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NA SZCZYTACH WZNIOSŁYCH GÓR
Ziemskie troski są takie maluczkie,  

Gdy olbrzymy w Dolinie grożą mi wśród chmur.

Z dala od trosk, miasta i hałasu: Szczyty górskie, wspaniałe formy 
skalne i pokryty lodowcem koniec doliny sprawiają, że wszystkie 
spojrzenia skierowane są na Stubai. Wystarczy jedno spojrzenie, by 
dostrzec piękno górskiego świata - nigdzie nie znajdzie się doskonal-
szych form skalnych niż w Alpach Sztubajskich. Diabeł jednak często 
tkwi w szczegółach, opłaca się więc poszukać ukrytych skarbów na-
tury, których nie widać na pierwszy rzut oka. Często tuż w pobliżu, 
czasem w oddali. Nie trzeba wcale wspinać się na strome skalne 
ściany i pokonywać znacznych wysokości.

Wodospady, wysokogórskie torfowiska, jeziora górskie, połoniny i 
punkty widokowe lodowca Stubai to szlachetni statyści dla licznych 
szczytów górskich - i tak samo ukochane miejsca dla ludności zamiesz-
kującej Dolinę. Aby dostać się do górskiego świata i miejsc widokowych, 
w których przyroda odzwierciedla się w swojej najczystszej i najpięk-
niejszej formie, w Dolinie Stubai stworzono kilometry szlaków i 
ścieżek górskich. Subtelne, wycofane, ale zawsze tam, gdzie mają 
być, aby pokierować, poprowadzić i pokazać: wiodące w kierunku 
bacówek na halach, schronisk górskich, szczytów i lodowców.
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BEZPIECZEŃSTWO W GÓRACH

KLASYFIKACJA SZLAKÓW GÓRSKICH

Aby móc ocenić, które szlaki wędrówkowe i wycieczki są dla nas od-
powiednie istnieje klasyfikacja szlaków górskich, która daje wgląd do 
ich stopnia trudności.

Szlak wędrówkowy
Trudność
techniczna

- ogólnie dostępny odcinek spacerowy
- szerokie trasy z niewielkimi wzniesieniami/spadkami

Wymogi 
stawiane turystom

- niewymagane doświadczenie górskie i sprzęt wysokogórski

Czerwony szlak
Trudność
techniczna

- średnio trudny, przeważnie wąski, często stromy
- możliwe krótkie zabezpieczone przejścia i ścianki wspinaczkowe

Wymogi 
stawiane turystom

- niezbędne doświadczenie w chodzeniu po szlakach alpejskich
- odpowiednie warunki fizyczne
- pewny krok
- podstawowy sprzęt wspinaczkowy

Czarny szlak górski
Trudność
techniczna

- trudny, wąski, prawie cały czas bardzo stromy, często z niebezpiecz-
nymi miejscami

- dłuższe, zabezpieczone ścianki wspinaczkowe

Wymogi 
stawiane turystom

- duże doświadczenie w chodzeniu po szlakach alpejskich
- bardzo dobra kondycja
- bardzo pewny krok, brak zawrotów głowy
- odpowiedni sprzęt wspinaczkowy

Szlak wysokogórski - Trasa Alpejska
Trudność
techniczna

- bardzo trudna
- teren wysokogórski, częściowo niezaznaczone podejścia i podejścia 

nad przepaścią
- niezabezpieczone przejścia i ścianki wspinaczkowe

Wymogi 
stawiane turystom

- bardzo pewny krok, brak zawrotów głowy, dobra kondycja
- odpowiedni sprzęt wspinaczkowy
- doskonały zmysł orientacji

Informacja: W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycz-
nych (śnieg, burza, mgła itp.) szlaki wędrówkowe i trasy są znacznie 
bardziej wymagające lub wręcz niemożliwe do przejścia!
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SZKOŁY SPORTÓW ZIMOWYCH I PRZEWODNI-
CY GÓRSCY

W przypadku wymagających tras górskich zalecamy skorzystanie z 
naszych profesjonalnych, licencjonowanych przewodników górskich 
- aby wędrówka okazała się niezapomnianym, relaksującym wyda-
rzeniem i zachowane było bezpieczeństwo w górach.

