Iedere dag een nieuwe natuurbelevenis te voet meemaken – zo kan het wandelgebied rond St. Johann
in Tirol tussen de Kitzbüheler Horn en de Wilder
Kaiser worden beschreven. De regio betovert met
prachtige panorama‘s, een fascinerende coulisse
van bergen, idyllische plaatsjes en gemoedelijke
berg- en alpenweidenhutten. Van gemakkelijke
wandelingen en beleveniswandelpaden voor het
gezin tot langeafstandswandelpaden en moeilijke
bergtochten, ieder wandeltype vindt hier zijn geheel persoonlijke uitdaging.
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De wandelregio
St. Johann in Tirol

Wandeltochten rondom
ons hotel
Eifersbacher waterval
Over een breedte van 25 meter stort de waterval
zich in het dal. De kracht van de watermassa kunt
u vanaf het uitzichtpunt boven tastbaar waarnemen, als er een zachte waternevel in uw gezicht
waait. Een aangename verfrissing op warme dagen.
Het wandelpad start en eindigt vlakbij lti alpenhotel Kaiserfels. De laatste meters naar de waterval
zijn bruggen en vlonders begaanbaar gemaakt..

Alpenweidentocht op de Kitzbüheler Horn
• 200 km gemarkeerde wandelpaden
• Gemakkelijke wandelingen in het dal
• Uitdagende bergtochten
• Wandelingen met kabelbaanondersteuning
• Steile klimpaden

Deze rondwandeling (7) combineert twee highlights: enerzijds de Eifersbacher waterval, anderzijds een stuk van de langeafstandswandelroute
KAT. De Angerer Alm, die u ongeveer halverwege
bereikt, is een goed punt voor een korte rustpauze
voordat u via de Schlosserberg-See naar het hotel
terugkeert.

• Wandeltochten voor het gezin
•	Langeafstandswandelpaden: KAT Walk,
KoasaTrail, Adlerweg en Jakobsweg

uniek bergpanorama: – Met 6 etappes en een
afstand van 76 kilometer biedt de KAT Walk wandelplezier voor veeleisende en getrainde wandelaars. Van het hotel leidt een pad van 10 minuten
naar het eindpunt van etappe 5 en het startpunt
van etappe 6.

Oostenrijk•St. Johann in Tirol
Kalkstein – Baumooskogel
Via een toegangspad bereikt u na slechts 5 minuten het rondwandelpad 9. Dit leidt u naar Oberhofen en van daar via een bospad naar de Weiler
Scheffau. Via de Baumooskogelalm (1.506 m) en
de Leiteralm bereikt u de Stockerhof waar een
schilderachtige omgeving u uitnodigt tot een rustpauze. Weer in het dal, leidt het pad u via de Großache terug naar St. Johann in Tirol en verder naar
het hotel.

lti alpenhotel Kaiserfels 

Wandelvakantie

Andere wandelroutes op www.kaiserfels.at

lti alpenhotel Kaiserfels
KAT – Langeafstandswandelpad, etappe 5 + 6
Unterinntaler Buurnhöfe, historische alpenweiden,
in de ijstijd gevormde landschappen, alpenbloemen, de bekendste skiafdaling ter wereld en een

Winkl-Schattseite 6b
6380 St. Johann in Tirol/Oostenrijk
Tel: +43 (0)5352 63 610
E-Mail: info.AT1T07@lti-hotels.com
www.kaiserfels.at

lti hotels, een merk van DER Touristik Köln GmbH,
Humboldtstr. 140, D-51149 Köln.
03/17/ Drukfouten voorbehouden 17020006

Kwalilteitsgarantie met
Europese Wandergütesiegel

lti alpenhotel

Kaiserfels 

In januari 2015 opende met succes het 4*-hotel
met 130 kamers. Het bevindt zich vlak aan de afdaling van de Eichenhof-lift en biedt een perfecte
toegang tot het ski- en wandelgebied Sankt Johann
in Tirol. Alle tweepersoons- en gezinskamers evenals de prachtige, moderne Junior-suitesen en de
Kaiser Suite zijn royaal ingedeeld en beschikken
over digitaal infotainment, gratis WLAN en een
prachtig uitzicht over de bergen.

