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Portret

Bepaalde landen hebben te kampen met clichés, ook zo met Oostenrijk. Voor de meesten onder
ons reikt de kennis over het land niet verder dan de klassiekers. Je kan er skiën en wandelen. De
kenners kunnen er nog een aantal clichés aan toe voegen zoals Sissi, jodelen, het
Nieuwjaarsconcert, schnitzels en lederhosen, Arnold Schwarzenegger (maar die zit in Californië).
Kortom niks spannends, een oubollige vakantiebestemming. Maar niets is minder waar!
De helft van Tirol bestaat uit bergen (de Alpen), gletsjers en alpenweiden, een derde is bos en
maar een tiende is bebouwd. De streek is zowel in de zomer als in de winter een aantrekkelijk
gebied die meer verdient dan de clichés over Oostenrijk. Naast wandelen en mountainbiken kun
je er ook aan carving (parabolische ski’s), offroadrolschaatsen, rafting, canyoning en … doen.
Het bruisende Innsbruck is het hart van Tirol en is genoemd naar de rivier die erdoor stroomt. De
stad is het ideale vertrekpunt voor heel wat sportieve en culturele uitstappen.

Infobronnen

- Web


www.austria.info: algemene info over Oostenrijk



www.austria-tourism.at: Oostenrijks nationaal toeristenbureau



www.tirol.at: informatie over Tirol



www.tyrol.com: dienst voor toerisme van Tirol

- Reisgidsen & kaarten
In het reisinfocentrum van Wegwijzer vind je een aanbod aan reisgidsen en kaarten voor
Oostenrijk algemeen en ook voor Tirol. In de afdeling ‘actief Europa’ kan je je fiets –of
wandeltocht tot in de kleinste details voorbereiden aan de hand van wandel –en fietskaarten,
wandel –en fietsgidsen, wandel –en fietsverslagen en zelfs tijdschriften. Een bezoekje aan de
reisbib kan helpt je zeker op weg bij de praktische voorbereiding van je kamp!
Er is een groot aanbod van praktische reisgidsen die focussen op Oostenrijk: Lonely Planet,
Trotter, Rough Guide, Hachette Guide Évasion, …
Voor Tirol specifiek is er: ANWB Goud, Elmar Compact, Kosmos Reisgids en Marco Polo.
Er is ook een zeer uitgebreid aanbod aan wandel- en fietsgidsen aanwezig in de bibliotheek bij
Wegwijzer: Bruckmann Verlag, Esterbauer Bikeline, Cicerone Walking guide, Cicerone Cycling
guide, Kompass Radwege, Kompass Wanderfuhrer, Pirola, Rother Wanderfuhrer, …
Ook wandel- en fietskaarten over Tirol kun je terugvinden bij Wegwijzer. O.a.: Mayr
Wanderkarte, Kompass Radwege, Freytag&Berndt Wanderkarte en Zinner Wanderkarte.
Op de website van Wegwijzer kun je nagaan welke reisgidsen, kaarten en tijdschriftartikels ter
beschikking zijn.

Formaliteiten
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Een kamp in het buitenland betekent natuurlijk ook wat papierwerk.
-

Een identiteitskaart volstaat. Kinderen onder de 12 jaar moeten Kids-ID hebben.

-

Vergeet de ingevulde medische fiches niet mee te nemen

-

Zorg er voor dat alle nodige verzekeringen werden afgesloten

-

Europese Ziektverzekeringskaart:

-

Neem van elke minderjarige deelnemer een schriftelijke toestemming mee van de
ouders (bij voorkeur opgesteld in het Engels, Frans of Spaans).

-

Voor Scouts en Gidsen: als je van plan bent om een buitenlandse scoutsassociatie te
bezoeken of er te overnachten, vergeet dan niet het Scouts- en Gidsenpaspoort (of
internationale aanbeveling) mee te nemen. Dit is een bewijs dat je daadwerkelijk bij
een wereldbeweging bent aangesloten.
Je kan dit document aanvragen bij de internationale dienst van je scouts en/of gidsen
vereniging.