Stubai-Alpin - Biuro przewodników górskich
T: +43 (0)5226 3461, www.stubai-alpin.com

Szkoła wspinaczkowa Stubai
T: +43 (0)664 333 2222, www.bergsteigen-stubaital.at

Centrum Sportów Alpejskich Stubai
T: +43 (0)650 560 8797, www.alpinsportcenter-stubai.com

PIERWSZA POMOC

Telefony alarmowe
140: Ratownictwo górskie - Alpejski Telefon Alarmowy
112: Europejski telefon alarmowy (działa w każdym telefonie 
komórkowym i każdej sieci)

Brak sieci?
Bez sieci i w miejscach poza jej zasięgiem nie ma możliwości wyko-
nania telefonu alarmowego. Należy zmienić lokalizację na miejsce z 
zasięgiem i regularnie wybierać numer 112. Europejski telefon alar-
mowy: Dostęp w każdej sieci, jeśli po włączeniu aparatu zamiast kodu 
PIN wprowadzimy numer 112 lub przy pomocy funkcji telefon SOS.

Zgłaszanie wypadków
- Kto zgłasza wypadek /numer telefonu?
- Gdzie dokładnie wydarzył się wypadek?
- Co się stało?
- Ile jest osób poszkodowanych?

Telefon alarmowy - aplikacja górskiego pogotowia ratowni-
czego w Tyrolu
Użytkownicy smartfonów mogą zainstalować nową aplikację górskiego 
pogotowia ratowniczego w Tyrolu - telefon alarmowy. Pomaga przy 
wysyłaniu alarmu i przekazuje jednocześnie dane dotyczące lokalizacji.
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LISTA KONTROLNA PRZED WYRU-
SZENIEM NA SZLAK GÓRSKI

PLAN TRASY

- Dokładny plan trasy przewidziany z góry (uzyskać informacje  
dotyczące celu wędrówki i grupy wycieczkowej)

- Zapoznać się z prognozą pogody i zwrócić uwagę na aktualnie 
panujące  
warunku pogodowe

- Trasę wędrówkową i cel wędrówki dopasować do własnych 
możliwości - w przypadku grup należy dopasować się do 
najsłabszego uczestnika

- Zasięgnąć osobiście porady w biurze przewodnika górskiego

SPRZĘT

w zależności od zaplanowanego wejścia na szczyt:
- Mapy
- Mocne buty trekkingowe za kostkę lub buty górskie
- Odzież na wędrówkę
- Uprząż
- Sprzęt do wspinaczki lodowej (raki, czekan itd.)
- Urządzenia do lokalizacji w terenie (kompas, urządzenie GPS itd.)
- Ubiór w przypadku złych warunków atmosferycznych (kurtka 

przeciwdeszczowa,  
spodnie nieprzemakalne, rękawiczki, czapka)

- Ochrona przeciwsłoneczna
- Telefon komórkowy, butelka z piciem, apteczka, latarka
- Przybory toaletowe, obuwie do schroniska, śpiwór do schroniska

WSKAZÓWKI I INFORMACJE

- Bieżąca orientacja
- Zwracać uwagę na zagrożenia w Alpach (spadające kamienie,  

zagrożenie lawinowe, zagrożenia pogodowe)
- W przypadku odzieży najlepiej zakładać  

kilka warstw
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DROGA DZIKIEJ RZEKI
Zobacz kształtującą moc wody

Sztubajskie strumienie lodowcowe już od tysięcy lat po-
kazują niezmiennie swoją siłę - pierwotne piękno szeroko 
rozgałęzionego systemu wodnego, który pozostał w niena-
ruszonym stanie. Ten rzadki i wyjątkowy skarb natury udo-
stępniono bez zbędnej ingerencji turystom odwiedzającym 
Dolinę Stubai.

