 Compact
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Klimmen, raadsels oplossen, met 
mountaincarts rijden, op de reuzen-
schommel door de lucht vliegen: 

De KAT Walk Family volgt de KAT 
Walk Kompakt route en elke dag 
wachten nieuwe avonturen op  
kleine en grote wandelaars. Mocht 
de zin in wandelen eerder ophou-
den dan verwacht, dan zijn veel 
stukken makkelijk met de kabel-
baan, bus of trein te verkorten.

Overzicht

Al naar gelang het weer of de zin in 
wandelen, kun je elke dag uit twee 
routes kiezen.

 Degenen die veel willen  
 bewegen kiezen de „Stoabock“- 
 Route (Tirools voor steenbok):  
 5 etappes, 76 km, ca. 5.000   
 hoogtemeters bergop/bergaf

 Als je het liever wat rustiger   
 aandoet, dan is het „Oachkatzl“- 
 Pad (Tirools voor eekhoorn) de  
 beste keuze: 5 etappes, 16 km,  
 190 hoogtemeters bergop/1.330  
 hoogtemeters bergaf met on  
 dersteuning van de kabelbaan en  
 het openbaar vervoer

Etappes en verhalen

Etappe 1: Klauteren, natuur-ontdek-
stations en een reus uit de sages

Etappe 2: Raadsels rondom een 
miljoen jaren oud verhaal

Etappe 3: Op de zomersporen van 
de skisterren

Etappe 4: Avontuurlijk ontdekken en 
klimmen op de Kitzbüheler Horn

Etappe 5: Avontuurlijk PillerseeTal

Geselecteerde attracties voor 
gezinnen

Het restaurant-„Umadum-Stub’n“ op 
de Hohe Salve, die zich om zijn eigen 
as draait en het Salvi’s Kraxxl-Platzl  
(klauter plekje, etappe 1). 

De kinderboerderij en speurtocht op 
de Gaisberg (etappe 2). 

De avonturenspeelplaats boven  
Kitzbühel (etappe 3). 

Het klimbos Hornpark, waar je ook 
met mountaincarts bergaf kunt  
racen (etappe 4). 

en uitstapje naar het Jakobskruis, 
het grootste beklimbare kruis op 
een bergtop ter wereld, of naar het 
recreatiepark Familienland  
(alternatieven voor etappe 5). 

KAT Walk
  Family
KAT Walk
  Family
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Heenreis
Met de trein

De plaatsen aan de KAT Walk kunt 
u milieuvriendelijk en comfort-
abel met de trein bereiken. Vanaf 
het dichtstbijzijnde internationale 
treinstation Wörgl komt u met de 
regionale stoptrein bij uw startpunt. 
De geselecteerde accommodaties 
liggen allemaal op loopafstand van 
het treinstation.

.

Met de auto

Uw auto kunt u tijdens uw wandel-
dagen in een parkeergarage  
(betaald) of op een openbare  
parkeerplaats (gratis) in uw  
aankomstplaats parkeren. 

Het milieu zegt „dank je wel”!

Een KAT Walk-wandeling is heel geschikt voor een duurzame, autoloze 
vakantie. De plaatsen in de Kitzbüheler Alpen zijn per trein en bus  
perfect bereikbaar. 

Tussen de plaatsen zijn er talrijke verbindingen met het OV. U kunt hier 
ook gebruik van maken als u een keer spontaan, of door de weers-
gesteldheid, besluit om een dag wandelpauze te houden. Dan rijdt u 
gewoon met de bus of trein naar de volgende plaats en uw  
volgende accommodatie.

Terugreis
Met de trein

Als u met de trein reist, stapt 
u nu uw laatste overnachting 
gewoon op de bus en trein en 
rijdt comfortabel naar huis. 
Of u geniet nog van wat extra 
vakantiedagen in de Kitzbüheler 
Alpen en gaat dan pas weer 
naar huis.

Met de auto

Als u met de auto bent geko-
men, rijdt u met de bus of trein 
weer terug naar het startpunt 
en daarmee naar uw auto. 
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Ga erop uit om  
    nieuwe dingen te 
ontdekken ...
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Beschikbaarheid?

Wanneer wilt u starten? Geef de 
door u gewenste aankomstdatum 
online op. U ziet dan in één oogops-
lag of en welke accommodaties op 
de door u gewenste datum beschik-
baar zijn. www.kat-walk.uk/booking.

Hoe gaat het?

De eerste dag is uw aankomstdag. 
Na het avondeten of de overnach-
ting en het ontbijt start u de tocht. 
Na de laatste etappe slaapt u in de 
accommodatie en vertrekt weer 
na het ontbijt – of u verlengt uw 
vakantie.

Uitrusting?

Stevige bergschoenen, sportkle-
ding, bescherming tegen zon en 
regen, zijn de belangrijkste zaken 
voor lange afstand wandelaars. Pak 
daarnaast genoeg proviand en drin-
ken (ter plaatse verkrijgbaar) in uw 
wandelrugzak in.

Zijn honden welkom?

In alle plaatsen langs de Kat Walk 
Alpin is er minimaal 1 accommoda-
tie waar honden welkom zijn (extra 
kosten). Voor de KAT Walk Com-
pact vindt het informatieteam een 
individuele oplossing voor honden-
bezitters. Alle KAT Walk-etappes zijn 
geschikt voor honden.

Oriëntatie?

De etappes zijn heel goed ge-
markeerd. Daarnaast krijgt u een 
etappekaart met gedetailleerde 
beschrijving en u kunt de GPS-ge-
gevens op uw telefoon laden. 

Bagagetransport?

Uw bagage wordt dagelijks om uiter-
lijk 10 uur opgehaald. In de volgen-
de accommodatie is het vanaf ca. 15 
uur beschikbaar. Inclusief is 1 stuk 
bagage per persoon (max. 20 kg). 
Meer bagage kunt u tegen kostprijs 
bijboeken.

Niveau van de route?

Alle KAT Walk-etappes zijn rood = 
middelzware bergwandelweg. Er zit-
ten geen klimstukken tussen. Alleen 
op de Kitzbüheler Horn verloopt 
de route via een ca. 200 m lange, 
passage waar je je moet zekeren. 
Mocht u hoogtevrees hebben, dan 
kunt u dit stuk van de route anders 
lopen.

Weer?

Luister dagelijks naar het weerbe-
richt en verander indien nodig uw 
planning. Uw gastheren en -vrou-
wen helpen u hier ook graag verder 
en u kunt kijken op www.kat-walk.
nl/actueel voor de actuele situatie.

Natuurbescherming!

Zorg a.u.b. dat u ook onderweg de 
gevoelige bergnatuur beschermt: 
stop uw afval weer in uw rugzak en 
pluk geen bloemen en/of planten.

Eten en drinken?

Op een aantal etappes van de KAT 
Walk is er geen mogelijkheid om 
onderweg iets te consumeren. 
U kunt in uw accommodatie een 
lunchpakket bestellen (ter plekke 
betalen) of zelf vooraf in een winkel 
kopen. Op www.kat-walk.nl/actueel 
vindt u een overzicht van de ope-
ningstijden van de berghutten.  

Kabelbanen?

Op een aantal etappes kunt de de 
weg omhoog of omlaag met een 
ritje met de kabelbaan afkorten. 
Met de Kitzbüheler Alpen Sommer 
Card (geldigheidsduur 2 – 14 dagen) 
kunt u tegen een vaste prijs verder 
zo vaak u wilt van de kabelbanen 
gebruik maken. Waar de kabelba-
nen precies zijn, ziet u op de wan-
delkaart. De openingstijden vindt u 
op www.kat-walk.nl/actueel.
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Je vakantie goed in     
   het oog houden …

Veelgestelde 
vragen
Veelgestelde 
vragen

24 25



Voor iedereen die de Kitzbü-
heler Alpen op de moun-

tainbike of e-mountain-
bike wil ontdekken, zijn 
de KAT Bike Sport+ of de 

KAT Bike E-njoy de juiste 
keuze. U fietst 3 dagen lang 

hoog boven het dal, door stille bos-
sen, overwint veeleisende klimmen 
en snelle afdalingen.De KAT Bike 
Sport+ en de KAT Bike E-njoy zijn 
alleen als pakket te bken. Ook hier 
mag het „rondom-zorgeloos-pak-
ket“ natuurlijk niet ontbreken.

