
 

Een gemakkelijke wandeling, die voornamelijk bergaf gaat. De route volgt voor 

een belangrijk deel de ‘Erlebnisweg’ (‘Naturlehrweg’), die op verschillende 
plaatsen informatie biedt over flora en fauna in de bergwereld. Dat maakt deze 

wandeling ook geschikt voor kinderen. Hoogtemeters: 150 meter omhoog, 880 
omlaag. 
 

Vanaf het bergstation op de Kreuzjoch (2100 meter) loop je eerst naar het 
uitzichtpunt dat op de Krinnenköpfe ligt. Hiervoor loop je eerst vanuit het 

liftstation in de richting van het dal aan de overkant; daar zie je dan de houten 
poort staan over de weg naar rechts die je naar de Krinnenköpfe leidt. Dit 

uitstapje is een wandelingetje van ongeveer 1 kilometer (totaal heen en weer).  
 
Langs het pad is een aantal zitbanken geplaatst in verschillende vormen en 

betekenissen. Op het uitzichtpunt zelf heb je zicht op het Stubaital (zowel in 
noordoostelijke als in zuidwestelijke richting) en op de Kalkkögel, de 

karakteristieke bergen ten westen van de Kreuzjoch. Beneden zie je ook de 
Schlicker Alm en de Panoramasee liggen, waar je later tijdens de wandeling 
langs zult komen. 

 
Vanaf het uitzichtplatform loop je weer terug naar het bergstation. Met je rug 

naar het gebouw toe, neem je de weg die links naar beneden loopt; volg de 
aanduiding ‘Schlicker Alm’. Op de eerste Y-splitsing die je tegenkomt blijf je de 
weg volgen (je kiest nog niet voor de ‘Erlebnisweg’).  

 
Je blijft de weg volgen, tot je bij de Zirmachalm ('s zomers gesloten) aankomt. 

Hier kies je het paadje dat rechts langs het huis loopt – hier sluit je aan op de 
route van de ‘Erlebnisweg’. Dit leerpad slingert naar beneden in de richting van 
de brede grindweg, die je na 900 meter bereikt. 

 
Je steekt deze weg over en volgt het pad over een afstand van ruim 2,5 

kilometer tot aan de Schlicker Alm, waar ook een kleine kapel staat. 
 
Vanaf de Schlicker Alm loop je 1,5 kilometer verder tot aan de Panoramasee, een 

kunstmatig aangelegd spaarbekken. Vanaf hier loop je nog 2 kilometer naar 
beneden naar het tussenstation Froneben van de Schlick 2000 Bahnen, die je 

weer omlaag naar Fulpmes brengt. Deze laatste etappe voert eerst over een 



grindpad, maar buigt even verder af via een pad het bos in (volg de aanduiding 

van de ‘Naturlehrweg’). 
 

 

 