Rzeka Ruetz wypływa z lodowca Doliny Stubai. Czy to w 
postaci rzeki, lodowca, powodzi błotnej lub lawiny - wody 
Ruetz od zawsze rzeźbiły najróżniejsze formy Doliny. Ruetz 
kształtowała Dolinę Stubai i ciągle jeszcze nie ukończyła 
swojego dzieła.

Droga Dzikiej Rzeki zaprasza turystów do podziwiania zlo-
dowaciałej wysokogórskiej doliny, jak otwartej książki, z 
której można wyczytać siłę wody kształtującej krajobraz. 
Ciekawa historia pełna dramatycznych wydarzeń.

Woda jako eliksir życia, jako rzeźbiąca siła natury i jako element 
relaksu podczas wędrówki: te wszystkie elementy można znaleźć 
na drodze Dzikiej Rzeki w Stubai.
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JEDNA TRASA - TRZY ETAPY

Etap 1 
Katarakta Ruetz (Ranalt) - wodospad Grawa - hala Grawa 
Czas przejścia: 1 ½ godziny, różnice wzniesień: 120 m

Etap 2 
Wodospad Grawa - Bacówka Sulzenau Alm - Schronisko Sulze-
nauhütte 
Czas przejścia: 2 ½ godziny, różnice wzniesień: 660 m

Etap 3 
Schronisko Sulzenauhütte - Lodowiec Sulzenauferner 
Czas przejścia: 1 ½ godziny, różnice wzniesień: 400 m

KOLEJNE WARIANTY

-  Trasa wokół wodospadu Grawa od mostu w Raffein do wodospa-
du Grawa, następnie do bacówki Grawa Alm - 45 minut.

-   Od bacówki Grawa Alm do wodospadu Grawa, lewym brzegiem 
obok dwóch punktów widokowych, następnie w górę do bacówki 
Sulzenau Alm i z powrotem starą drogą przez halę - 3 ½ godziny

-   Z Mutterberg kolejką linową do stacji pośredniej, przez Peil-
joch do schroniska Sulzenauhütte i obok bacówki Sulzenau 
Alm z powrotem do stacji dolnej - 4 ½ godziny 
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PRZYGODA DZIKIEJ RZEKI
Podziwianie siły Dzikiej Rzeki na 10-kilometrowym 
szlaku i różnicach wzniesień wynoszących 1200 m 

Droga Dzikiej Rzeki składa się z trzech etapów, które moż-
na przemierzyć za jednym razem lub przejść każdy odcinek 
z osobna. Szlak wędrówkowy rozpoczyna się przy brzegu Ruetz 
w Regionie Dzikiej Rzeki i prowadzi obok spektakularnej katarakty 
Ruetz do bacówki Tschangelair Alm. Stamtąd wiedzie dalej przez 
wodospad Grawa i bacówkę Sulzenau Alm do schroniska Sulze-
nauhütte. Końcem trasy, a zarazem źródłem skąd wypływa woda 
jest lodowiec Sulzenauferner. To pole lodowe, z którego woda po raz 
pierwszy wypływa na powierzchnię, toruje sobie drogę do doliny i 
tworzy naturalne spektakle na szlaku Dzikiej Rzeki.

Dobrze oznakowana trasa wiedzie turystów obok przepięk-
nych miejsc w samym sercu dzikiego piękna. Szlak prowadzi z 
doliny pod górę przy granicy drzew do wysokogórskich terenów - 
cały czas obok potężnych wodospadów Grawa i Sulzenaufall. 
Trasa wędrówkowa z widokami na imponujący fenomen lodowców; 
poprzecinany szczelinami Sulzenauferner czy Zuckerhütl wiedzie 
krainą wielkich moren i turkusowych jezior górskich, mniejszych 
sadzawek, piaszczystych mokradeł, gładkich szlifów lodowca i idy-
llicznych biotopów terenów podmokłych otoczonych łanami bujnie 
rosnącej wełnianki. 

