
 
 TAU 

 

KLEI RAU HOCH LD MILL WK ÖTZ VIRG 

Provincie Steiermark 
 

Salzburgerland Salzburgerland Salzburgerland Ost-Tirol Karinthië Tirol Tirol Ost-Tirol 

Leeftijd alle 
 

vanaf 5/6 jaar vanaf 7/8 jaar vanaf 7/8 jaar vanaf 7/8 jaar vanaf 8/9 jaar 
[verkort: vanaf 6]  

Vanaf 10 
[verkort: vanaf 6] 

vanaf 9/10 jaar vanaf 12 jaar 

Aantal  
dgn/nchtn 

3/2 3/2 3/4 of 3/2 3/2 3/2 3/2 3/4 of 2/3 3/4 of 2/3 3/4  
 

Periode  
hutten open 

eind mei- 
begin oktober 

half juni- 
eind september 

begin juli- 
eind september 

eind mei- 
begin oktober 

half juni- 
eind september 

begin mei-  
eind oktober 

begin mei-  
eind oktober 

half/eind juni- 
half/eind sept 

eind juni- 
eind sept 

In mei- of 
herfstvakantie 

mogelijk? 

nee nee nee nee nee herfstvakantie ja nee nee 

Met hond 
mogelijk? 

ja nee ja nee nee ja ja nee nee 

Netto duur 
dagetappes 

1,5-3,5 uur 2-3 uur 3-3,5 uur 4-4,5 uur 2-3,5 uur 3-4 uur 
[verkort: 1-3 uur] 

2-3,5/5,5 uur 
[verkort: 2-3 uur] 

3-4 uur 3-5 uur 

Dag langste 
dagetappe 

dag 2 laatste dag dag 1 +/- gelijke 
etappeduur 

laatste dag dag 1 midden laatste dag laatste dag 

Verschil in hoogte  
tijdens tocht 

max.  200 
hoogtemeters 

850 hm 900 hm ruim 1000 hm krap 700 hm ruim 1000 hm Minimaal 1000 
hm 

850 hm Bijna 2500 hm 

Maximale hoogte 
 

rond 1650m 
eventueel 1965m 

2090m 2470m rond 1680m 2285m 2080m rond 1300m 
eventueel 1577m 

rond 2850m 
eventueel 3153m 

bijna 2800m 

Je loopt een ronde 
 

ja ja ja nee ja nee 
[verkort: ja] 

nee  
[verkort: ja] 

ja vrijwel 

Ov beschrijving 
beschikbaar 

ja ja ja ja nee ja ja ja ja 

Zwemmeer 
 

ja ja gletsjermeer nee ja, maar zwem-
men mag niet 

nee beek en meer 
[verkort: beek] 

gletsjermeer 
 

2 meren 

Hoogtevreesvrij 
 

ja ja 2 gevoelige 
stukjes 

ja gevoelige 
passage 

ja nee 
[verkort: ja] 

nee nee 
[verkort: ja] 

Kamers / lager 
 

kamers/Lager kamers/Lager kamers/Lager alleen Lager kamers/Lager kamers/Lager kamers/Lager kamers/Lager kamers/Lager 

Special kenmerk 
 

tropisch tintje en 
meren 

slapen op de alm 
en lopen over de 

graat 

gletsjermeer en 
vergezichten 

vriendelijk en 
imposante 

setting 

variatie aan 
bergbeleving 

veel lopen op 
een graat met 

geweldig uitzicht 

avontuurlijk en 
afwisselend 

omringd door 
gletsjers in de 

verte 

ruig wandelen 
tussen hoogste 
toppen Oostenrijk 
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