Reisbudget

De prijzen in Oostenrijk zijn te vergelijken met deze in België.
Enkele richtprijzen:
Cola op restaurant: €2,14
1,5l water: €0,57
1kg sinaasappelen: €1,91
1 brood (500g): €1,80
1l melk: €0,95

Transport naar Oostenrijk

- Trein
Rechtstreekse treinverbindingen van België naar een bestemming in Oostenrijk vind je enkel in
de winterperiode. Op www.b-europe.com/Reizen/Treinen/Treski vind je het aanbod van Treski,
de skitrein naar Oostenrijk (enkel Kerst- en Krokusvakantie).
Voor een vertrek vanuit Hamburg kan je de site www.schnee-express.com bezoeken.
Treinreizen is uiteraard ook mogelijk in de zomervakantie.Er zijn heel wat mogelijkheden, zowel
met Thalys, ICE als IR treinen. Meer informatie kun je vinden op www.b-europe.com.
- Vliegtuig


www.flughafen.co.at:

site

met

alle

internationale

luchthavens

en

alle

luchtvaartmaatschappijen (zowel lijn- als chartervluchten) die er landen
Vaak is er een tussenstop in een andere Europese luchthaven (Wenen, Frankfurt, enz.) als je van
Brussel naar Innsbruck vliegt.


www.lufthansa.com: Lufthansa



www.austrian.com: Austrian Airlines



www.brusselsairlines.be: vliegt naar Wenen
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Transport in Oostenrijk

- Bus
In vergelijking met het treinnetwerk is het busnetwerk zeer dicht. In de winter rijden iets minder
bussen door de besneeuwde bergpassen.


http://fahrplan.oebb.at: dienstregeling van de bussen



www.oebb.at: Oostenrijkse spoorwegen en grootste busmaatschappij van Oostenrijk.



www.vvt.at: dienstregeling en tarieven van het openbaar vervoer in Oostenrijk

- Trein
De hoofdspoorlijn is (Bregenz – Feldkirch –) Arlberg – Innsbruck – Wörgl – Salzburg (- Wenen)


www.oebb.at: Oostenrijkse spoorwegen en grootset busmaatschappij van Oostenrijk.



www.vvt.at: dienstregeling en tarieven van het openbaar vervoer in Oostenrijk



www.zillertalbahn.at: met deze bergstoomtrein bereik je de mooiste plekjes in Tirol

- Kabelbanen


www.seilbahnen.at: kabelbanen in Oostenrijk

- Transfer in Tirol


Tirol Transfer biedt een vervoers- en meerijdcentrale aan. Je geeft aan wanneer je welk
traject wil afleggen en met hoeveel personen. Ze regelen vervoer voor je, hoe meer
passagiers er meerijden, hoe goedkoper de prijs per persoon wordt. De prijs wordt pas
achteraf meegedeeld, afhankelijk van het aantal medereizigers dat werd gevonden.

Logies

Met je groep op kamp gaan, vraagt uiteraard om een aangepaste accommodatie. Of je nu een
kamphuis zoekt, een kampterrein of een berghut, onderstaande sites zetten je op weg.
- Groepsaccommodatie


www.oejhv.at: website van het Österreichischer Jugendherbergsverband



www.hihostels.com: jeugdherbergen wereldwijd



http://www.ppoe.at/service/quartiere: Scoutsaccommodatie

- Berghutten


www.bergfex.at: berghutten in Oostenrijk, gerangschikt per regio



www.publish.at/trekking: berghutten incl. kaarten en trekkingtips



http://huetten.alpenverein.at/huettenHome/EN/huetteUebersicht.php?region_nr=8:
overzicht van hutten in Oostenrijk met aanduiding van de faciliteiten per hut.

