
 

Dit is een wandeling die je naar twee toppen boven 2000 meter met een 
Gipfelkreuz brengt. De route verloopt over goed begaanbare wegen en paden, 

hoewel de afdaling van de Mattenock hier en daar een beetje klauterwerk vraagt 
en in ieder geval 'trittsicherheit'. 

 
Vanuit Spittal neem je de gondelbaan naar de Goldeck, die je in twee etappes 
naar 2050 meter brengt. Vanaf het bergstation beklim je eerst  de Goldeck-top 

(2142 meter). Daarvoor kun je de grindweg gebruiken die naar de zendmast van 
de ORF voert; het Gipfelkreuz staat even verder en bied je een mooi uitzicht over 

Spittal, de Milstättersee en Seeboden. Pal naar het oosten toe zie je de 
Martennock liggen; iets noordelijker en wat lager ligt de Goldeckhütte waar je 
later naar toe wandelt. 

 
Aan de andere kant van de berg volg je het rotspad omlaag en gaat op weg naar 

de Martennock; de wandelstokken bewijzen een goede dienst want op sommige 
korte stukjes is het even klauteren. Aanvankelijk daalt het pad, maar ongeveer 

halverwege begint het lichtjes te stijgen. Het hoogteverschil is beperkt want de 
top van de Martennock, met een fraai stalen Gipfelkreuz, ligt op 2039 meter. 
Onderweg ernaar passeer je drie afslagen naar de Goldeckhütte maar die laat je 

nu allemaal links liggen. 
 

Vanaf de top van de Martennock loop je weer een eindje terug. Na 250 meter 
neem je de eerste van de drie afslagen rechts die je naar de Goldeckhütte 
brengt. Aanvankelijk is het een gemakkelijk te bewandelen pad, maar op een 

gegeven moment wordt het rotsachtig en komen de wandelstokken goed van 
pas.  

 
Eenmaal voorbij de Goldeckhütte ga je op weg naar het Mittelstation van de 
Goldeck-bahnen. Aanvankelijk wandel je over een brede, langzaam dalende 

grindweg, maar halverwege word je weer een smal paadje op gestuurd het bos 
in. Je kunt hier echter ook de grindweg blijven volgen als je dat prettiger vindt. 

Het bospad wordt een rotspad dat je uiteindelijk op de Krendlmaralm brengt. Na 
een eventueel bezoek aan de gelijknamige Gasthof is het nog maar een klein 
stukje naar het Mittelstation (op 1640 meter) om van daaruit met de gondel 

terug te gaan naar Spittal. 
 



 

 