TAJEMNICE DZIKIEJ RZEKI 

Niektóre procesy naturalne, które można podziwiać podczas wę-
drówki powstawały często przez kilka tysięcy lat. Aby lepiej pojąć 
naturalne procesy wzdłuż szlaku ustawiono siedem punktów infor-
macyjnych.

14
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Woda wodospadu Grawa spada z hukiem 180 metrów w dół.
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1 ETAP

Ruetz toruje sobie drogę w dolinie z większym lub mniejszym szumem wody.
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1 ETAP

1 ETAP
Region Dzikiej Rzeki - Katarakta Ruetz - 

Bacówka Tschangelair Alm - wodospad Grawa / 
Bacówka Grawa Alm

Czas przejścia: 1 ½ godziny 
Różnica wzniesień: 120 m 

Atrakcje
Region Dzikiej Rzeki, katarakta Ruetz, wodospad Grawa 

Wypoczynek i gastronomia 
Bacówka Tschangelair Alm (1390 m), bacówka Grawa Alm (1530 m)

Szlak wędrówkowy rozpoczyna się w Regionie Dzikiej Rzeki obok 
kamieniołomu w Ranalt przy brzegu Ruetz i prowadzi obok spek-
takularnej katarakty Ruetz do bacówki Tschangelair Alm. Tam 
prowadzi krótkie podejście od głównej ulicy w okolicy między Ranalt 
a bacówką Tschangelair Alm. Bezpośrednio przy głównej ulicy znaj-
dują się liczne miejsca parkingowe (znaki: WildeWasserWeg oraz 
przystanek autobusowy (Nürnberger Hütte).

Region Dzikiej Rzeki
W Regionie Dzikiej Rzeki można dowiedzieć się, jakie znaczenie dla 
doliny Stubai ma woda. Liczne miejsca do kontemplacji zapraszają  
ponadto, do zatrzymania się i doświadczenia po raz pierwszy wpły-
wu natury na swój organizm. 

Idąc trasą Dzikiej Rzeki z Regionu Dzikiej Rzeki w kierunku doliny 
trudno sobie wyobrazić większe przeciwstawienia. Wędrując naj-
pierw brzegiem spokojnie płynącego strumienia Ruetz po chwili 
jesteśmy otoczeni szalejącymi masami wody. Z dwóch wiszą-
cych częściowo nad przepaścią platform jak i z drewnianej kładki 
można podziwiać robiące wrażenie, nieposkromione siły źródła. 
Dzięki tej sile natury powstał spektakularny wąwóz z małymi wo-
dospadami i zaporami wodnymi. Przy ujściu katarakty podzie-
lonej na odcinki przez bloki i rygle skalne zaporze dociera się do 
tradycyjnej bacówki Tschangelair Alm. Tutaj można zrobić krótki 
wypoczynek nim dojdzie się do końca pierwszego etapu wyciecz-
ki. Okolica została uformowana przez gęsto po sobie następujące 

Ruetz toruje sobie drogę w dolinie z większym lub mniejszym szumem wody.
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1 ETAPU 1 ETAP

lawiny śnieżne i błotne niosące okruchy skalne, na co wskazuje 
charakterystyczna dla tych warunków roślinność, którą można ob-
serwować podczas  wycieczki. Krzewy jagodowe, brzozy „zepchnię-
te” w kierunku doliny, a pomiędzy nimi wąskie pasma świerków. 
 
