
 

Deze wandeling voert je door de Groppensteinschlucht, een van de mooiste 
kloven in Karinthië. Deze kloof kun je maar in één richting doorlopen. Houd er 
rekening mee, dat de kloof bij slecht weer gesloten is. De toegangsprijs voor de 

kloof bedraagt € 7,= per persoon. 
 

De wandeling begint op de parkeerplaats, die ligt op een zijweg van de 
Bundesstrasse 106 in Raufen, bij Obervellach. Vanaf de parkeerplaats loop je een 
kort stukje naar de ingang van de kloof. Aan je linkerhand zie je dan al de burcht 

Groppenstein liggen.  
Voorbij de kassa, in het voormalige tolhuis van Raufen, loop je eerst een eind 

omhoog door het bos. Eenmaal op dit pad is duidelijk hoe je lopen moet: er zijn 
simpelweg geen afslagen of zijpaden. Al snel kom je langs een stalen kunstwerk, 
een hoofd waar water uitspuit: 'die fünf Sinnen'. 

Na 10 minuten passeer je de eerste waterval, de Raufenfall met verschillende 
kolken. Nog eens 10 minuten verder bereik je de Groppensteinfall. De derde en 

laatste grote waterval bereik je een half uurtje later. Bij deze Zechnerfall is een 
uitzichtplatform aan de bovenkant van de waterval gebouwd. Je bent dan 
intussen van 692 meter naar 922 meter geklommen.  

 
Na de laatste waterval kom je op een vlakker deel uit en loop je nog een eindje 

door het bos. Op een gegeven moment kom je bij een grote wegwijzer waar je 
de keuze hebt uit een aantal opties om terug te keren naar de parkeerplaats.  
De langste route (ongeveer een uur langer) is rechtsaf slaan richting Gasthof Zur 

Guten Quelle, maar deze route wordt hier niet beschreven.  
Wij volgen hier de aanduiding 'Schlucht-Rundweg'. Je komt dan even verder uit 

op een asfaltweg, die je naar beneden volgt.  
 
Op een gegeven moment kom je aan bij de Burg Croppenstein. Deze 

middeleeuwse burcht is niet te bezoeken en staat er enigszins vervallen bij. 
Vanaf dit punt kies je de holle weg (aangeduid met het bord 'Schlucht-

Rundweg'). Dit pad wordt op een gegeven moment rotsachtig en brengt je 
uiteindelijk langs een oud, vervallen kerkje terug bij het vertrekpunt. 
 



 



 


