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Toeristenregio Alpenwelt Karwendel in het zuiden van Beieren: geheime
tip voor outdoor- en natuurliefhebbers
Ongeveer 100 kilometer ten zuiden van München, midden in de Beierse Alpen ligt de toeristenregio
Alpenwelt Karwendel met de drie vakantieoorden Mittenwald, Krün en Wallgau. Dit nog zo ongerepte
gebied met imposante bergtoppen, ruisende beken, ravijnen en schitterende meren wordt door
bergsporters en gezinnen zeer gewaardeerd. De regio is echter niet alleen geliefd vanwege de outdoormogelijkheden in de natuur, maar ook om de voor de alpenlanden typische architectuur en tradities.
Beieren uit een prentenboek bij wijze van spreken.
Het decor van het 360 graden-panorama rond Mittenwald, Krün en Wallgau wordt gevormd door het
Wettersteinmassief met de Zugspitze, het Karwendel en andere gebergten. Sprookjeskoning Lodewijk II.
vertelde al in 1871 in zijn dagboek enthousiast over "de romantische ligging en het mooie uitzicht" hier in
het zuiden van Beieren. Tegenwoordig wordt de vakantieregio langs de turquoise rivier de Isar gezien als
een paradijs voor outdoorsporters, natuurliefhebbers en gezinnen. Zij waarderen vooral de natuurlijke
diversiteit aan de bovenloop van de Isar, een van de laatste wilde rivierlandschappen in de Alpen: de unieke
plantenwereld, idyllische bospaden naar kleine meren waar men kan zwemmen, panoramaroutes naar
prachtige bergweiden, tot en met veeleisende tochten naar de toppen van bergen.
700 kilometer aan wandelpaden verdeeld over drie etages kan worden verkend: Beneden bieden kleine
meren verfrissing, 12 themaroutes bovendien een heleboel afwisseling. De "Leutascher Geisterklamm" is
ook een hoogtepunt voor gezinnen met kinderen.
Bovendien kunnen outdoorfans kiezen uit een groot aantal fietstochten evenals één van de beste
mountainbike-gebieden van de Alpen. Sportfanaten kunnen hier goed op dreef komen en al hun krachten
inspannen op de meer dan 1000 kilometer en 30.000 hoogtemeters.
's Winters voelen vooral "relaxte" wintersporters en gezinnen zich op hun gemak in de Alpenwelt
Karwendel. Tijdens het skiën, schaatsen, winterwandelen of in een arrenslee geniet men van de
sneeuwzekere 900 meter boven zeeniveau en weinig drukte. Of men nu een wandeling maakt, een
fietstocht en onderweg aanlegt of een langlauftraject aflegt, de nieuwe tochtenmodule van de Alpenwelt
Karwendel maakt het heel gemakkelijk om een vrijetijdsbesteding te plannen. Online kan men een keuze
maken uit ongeveer 140 uitgebreid beschreven tochten rond Mittenwald, Krün en Wallgau.
Naast al deze outdoormogelijkheden biedt de Alpenwelt Karwendel ook rijke culturele belevenissen:
tradities met levenslustige gebruiken en een echte klederdracht worden hier evenzo in ere gehouden als de
volksmuziek. Zijn culturele wereldberoemdheid dankt Mittenwald vooral aan zijn traditie. Uniek zijn ook de
vele gevelschilderingen op de huizen. Om die reden noemde Goethe Mittenwald ooit een "levend
prentenboek".
Vooral oorspronkelijk en kleurrijk wordt de culturele bedrijvigheid in de herfst, wanneer men bij bier een
blaasmuziek de "boerenweken" viert. Centraal daarbij staan de "Almabtriebe", de terugkeer van honderden
geiten, schapen, koeien en paarden van de zomerweiden naar het dal. 's Winters, tijdens
de carnavalstijd, trekken de geheimzinnige "Maschkera", die zich verbergen achter fraaie houten maskers
en kleurige gewaden, door de straatjes.
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De streek staat ook bekend om de uitstekende kampeermogelijkheden: de camping aan de Isarhorn en het
meervoudig met prijzen onderscheiden Alpen-caravanpark Tennsee, dat door Europa Camping en de
caravangids (ECC) in 2015 weer werd onderscheiden met de beste beoordeling in de vorm van vijf tenten.
Contact:
Alpenwelt Karwendel Mittenwald Krün Wallgau Tourismus GmbH, Judith Fidler,
tel. +49-8823-33 902, e-mail: j.fidler@alpenwelt-karwendel.de, internet: www.alpenwelt-karwendel.de
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