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Vakantie in het Bregenzerwald, Oostenrijk 

Het Bregenzerwald ligt tussen de stad Bregenz en de Allgäuer Alpen in het noordoosten 

van de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg. De streek is eerder een netwerk van groene 

bergruggen en ondiepe dalen dan een uitgestrekt woud zoals de naam doet vermoeden. 

Het Großes Walsertal bevindt zich ten zuiden daarvan en wordt omgeven door hogere en 

ruigere kalksteenbergen. Het gelijknamige Biosphärenpark beschermt er de verschillende 

bergcultuurlandschappen. 

Beste periode om het Bregenzerwald te bezoeken 

Half juni tot eind september. 

Wandeltocht naar het Walsertal 

 

Dag 1: Schönenbach(1025 m) – Satteleggalpe (1500 m) – Schoppernau (852 m) 
Auto parkeren in Bizau (ong. 38 km van Bregenz) en met de bus (elk uur) naar 
startpunt Schönenbach. Eerst een lichte klim naar de Satteleggalpe, daarna afdalen 
langs de themaweg Alpgang naar het dorp Schoppernau. Duur: ong. 4 uur. 

Dag 2: Schoppernau – Bodenvorsäß – Töbelejoch (2100 m) – Biberacher Hütte (1846 
m) 
Lichte klim naar de alp van Bodenvorsäß waar de koeien in de vroege en late zomer 
naartoe gebracht worden. Verder omhoog naar het Töbelejoch, daarna in een 
afwisselend landschap afdalen naar de kleine en gezellige Biberacher Hütte. Duur: 
ong. 4 ½ uur. 

Dag 3: Biberacher Hütte – Buchboden (910 m) – Klesenzaalpe (1589 m) 
Verschillende varianten mogelijk. Kan ingekort worden door het stukje op de 
grindweg van de Buchboden naar de Klesenzaalpe met de Wanderbus te rijden 
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Meer informatie over 

Bregenzerwald 
www.vorarlberg.travel – 

officiële site van Vorarlberg 

Tourismus. 

www.bregenzerwald.at – 

officiële site van de toeristische 

dienst. 

www.walsertal.at – officiële 

site van de toeristische dienst. 

www.grosseswalsertal.at – 

informatie over het 

Biosphärenpark 

www.waelderbaehnle.at – 

bekende historische spoorlijn in 

Bregenzerwald. 

www.kaesestrasse.at – 

themaroute langs lokale 

kaasproducenten in het 

Bregenzerwald. 

www.urlaubambauernhof.at – 

informatie en reserveren bij 
vakantieboerderijen in heel 

Oostenrijk. 

 

 

 

 

 

http://www.bregenzerwald.at/
http://www.walsertal.at/
http://www.grosseswalsertal.at/
http://www.urlaubambauernhof.at/
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(half juni–half september) of eventueel een overnachting in te lassen in 
Alpengasthof Bad Rothenbrunnen. Duur (kortste variant): ong. 7 uur 

Dag 4: Klesenzaalpe –Laguzalpe (1584 m)– Garmil (1880 m) – Alpe Oberpartnom: 
Breithornhütte (1679 m) 
Relaxte wandeling door de groene bergen van alp naar alp. Ong. 4 uur. 

Dag 5: Breithornhütte – Sonntag 
Te voet of met de kabelbaan naar Sonntag in het Walsertal. Met bus, trein en bus 
terug naar Bizau. 

  

Accommodaties in het Bregenzerwald 

Tijdens tocht is er de mogelijkheid om te overnachtten in almboerderijen en 

berghutten. 

 Schrannenhof – boerderij van Viktor Zündel in Schoppernau, tel. +43(0)55152162, 
www.schrannenhof.cc 

 Biberacher Hütte – tel. +43(0)5519257, www.alpenverein-biberach.de/huette/ 
 Klesenzaalpe bij Familie Christine Suire – tel. +43(0)66473872508. 
 Breithornhütte – tel. +43(0)6648710296, Hermann.bickel@aon.at 

Vervoer ter plaatse 

Bregenz en Bludenz zijn met de trein te bereiken (www.oebb.at). Alle dorpen in 

Bregenzer-wald worden bediend door bussen (www.postbus.at). Ook in het 

Großes Walsertal kom je met de bus vanuit Bludenz. Een netwerk van 

Wanderbusse brengt je naar de hogere bergweiden (Alpe) in de zijdalen van het 

Walsertal. 

 

  

 

 

 

Kaarten van 

Bregenzerwald 
* Kompass 292 Vorarlberg, 

1:50.000. 2-delige kaarten set 

met Bregenzerwald en Großes 

Wal-sertal. 

* Freytag & Berndt WK 364 

Bregenzerwald, 1:50.000. Met 

gedeeltelijk ook het Großes 

Wal-sertal. 

* Freytag & Berndt WK 5364 

Hinterer Bregenzerwald – 

Kleines Walsertal, 1:35.000. 

Bevat het Bregenzerwald 
 

 

Leestips over Bregenzerwald 

-Wanderführer Bregenzerwald, 

Herbert Mayr, Rother 

Bergverlag 2011, ISBN 

9783763340880 
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