Een verslag van een huttentocht in Tirol kun je vinden in dit tijdschriftartikel bij Wegwijzer.
- Kamperen


www.campsite.at: kampeerterreinen in Oostenrijk, daarnaast ook extra info en een
forum



www.lagerquartier.at: kampeerterreinen en andere accommodatie voor groepen
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Actief

Wandelen, fietsen, raften, klimmen, canyoning, … de mogelijkheden voor een kamp in Tirol zijn
ontelbaar. Op de www.austria.info kan je heel wat inspiratie opdoen. Elke toeristische dienst zal
je ter plaatse ook kunnen helpen om activiteiten vorm te geven. Hier vind je nog wat handige
websites.
- Wandelen & fietsen
Wil je genieten van de prachtige berglandschappen, dan is een huttentocht wat je zoekt.
Misschien is een tocht in het Stubaital (www.stubai.at) iets voor jullie.


www.radtouren.at: alle mogelijke fietstochten van verschillende afstanden, niveaus,
enz.



www.alpintouren.at: beschrijving van het uitgebreide netwerk van gemarkeerde
wandelpaden in alle maten en gewichten, met praktische informatie en bereikbaarheid.



http://www.trentobike.org/bycountry/Austria.html:

Trento

Bike,

links

naar

fietswebsites


www.adlerweg.tirol.at: Duitstalige website over wandelen



http://pinpoint.weisswo.eu/karwendel/map.php?map=wandern:

overzichtskaart

van

bewegwijzerde paden (wandelen en mountainbiken) en hutten in de Karwendel. Ook
bus- en treinstations worden aangeduid.
Ook in het Karwendel kun je uitstekend wandelen. Bij Wegwijzer vind je een recent
tijdschriftartikel over een wandeling in dit gebied, opgedeeld in 5 etappes. Begin- en eindpunt
zijn in Innsbruck.
Der Stubai Höhenweg is een van de mogelijkheden om een trekking te doen. Meer informatie vind
je in het verslag van Roeland Verschraegen.
uit reisverslag OOS80, Roeland Verschraegen:
“Voor de volledige tocht heb je zowat een week nodig. 2 dagtochten zijn aan de langere kant en
zijn fysiek vermoeiend. Er wordt een grote mate van staptechniek vereist en een goede
vertrouwdheid met de omgang met staalkabel zekeringen. Dit geldt vooral voor de
koninginnenetappe, zijnde die over de Grawagrubennieder.”
In de Kitzbüheler Alpen kun je e-biken (www.movelo.com), waardoor de bergen oprijden ietsje
makkelijker wordt. In de regio zijn meer dan 500 fietsen te huur en kun je op heel wat adressen
je lege accu gratis omruilen voor een volle. Er zijn heel wat fietroutes, zowel voor
mountainbikers

als

voor

gewone

fietsers.

Op

http://www.visittirol.nl/

en

www.kitzalps.com/ebikes vind je meer informatie.
- Canyoning
Op www.canyoningontours.at vind je meer informatie over canyoning en andere sportieve
activiteiten in Oostenrijk.
- Paardrijden
Wie houdt van paardrijden komt ook aan z’n trekken in Oostenrijk. Vooral de regio Mieming staat
bekend voor het paardrijden.
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Notities
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Buitenlands kamp? Vraag Wegwijzer on tour!
Heb je plannen voor een buitenlands kamp, maar heb je nog vragen? De medewerkers
van Wegwijzer Reisinfo vzw komen naar je toe met een uniek aanbod!
Wegwijzer geeft
fondsenwerving…

gratis reisadvies

over

transport,

logement,

bestemmingen,

Ze komen naar je toe met hun mobiele reisbib en geven begeleiding op maat gedurende
de hele voorbereiding. Ook tijdens je kamp kan je nog bij hen terecht voor advies!
Zo kan je hen het lastige werk laten doen om bv. een lokale busfirma te zoeken in
Hongarije, een goedkope camping in Oostenrijk of een veilige route voor een trektocht
door de Franse Pyreneeën.
Ook als je nog geen concrete plannen hebt, zetten ze je op weg naar een geschikte
bestemming.
Profiteer ervan en boek hen voor een afspraak via jeugd@wegwijzer.be.
Je kunt ook altijd terecht in hun reisbib in Brugge. Zie www.wegwijzer.be
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