KAT Bike-varianten:

 De KAT Bike Sport+ voor  
 sportievelingen is 147 km lang en  
 overwint tot 5.300 hoogtemeters  
 bergop en 5.160 hoogtemeters  
 bergaf.  

 INFO: Langs de route liggen 4  
 single-trails. Als alternatief  
 kunnen mountainbikers  
 makkelijkere routes kiezen.

 Voor E-Mountainbikers is de KAT  
 Bike E-njoy perfect geschikt.  
 Deze is 164 km lang en overwint  
 tot 3.800 hoogtemeters bergtop  
 en 3.600 hoogtemeters bergaf. 
 bergab. www.kat-bike.at

Zes dagen lang de berg-
wereld van de Kitzbü-
heler Alpen buiten de 
skipistes ontdekken. De 

begeleide Kat Skitour met 
4 skitoertochten en 2 freeride- 
dagen maakt het mogelijk! De tocht 
loopt door een van de mooiste ski-
toergebieden van Oostenrijk. Over 
malse grasbergen, door eenzame 
dalen, naar indrukwekkende  
uitzichtpunten. Freeride- en toerge-
not van extraklasse gegarandeerd.

De KAT Skitour is alleen als pakket 
te boeken en ook het KAT „rondom-
zorgeloos-pakket“ is inbegrepen. 

Overzicht

 De tocht wordt alleen in  
 vastgelegde periodes  
 aangeboden. 

 Per berggids kunnen minimaal  
 4 en maximaal 7 personen  
 deelnemen.

 Vereist zijn ervaring buiten de  
 pistes en een goede conditie.

 www.kat-skitour.nl
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KAT SkitourKAT Bike

          Kitzbüheler  
Alpen Trails
Nog meer
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KAT Walk 

   Winter

Door het indrukwekkende winter-
landschap van de Kitzbüheler Alpen 
loopt de 60 km lange KAT Walk 
Winter in 4 gemoedelijke dagetap-
pes. De routes lopen over de licht 
glooiende hellingen bij het dal, met 
het mooiste uitzicht over de omrin-
gende bergen. 

De wandelduur ligt tussen de 3,5 en 
6,5 uur per dag. Op die manier blijft 
er genoeg tijd over om uitstapjes 
te maken, in de accommodatie te 
ontspannen en de vakantiedorpjes 
te bekijken.Het inbegrepen „ron-
dom-zorgeloos-pakket“ garandeert 
wandelcomfort over lange afstan-
den van een ongeëvenaarde klasse.

Van dorp naar dorp

„Magie van de stilte“ heet de eerste 
etappe van Hopfgarten naar  
Westendorf. De tweede etappe 
verloopt over de „sporen van de 
Tiroolse gastvrijheid“ naar Reith  
bei Kitzbühel. 

„Tussen glamour en verbondenheid 
met het vaderland“ is het thema van 
de derde etappe naar St. Johann in 
Tirol. „Door het dal van het sprook-
jesachtige uitzicht“ loopt de vierde 
etappe naar St. Ulrich am Pillersee.

www.kat-walk.nl/winter

Pas op de plaats  
        maken en genieten van  

een frisse winterbries … KAT Walk 

   Winter

28 29



__
__

__
K

A
T 

W
a

lk
 W

in
te

r 
ka

a
rt

KAT Walk Winter
Etappe 1:  Magie van de stilte 
 Hopfgarten - Westendorf

Etappe 2:  sporen van de Tiroolse  
 gastvrijheid 
 Westendorf - Reith bei Kitzbühel

Etappe 3:  Tussen glamour en verbonden 
 heid met het vaderland 
 Reith - St. Johann i. T. 

Etappe 4:  Door het dal van het  
 sprookjesachtige uitzicht  
 St. Johann i. T.  - St. Ulrich a. P. 

Westendorf

Hopfgarten
BEGIN

Kitzbühel

Reith bei 
Kitzbühel

Kirchberg i. T. 

Brixen i. T. 

St. Johann i. T.

St. Jakob i.H.

St. Ulrich a.P.
DOEL

Waidring
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Verder 
Wandelen.

www.kat-walk.nl 
Tel. +43 57507 8500 
info@kat-walk.at

Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH 
Dorfstraße 11 · 6365 Kirchberg in Tirol 
info@kitzalps.com · info@kat-walk.at

www.kitzbueheler-alpen.com