Niespodziewanie tuż za zakrętem pomiędzy drzewami można już 
dojrzeć wspaniały wodospad Grawa, centralny punkt Drogi Dzikiej 
Rzeki. Najszerszy wodospad w Alpach Wschodnich i pomnik natu-
ry - trudno wyrazić słowami dziewicze piękno tego wodospadu. W 
zależności od ilości niesionej wody wodospad Grawa zdecydowanie 
zmienia swój wygląd. Późną jesienią widać tylko niewielką strużkę 
po prawej stronie. Wczesną wiosną kiedy topnieją śniegi, a w szcze-
gólności po mocnych opadach deszczu potok rozdziela się powyżej 
progu wodospadu i płynie szeroką taflą wody. Woda płynąca kaska-
dami, unosząca się mgiełka aerozolu, szalejące i pieniące się masy 
wody - to wszystko można tu zobaczyć. Do obserwacji świetnie na-
dają się drewniane leżanki ustawione na wkomponowanej w krajo-
braz z dużym kunsztem artystycznym platformie u stóp wodospadu.

Wskazówka: Cały pierwszy odcinek został przygotowany tak, aby 
każdy turysta, a także rodziny z dziećmi w wózkach mogły go łatwo 
przejść.

Platforma u stóp wodospadu Grawa
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1 ETAPU 1 ETAP

PĘTLA KATARAKTA RUETZ 

Parking katarakta Ruetz / Przystanek autobusowy przy schronisku 
Nürnberger Hütte - Region Dzikiej Rzeki - Katarakta Ruetz - Bacówka 
Tschangelair Alm - Parking przy katarakcie Ruetz / Przystanek auto-
busowy przy schronisku Nürnberger Hütte 

Czas przejścia: 1 godzina

Spokojna wycieczka po pętli od punkt wyjścia obok bacówki Tschan-
gelair Alm. Szlak rozpoczyna się od Drogi Dzikiej Rzeki wiodącej do 
bacówki Tschangelair Alm. Następnie z hali wraca się po przeciwnej 
stronie strumienia do parkingu przy katarakcie Ruetz lub przystanku 
autobusowego Nürnberger Hütte.

PĘTLA WODOSPAD GRAWA 

Pętla wodospad Grawa: Parking / Przystanek autobusowy Raffeine
- Wodospad Grawa / Bacówka Grawa Alm - Parking / Przystanek au-
tobusowy Raffeine

Czas przejścia: 40 minut

Ta przyjemna trasa po pętli rozpoczyna się przy galerii Raffein tuż 
przed wodospadem Grawa. Idąc prawie zupełnie płaską drogą Dzi-
kiej Rzeki po około 20 minutach dochodzi się do wodospadu Grawa. 
Następnie szlak wiedzie w kierunku bacówki Grawa Alm, która za-
prasza na krótki wypoczynek. Tuż przed halą szlak schodzi po drugiej 
stronie strumienia z powrotem do przystanku autobusowego lub 
parkingu.

Spektakularna platforma widokowa sprawia wrażenie, jakby unosiła się 
nad kataraktą.

Platforma u stóp wodospadu Grawa
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2 ETAP

Kolejna dolina z rozgałęzionymi meandrami rzeki w pobliżu bacówki Sulzenau Alm 
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2 ETAP

2 ETAP
Wodospad Grawa - Bacówka Sulzenau Alm - 

Schronisko Sulzenauhütte

Czas przejścia: 1 ½ godziny 
Różnica wzniesień: 120 m 

Atrakcje
Wodospad Grawa, dolina Sulzenau - wodospad Sulzenaufall 

Wypoczynek i gastronomia 
bacówka Grawa Alm (1530 m), bacówka Sulzenau Alm (1857 m), 
schronisko Sulzenauhütte (2191 m)

Drugi etap Drogi Dzikiej Rzeki wiedzie bezpośrednio z platformy 
widokowej przy wodospadzie Grawa dalej starą trasą na hali: pro-
stą, stromą i bez zawijasów. Tutaj wymagane są pewny krok, dobra 
kondycja i ze względu na wilgotność podłoża dobre obuwie. Wzdłuż 
wznoszącej się drogi można z bliska przyjrzeć się wodospadowi Gra-
wa w dwóch kolejnych punktach widokowych. Jeden z nich znajdu-
je się na środku niecki wypadowej z szalejącą wodą, drugi tuż nad 
wysuniętym urwiskiem. Tutaj można bezpośrednio podziwiać siłę 
wody i poczuć na własnej skórze trzęsienie wodospadu oraz jego 
pianę. Po około godzinie dochodzi się do Sulzenegg (1800 m), skąd 
szlak prowadzi płasko przez imponujący kocioł doliny, który został 
uformowany przez trzy wodospady i liczne potoki, z widokiem na 
lodowiec i bacówkę Sulzenau Alm.

