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Wandelen in het hart van Zuid-Tirol  

Wijngaarden en kastanjes wandeltocht  
 

Een 7- of 8- daagse wandelreis 
 

Code tour: ITTRE02W  
 
 

 
 

Wandelen in het hart van Zuid-Tirol, aan de zonnige kant van de Alpen, in de schaduw 
van de Dolomieten, is een uitstekend gebied voor een mooie wandelvakantie. In dit mooie 
deel van Zuid-Tirol (Alto-Adige) zijn enkele van de mooiste wandelpaden die weidse en 
unieke panorama's bieden. Deze wandeltocht speelt zich voor het grootste deel af tussen 
Brixen (Bressanone), de culturele hoofdstad en met zijn 1000 jaar oudste stad van Tirol, en 
Bozen (Bolzano), de provinciehoofdstad. Brixen heeft een levendig middeleeuws 
stadscentrum met kerken en musea en uitstekende restaurants die de passanten 
uitnodigen om de heerlijke lokale specialiteiten te proeven.  
Dit gebied combineert de noordelijke Tiroolse cultuur met de zuidelijke Italiaanse. Een 
verrassing is de Heilige Berg Säbenberg en zijn klooster, artistiek gezien een echte parel. 
Het is één van de oudste bedevaartsoorden van Zuid-Tirol. Het eerste deel van deze 
wandeltocht volgt het kastanjepad (“Keschtnweg”) en heeft een onvergetelijk uitzicht op 
het prachtige plateau boven Bozen, ten zuiden van de Dolomieten. De route passeert vlak 
langs het dorp Ritten (Renon), een ‘mondaine’ zomerresort voor de welgestelden uit de 
hoofdstad. 
Wijngaarden en boomgaarden zijn het decor van de wandelingen door een van de mooiste 
gebieden in de Zuid-Tiroler wijnstreek. De Kalterer See, het bekendste meer van deze 
landstreek, is een ander hoogtepunt op deze route. Het meerwater weerspiegelt het 
landschap in al zijn groene tinten. Kastelen, paleizen en landhuizen sieren de contreien 
van de Zuid-Tiroler wijnroute, waar tal van wijnboeren hun voortreffelijke wijnen laten 
proeven. De uitstekende keuken, een perfecte mix van de Tiroolse en mediterrane keuken, 



2 

 

geweldige wijnen en het adembenemende panorama zorgen voor een onvergetelijke 
wandelervaring. geïnteresseerd  
 
 
 

 
 

 

Periode: De 7 daagse variant iedere zondag van 17/04/2022 tot 09/10/2022 (laatste 
vertrekdatum). De 8 daagse variant iedere zaterdag van 16/04/2022 tot 08/10/2022.               
Op verzoek met minimum 5 deelnemers is het ook mogelijk om op een andere dag te 
starten.  
 

Deelnemers: vanaf 2 personen (alleen reizende op verzoek) 
 
Niveau : 2,5 
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De wandeltocht is van gemiddelde zwaarte. Wandelervaring is vereist. Je wandelt over 
goed gemarkeerde paden, door weilanden en door bossen. De Dolomieten zijn altijd een 
indrukwekkende metgezel. De routes vragen geen speciale technische wandelervaring. Op 

sommige routes kan met het openbaar vervoer de afstand verkort worden. De tour is 
geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar die ruime wandelervaring hebben. 
 
Dagelijkse afstanden tussen 14,7 km en 20 km  
Totale km: 7 daagse tocht 80 km en de 8-daagse tocht 94 km  
 

Hoogtepunten van deze wandelvakantie: 
 De oude stad Bressanone (Brixen) 
 Neustift abdij, Convent Säben in Chiusa. 
 Het hoogplateau van Renon (Ritten) 
 De typische Zuid-Tiroler bergdorpen en boerderijen   
 Het meer Kalternsee 
 De provinciehoofdstad Bolzano (Bozen) met zijn suggestieve prieeltjes en 

straatfruitmarkt  
 Sigmundskron kasteel en het Messner Bergmuseum 
 Weelderige  fruitboomgaarden en Wijngaarden van de wijnroute  
 Tiroler kasteel en de beroemde Tappeinerweg 
 Het kuuroord Merano met zijn mediterrane smaak en promenades langs de rivier 

de Passer 
 
 
Programma van de 7 daagse reis in het kort: 

Dag 1 Aankomst in Bressanone (Brixen) 
Dag 2 Bressanone (Brixen) – Chiusa (Klausen) 
Dag 3 Chiusa (Klausen) –Renon (Ritten) – Bolzano (Bozen) 
Dag 4 Bolzano (Bozen) – omgeving van het meer Caldaro (Kalterer See) 
Dag 5 Meer van Caldaro (Kalterer See) - Termeno (Tramin) – Meer van Caldaro (Kalterer  

See) 
Dag 6 Meer van Caldaro (Kalterer See) – Lana – Merano (Meran) 
Dag 7 Einde van de reis  
 

 
Programma van de 8 daagse reis in het kort: 

Dag 1 Aankomst in Bressanone (Brixen) 
Dag 2 Bressanone - Neustift (Novacella) - Vahrner See (Lake Vahrn) - Bressanone 

Dag 3 Bressanone (Brixen) – Chiusa (Klausen) 
Dag 4 Chiusa (Klausen) –Renon (Ritten) – Bolzano (Bozen) 
Dag 5 Bolzano (Bozen) – omgeving van het meer Caldaro (Kalterer See) 
Dag 6 Meer van Caldaro (Kalterer See) - Termeno (Tramin) – Meer van Caldaro (Kalterer  

See) 
Dag 7 Meer van Caldaro (Kalterer See) – Lana – Merano (Meran) 
Dag 8 Einde van de reis  
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Programma dag per dag: 
 
Dag 1 Aankomst in Bressanone (Brixen)  
Individuele aankomst in het hotel in Bressanone. Als je vroeg aankomt, heb je tijd om deze 
duizend jaar oude stad met zijn kleurrijke steegjes, leuke winkels en traditionele festivals 
te verkennen. De paus heeft een zomerresidentie in Bressanone voor zijn jaarlijkse 
zomervakantie van twee weken. De omgeving van Bressanone is prachtig: de 
berghellingen zijn bedekt met groene wijngaarden en boomgaarden. Het is zeker de 

moeite waard om het bisschoppelijk paleis en de 13e-14e-eeuwse kathedraal te bezoeken, 
waar binnen fresco's uit de 14e en 15e eeuw te zien zijn. 
 
Overnachting met ontbijt in Bressanone  
 
Dag 2 Bressanone (Brixen) – Chiusa (Klausen) 

Bressanone verlatend, gaat de wandeling omhoog naar de Pfeffersberg, langs kleine 
gehuchten en bergboerderijen van het plateau. In het zuiden is er een prachtig uitzicht op 
de toppen van de Dolomieten. Je bereikt Velturno (Feldthurns) en gaat verder naar het 
Säbenklooster, de Akropolis van Zuid-Tirol. In dit 17e-eeuwse klooster wonen 
benedictijnse nonnen en het is dus niet geopend voor het publiek. De route eindigt in 
Chiusa (Klausen) een pittoresk dorpje, dat vaak wordt bezocht door schilders en dichters. 
's Avonds wordt er in Chiusa korte briefing gehouden. 
 
Overnachting met ontbijt in Chiusa 
Afstand: 15 km / 9,3 mijl 
Niveauverschillen: + 625m - 700m 
Wandeltijd: 6 uur 
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Dag 3 Chiusa (Klausen) –Renon (Ritten) – Bolzano (Bozen) 

Na een korte transfer met de bus naar Barbiano, wandel je naar Renon (Ritten), een 
prachtig plateau boven de Eisack-vallei met een indrukwekkend uitzicht op de 
Dolomieten en de Schlern (2461 m boven de zeespiegel). Je passeert de aardpiramides, een 
fenomeen dat is ontstaan door erosie en vooral voorkomt op de plaatsen waar gletsjers uit 
de ijstijd moreneslib hebben afgezet in de valleien. Een kabelbaan brengt je naar Bolzano, 
een stad omringd door vele kastelen. 's Avonds is er tijd om deze levendige stad te 
bezoeken, die Italiaanse en Oostenrijkse cultuur verenigt. Door de ligging wordt Bolzano 
ook wel de poort van de Dolomieten genoemd. Er zijn vele bezienswaardigheden 

bezoeken, zoals de kathedraal, de 13e eeuwse Dominicanenkerk met een prachtig fresco 
van Michael Pacher (15e eeuw) en een museum voor moderne kunst. Om de route in te 
korten kan eventueel de kabelbaan 'Rittnerbahn' van Collalbo (Klobenstein) naar 
Soprabolzano (Oberbozen) genomen worden. 
 
Overnachting met ontbijt in Bolzano 
Afstand: 17,9 km / 11,1 mijl 
Niveauverschillen: + 675m - 725m 
Wandeltijd: 6 uur 
 

 
 
Dag 4 Bolzano (Bozen) – omgeving van het meer van Caldaro (Kalterer See)  

Het zonnige zuiden van Zuid-Tirol wacht op je! Vandaag is de wandeling gewijd aan het 
gebied rond het beroemdste en warmste bergmeer van Zuid-Tirol; lago di Caldaro 

(Kaltern See). Dit is een gerenommeerd wijnbouwgebied dat niet alleen gewaardeerd 
wordt om zijn vele wijngaarden, die het landschap domineren, maar ook om de talrijke 
kastelen, landhuizen, kerken en boerderijen. Een must voor elke wijnliefhebber is een 
bezoek aan het Zuid-Tiroler wijnmuseum in Caldaro (Kaltern), dat inzicht geeft in de 
geschiedenis van de Zuid-Tiroler wijnen. Je kunt de tour inkorten door een bus te nemen 
van het meer naar het dorp. 
 