Met het Europese Wandergütesiegel als
“wandel-onderneming”
gecertificeerd, biedt
lti alpenhotel Kaiserfels wandelliefhebbers een
bijzondere belevenis te midden van de schitterende
coulisses van de Wilder Kaiser.
Het keurmerk garandeert al meer dan 12 jaar dat
aan de kwaliteitscriteria in alle deelgebieden van
het wandelen wordt voldaan. Het kwalificeringsproces omvat een nauwkeurige sterkte-/zwakteanalyse van de wandelonderneming met concrete
instructiehandleidingen ter verbetering van het
wandelprogramma. Alleen als aan de strenge kwaliteitsrelevante standaards wordt voldaan wordt het
Europese Wandergütesiegel aan het hotel verleend.

Verplichte criteria voor het voldoen
aan de kwaliteitsstandaards:

Natuur beleven,
natuur beschermen

•	Afstand tot het wandelpadennetwerk max. 10 mi-

De natuur van de Kitzbüheler Alpen biedt een
voortreffelijk natuurlijk uitzicht dat uitnodigt
tot verkennen en ontdekken. Mensen die ontspanning zoeken en mensen die aan sport doen
genieten op hun eigen manier van het natuurlandschap. Om ervoor te zorgen dat iedereen in
dezelfde mate kan genieten, gelden er enkele
regels die in acht moeten worden genomen:

nuten lopen (0,5 – 1,0 km van de onderneming)

•	Gecertificeerde wandelgids met jarenlange ervaring
•	Een wekelijkse wandeling georganiseerd door
het hotel

•	Aanbod van wandeltochten met gids, meerdere
keren per week

•	Infotheek met uitleenwandelkaarten
1.	Respect hebben voor de natuur en er zuinig
mee omgaan: geen afval achterlaten, gemarkeerde paden en trails worden niet verlaten,
alpenweiden en weilanden waar geen wegen
zijn worden niet betreden

•	Dagelijkse informatie over wandeltochten
•	Wandelinformatiekaart met gedetailleerde informatie

•	Uitgebreide informatie op de website over het the-

2. Respect hebben voor wilde dieren en vee:
de dieren niet laten schrikken door lawaai,
weidehekken worden weer gesloten

ma wandelen

•	Meertalig personeel

• Aan de afdaling van de Eichenhof-lift

Het wandelhotel dient als basiskamp voor de wandelaar van waar de dagelijks tochten starten en
eindigen. Hier kan de wandelaar uitrusten en nieuwe krachten opdoen voor verdere belevenissen
te midden van de natuur. Op basis hiervan vormt
een gastvrij, behoeftegeoriënteerd en speciaal voor
wandelaars geoptimaliseerd serviceprogramma de
grondslag van een perfecte wandelbelevenis. De
beoordelingscriteria worden verdeeld in vier subniveaus: het bieden van ruimte, van belevenissen,
oriëntering en service.

• 130 kamers en suites
• Ruime lobby met receptie
•	Buffetrestaurant, Kaiserbar, Rockbar (managed
by Kaisersports)
•	Binnenzwembad, saunas, stoombad, fitnessruimte, massages en schoonheidsbehandelingen
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•	lti kids world: kinderopvang met een afwisselend
programma voor alle 4- tot 12-jarigen

•	Informatieve hotelprospectus over het thema

3. Meer plezier met de juiste tocht: de keuze
voor de juiste tocht passend bij de persoonlijke vaardigheden zorgt voor een onvergetelijke wandelbeleving

wandelen

•	Verhuur van wandeluitrusting (rugzak, wandelstokken, thermoskan)

•	Startplaats met bewegwijzering
•	Overzichtsbord met wegennet van de regio
•	Waterbekken om schoenen schoon te maken (binnen en buiten)

•	Droogruimte voor wandelschoenen en -kleding
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Kwalificeringsstandaards
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Het hotel in het overzicht:

