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  REUTTE WANDELEN

AKTIV CARD 
Vakantiegangers in de Natuur-
parkregio Reutte ontvangen 
vanaf één overnachting gratis de 
Aktiv Card. Deze gastenkaart 
biedt voordelig – en soms gratis 
– toegang tot allerlei activiteiten 
en attracties, zoals o.a. de Reut-
tener kabelbaan, wellness- en 
waterpark de Alpentherme, 
Burgenwelt Ehrenberg, zwem-
baden, begeleide wandelingen, 
een boottocht op de Plansee, 
een proefles rotsklimmen en 
mountainbiken.

Het kan je niet ontgaan. Misschien dat je wel 
twee keer moet knipperen om het te gelo-
ven, maar het is er echt. Een Tibetaanse 
loopbrug van ruim 400 meter lang, in de Ti-
roolse hemel, doodgemoedereerd boven 
rijksweg B179, vlak bij het dorpje Reutte. 
Alsof hij er altijd al hangt.  
 
Maar dat is slechts schijn. Dé eyecatcher van 
de streek is nagelnieuw. Sinds eind 2014 kun 
je op een duizelingwekkende hoogte van 
114,60 meter boven de vallei de oversteek 
maken van de ruïne van Ehrenberg naar Fort 
Claudia. Tenminste, als je durft. De highli-
ne179 – zoals de brug officieel heet - vergt 
enige moed. Wie zijn angst overwint, krijgt 
als beloning een adembenemend uitzicht 
voorgeschoteld. En kan bovendien zeggen 
dat hij over de ‘langste voetgangershang-
brug ter wereld in Tibet-stijl’ heeft gelopen. 
Controleer het maar in het Guinness Book of 
Records. 

Berg, bad en burg 
Het gevarieerde landschap van Natuurparkre-
gio Reutte is ook thuishaven van de 3 B’s: berg, 
bad en burg. Door de ‘belevenisberg’ Hahnen-
kamm, de Lech, laatste wildwaterrivier van 
Europa, en de Burchtenwereld Ehrenberg 
krijgt het gebied zijn unieke smoel en heeft de 
wandelaar veel te kiezen. De tocht naar het 
bergtoprestaurant op de Hahnenkamm op 
1730 meter hoogt is een flinke klim (per kabel-
baan kan ook), maar met een ijskoud biertje op 
het terras is het dubbeldik genieten van een 
grandioos panorama. En als je er toch bent, 
pak dan gelijk de één kilometer lange Bar-
fußwanderweg mee. Lekker met je blote voe-
ten door de tintelfrisse alpenweiden. 
Minstens zo spectaculair is de Lechweg, een 
langeafstandswandelroute van 125 kilometer. 

Uitlopen gaat letterlijk wat ver; een etappe is 
beter te doen. Parallel aan de turquoise rivier 
wandel je door het Tiroler Lech Natuurpark, 
één van de meest biodiverse leefomgevingen 
van Centraal-Europa. De Lech is ook het 
startpunt van enkele rondwandelingen 
dwars door Natuurparkregio Reutte, zoals de 
Costaries-Auwald bij Pflach en de Lechsch-
leife Ehrenberg.

Waterpret 
Na een lange wandeling is niets lekkerder 
dan een frisse duik in een kristalhelder meer. 
Gelukkig bieden de Plansee, Urisee, Frauen-
see, Lechausee en de Alatsee verkoeling op 
een zomerse dag. Ook voor de tour rondom de 
Stuibenwatervallen kun je maar beter je 
zwembroek meenemen. De kronkelende 
paadjes leiden je namelijk vanzelf naar de 
mooiste meertjes en beekjes. 
Valt het weer tegen, maar wil je wel lekker 
spetteren? Kies dan voor Alpentherme Ehren-
berg. Een water- en wellnesspark voor het 
hele gezin. Met alles erop en eraan: wildwa-
terbaan, buitenbad, gezondheidsbad, kinder-
bad, zonneterras, bandenglijbaan, 
saunagedeelte met zoutstoombad en massa-
ges. Daar knapt een wandelaar van op. •

Informatie
Surf naar www.reutte.com 
en klik op Nederlands. Hier 
vind je veel nuttige informa-
tie en handige links naar 
o.m. een interactieve wan-
delkaart met alle mogelijke 
wandelingen, en het pro-
gramma van de Aktiv Card. 
Voor meer informatie kun je 
ook bellen naar Tourismus-
verband Naturparkregion 
Reutte (+43 5672 62336) of 
mailen naar info@reutte.com

DE HIGHLINE 179 IN CIJFERS 
Hoogte: 114,60 meter, Lengte: 406 meter, Breedte: 1,20 
meter, Gedragen door: 4 staalkabels van 60 mm door-
snee, Verankering: 8 rotsankers, 17 meter diep in de 
grond, Eigen gewicht: 70 ton, Brugbelasting: max. 500 
mensen. Toegangsprijzen: volwassenen: € 8,-,  
kinderen (4 t/m 14 jaar): € 5,-, familiekaart: € 24,-. 
Website: www.highline179.com/nl

KASTEEL EHRENBERG 
Krijg je al bij de aanblik van de hangbrug spontaan last van 
hoogtevrees? Een lunch in Hotel Gasthof Klause in de his-
torische ambiance van het middeleeuwse kasteel Ehren-
berg is ook zinnenprikkelend. Maar de burcht, op slechts 
20 kilometer van het sprookjeskasteel Neuschwanstein in 
Zuid-Duitsland, biedt meer. Laat je in het interactieve mu-
seum Burgenwelt Ehrenberg meevoeren naar de tijd van 
ridders en kasteelvrouwen en bezoek de natuurtentoon-
stelling ‘De laatste wilde’, een interessante expositie over 
het rivierenlandschap van de Lech.

De Natuurparkregio Reutte, net over 
de Beierse grens, is een perfecte be-
stemming als je wil wandelen door de 
Tiroler bergwereld. Met het dorpje 
Reutte als vertrekpunt van vele wan-
delingen stap je zo de Alpenwereld 
binnen. Grootste adrenalinekick: de 
406 meter lange hangbrug.
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