Overnachting met ontbijt in Lake Caldaro 
Afstand: 16 km / 9,9 mijl 
Niveauverschillen: + 550m - 350m 
Wandeltijd: 6 uur 
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Dag 5 Lago di Caldaro (Kalterer See) - Termeno (Tramin) – Lago di Caldaro (Kalterer 
See)  

Vandaag volgt de wandeling een deel van de Tiroolse wijnroute: een traktatie voor elke 
wijnliefhebber en kenner. Pittoreske wijngaarden en charmante landschappen begeleiden 
je op je weg. Vandaag kan er zeker genoten worden van de vele mooie uitzichten op deze 
wijngaarden, de kleine stadjes en boerderijen. De bekendste wijnmakerijen van de regio 
zijn in dit gebied te vinden. Ook vandaag kun de tour ingekort worden door een bus van 
het meer naar het dorp te nemen. 
  
Overnachting met ontbijt in Lake Caldaro 
Afstand: 11 km / 6,8 mijl 
Niveauverschillen: + 500m - 500m 
Wandeltijd: 6/7 uur 
 

 
 
 
Dag 6 Lago di Caldaro (Kalterer See) – Lana – Merano (Meran) 

Na het ontbijt is er een transfer naar Lana. Kort na Lana gaat de wandelroute verder langs 
de beroemde Marlinger Waals - de langste irrigatiesloot van Zuid-Tirol. Deze 
irrigatiesloten, bekend als ‘Waale’, zijn honderden jaren geleden aangelegd om droge 
stroken land van water te voorzien. Tegenwoordig zijn deze sloten prachtige 
wandelpaden die worden gebruikt om te wandelen. De route gaat verder langs het Tiroler 
kasteel en over de beroemde ‘Tappeiner Weg’ richting Merano. Keizerin Sissi wist het 
milde klimaat hier erg te waarderen. Merano heeft een uitnodigend oud centrum en 
misschien is het een goed idee om de tuinen van het Trauttmansdorff kasteel te bezoeken. 
 
Overnachting met ontbijt in Merano 
Afstand: 19 km / 11,8 mijl 
Niveauverschillen: + 325m - 325m 
Wandeltijd: 6/7 uur 
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Dag 7 Einde van de reis na het ontbijt 
 
 
 
Er is ook een 8-daagse versie, die alleen op dag 2 als extra rondwandeling heeft en voor 
de rest het programma van de 7 daagse reis volgt: 
 
Dag 2 Brixen (Bressanone) - Neustift (Novacella) - Vahrner See (Lake Vahrn) - Brixen 

Bij het verlaten van Brixen wandel je langs de rivier Eisack (Isarco) tot aan de abdij van 
Novacella, die in het bezit is van de orde van St. Augustinus. Deze collegiale kerk, de 
bibliotheek met een collectie van 92.000 boeken en manuscripten, is zeker een bezoek 
waard. Daarna vervolg je de wandeling naar Lake Vahrn, waar bij mooi weer 
gezwommen kan worden in het kristalheldere water. Je volgt de kastanje wandelroute om 
terug te keren naar Bressanone 
 
Overnachting met ontbijt in Bressanone 
Afstand: 15 km / 9,3 mijl 
Stijgen en dalen: + 375m - 375m 
Wandeltijd: 5/6 uur  
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Hotels: 

Goede *** sterren hotels of **** sterren hotels 
 

 
Prijs per persoon 2022: 

 
7 daagse reis  

In tweepersoonskamer met aankomst op 17/04/2022 € 599,00 

In tweepersoonskamer van 18/04 tot en met 15/07/2022  € 699,00 

In tweepersoonskamer van 16/07 tot en met 09/10/2022  € 779,00 

Toeslag eenpersoonskamer € 125,00 

Halfpensiontoeslag   € 149,00 

  

8 daagse reis  

In tweepersoonskamer met aankomst op 16/04/2022 € 649,00 

In tweepersoonskamer van 17/04-15/07/2022 € 729,00 

In tweepersoonskamer van 16/07- 08/10/2022 € 829,00 

Toeslag eenpersoonskamer € 139,00 

Halfpensiontoeslag   € 169,00 

  

Extra nachten  
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Extra nacht in Brixen (Bressanone) B&B p.p. 

Toeslag eenpersoonskamer 

€  69,00 

€  15,00 

Extra nacht B&B in Meran p.p. in tweepersoonskamer B&B 

Toeslag eenpersoonskamer  

€ 79,00 

€ 20,00 

 

Inbegrepen in de reis: 

 6 of 7 overnachtingen in goede *** of **** sterren hotels met ontbijt buffet of 
versterkt ontbijt.  

 Indien geboekt voor halfpension: minimum een driegangen menu  

 Tour informatie  

 Briefing in Klausen  

 Assistentie 

 Kaartje voor de transfers zoals vermeld in het programma  

 Bagagetransport van hotel naar hotel 

 Routebeschrijvingen in het Italiaans, Engels of Duits  

 App voor de gps tracks  
 
 

Niet inbegrepen in de prijs: 

 Reis naar het startpunt en vertrekeinde reis 

 Een geode reisverzekering die wij aanraden 

 Alles wat niet vermeld wordt onder “inbegrepen in de reis” 
 
 

     

 

ECOLOGICO TOURS 

Lumbreida B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 


