
 

 
 

Reisinformatie 
Huttentrektocht  

Schladming 
Dinsdag 6 t/m donderdag 15 augustus 2019 
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Deze huttentocht gaat door de Schladminger Tauern wat in de Oost-Alpen ligt. Dit gebied typeert 
zich door de vele meertjes, watervallen en mooie beekjes. Het gebergte bestaat verder uit groen 
almen, ruige bergtoppen, sneeuwvelden en mooi vergezichten. De tocht voert langs kleine en 
gezellige berghutten welke stuk voor stuk op een mooie plek liggen. We overnachten o.a. op de 
Landawirsee-hütte waarvandaan we ook de Hochgolling (2862 m.) willen beklimmen. Deze 
huttentocht is een fantastische manier om kennis te maken met meerdaagse bergtochten. 

 

Verplichte uitrusting 

• Voor deze tocht heb je vanwege de veiligheid verplicht goede bergschoenen nodig  

Verblijf 

Berghutten. Daarnaast verblijf je 2 nachten in een jeugdherberg.  
 

Activiteiten 

Naast bergwandelen, een greep uit de mogelijkheden: 
• Workshop kaart/kompas lezen 
• Workshop weerkunde 
• Workshop tochtenplanning 
• Workshop klimtechniek 
• Dieren spotten 
• Laatste dag, bezoek aan de stad Innsbruck of omliggende bergdorpen 

 

Vervoer 

Je reist per trein van Arnhem Centraal naar Schladming 
• Heenreis: vertrek 06:44 6 aug, aankomst 17:51 6 aug 
• Terugreis: vertrek 18:10 14 aug, aankomst 08:28  15 aug 

Reisschema is onder voorbehoud. 

Bijzonderheden 

Gezondheid: 
•  Let op, een goede en gezonde basisconditie is een vereiste! 

 
Reispapieren 

• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn 
op de datum dat je vertrekt. 



 
 

Pagina 3 van 3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: 
Inclusief: 

• Voorbereidingsmiddag en avond in Nederland 
• Treinreis vanuit Arnhem CS naar Steinach am Brenner 
• Overnachtingen in berghutten (6 nachten) 
• 2 overnachtingen in Zillertal 
• Begeleiding door een International Mountainleader + assistent 
• Workshops 
• Gebruik benodigde materialen (kaart/kompas, gps) 

 
Exclusief: 

• Eten en drinken (€200,-) 
• Transfers (bus/gondel) en excursies (€50,-) 
• Lidmaatschap NKBV i.v.m. hutreserveringen (verplicht! €52,-) 
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