
Een wandeling in drie etappes, hoofdzakelijk door naaldbossen met een aardige 

klim, een lange afdaling en tenslotte een geleidelijk stijging terug naar het 
uitgangspunt. Het totale aantal hoogtemeters van deze wandeling bedraagt 390 

meter.  
 

Vanaf het bergstation van de Elferbahn kies je het bospad omhoog naar de 

Elferhütte. Hemelsbreed liggen het liftstation en de hut minder dan 500 meter 
van elkaar verwijderd. Om het hoogteverschil van 290 meter te overbruggen 
zigzagt het pad in ruim 40 bochten naar de hut toe, waardoor de totaal af te 

leggen afstand toch oploopt tot zo’n 1600 meter. Het pad is smal, maar goed 
begaanbaar en niet moeilijk. 

Halverwege de klim is er een afslag, die rechtstreeks naar de Autenalm voert, 
maar dan kom je niet langs de Elferhütte. 
 

De Elferhütte (2080 meter) is – in vergelijking met andere hutten – nogal 
commercieel ingesteld. Ze mist de typische ‘gemütliche’ sfeer; de verbodsbordjes 

om zelf meegebrachte etenswaren te nuttigen helpen ook niet echt. Ook de 
strakke, bijna moderne bouw van de hut en de zelfbediening versterken het 
beeld. 
 

Vanaf het terras van de Elferhütte kies je het pad omlaag in de richting van de 
Autenalm. Dit pad is smal en rotsachtig; zonder wandelstokken is vooral het 

eerste stuk een hele uitdaging. Een voordeel is wel, dat het pad, dat vrijwel 
geheel door het bos loopt, alleen maar daalt; nergens zit er een klim in. Pas op 

het laatste moment van de afdaling zie je de Autenalm liggen – je bent dan 
inmiddels afgedaald tot een hoogte van 1658 meter. Deze almhütte is wat sfeer 
betreft meteen een goedmakertje. 

 
Het laatste deel van de wandeling loopt van de Autenalm terug naar het 

bergstation van de Elferbahn. Ook nu gaat het grootste deel van de wandeling 
door de naaldbossen over een grotendeels vlak, goed begaanbaar pad. Dit 
traject is een langzame klim - ongeveer 130 meter hoogteverschil over een 

afstand van iets minder dan 2,5 km. 
 

Hoewel de gehele wandeling voornamelijk door naaldbossen voert, heb je toch 
regelmatig uitzicht op het Stubaital en de bergen aan de overzijde van het dal.  
 



 

 