Z idyllicznie położonej bacówki droga prowadzi blisko najniższego 
punktu najpotężniejszego z trzech wodospadów - Sulzenaufall. 
Woda tego wyjątkowego wodospadu mknie 200 metrów w dół, jak 
srebrna strzała, prosto do wąskiej przecinki na pięknej zielonej hali 
przy bacówce Sulzenau Alm. Szczególnie wczesnym popołudniem 
wodospad ukazuje swoje mieniące oblicza, woda syczy i rozpryskuje 
się, a na koniec tworzy jeszcze wspaniały grzyb wodny.

Dalej przyjemnymi serpentynami trasa prowadzi do schroniska Sul-
zenauhütte, które jak orle gniazdo ze wspaniałym widokiem osadzo-
no na płaskim, pięknym terenie tuż przy skalnym urwisku.

Kolejna dolina z rozgałęzionymi meandrami rzeki w pobliżu bacówki Sulzenau Alm 
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3 ETAP

Sulzenauferner jest jednym z największych lodowców Alp Sztubajskich.
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3 ETAP

3 ETAP
Schronisko Sulzenauhütte - Lodowiec  

Sulzenauferner

Czas przejścia: 1 ½ godziny 
Różnica wzniesień: 400 m 

Atrakcje
Jezioro morenowe „Blaue Lacke”, lodowiec Sulzenferner 

Wypoczynek i gastronomia 
Schronisko Sulzenauhütte (2191 m)

Na trzecim i ostatnim etapie Drogi Dzikiej Rzeki krajobraz górski roz-
ciągający się ze schroniska Sulzenauhütte aż do stóp lodowca jest jak 
przygotowany przez naturę szlak edukacyjny na temat lodowców. 
Rzadko mamy możliwość w tak niewielkiej odległości podziwiać 
przeróżne oblicza krajobrazu lodowcowego. Podczas wędrówki roz-
ciąga się widok na królujące w górze wieże lodospadu Sulzenau- 
ferner poprzecinane szczelinami oraz szczyt Zuckerhütl. Idąc obok 
jezior morenowych, turkusowych jezior górskich jak np. „Blaue 
Lacke” czy też płaskimi i kolorowymi wygładami lodowcowymi turyści 
docierają do jeziora lodowcowego znajdującego się poniżej przełęczy 
Peiljoch. Tam wreszcie dochodzi się do miejsca, skąd Dzika Rzeka po 
raz pierwszy wypływa na powierzchnię, gdzie rozpoczyna się jej po-
dróż do doliny, a turyści kończą wycieczkę na Drodze Dzikiej Rzeki.

Jeziora górskie takie jak „Blaue Lacke” powstały na skutek cofającego się lodowca.

23
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Posłuchać, zobaczyć i poczuć: platforma przy wodospadzie Grawa.
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Z NATURY ZDROWA
Wodospady mają korzystny wpływ na  

zdrowie człowieka

Udowodniono, że sztubajskie wodospady mają działanie 
profilaktyczne. Wodospady tworzą w bezpośredniej bliskości 
wody drobiny aerozolu i przeważnie ujemnie naładowane jony w 
powietrzu. Te mikrocząsteczki są tak małe, że mogą przedostawać 
się do najdrobniejszych rozgałęzień oskrzeli w płucach i dzięki temu 
je oczyszczać. Poprawiają także funkcje górnych dróg oddechowych, 
przez co skutecznie leczą schorzenia lub też im zapobiegają. Chodzi 
tutaj przede wszystkim o szeroko rozpowszechnione stany chorobowe 
takie jak astma, alergie, stres czy efekt wypalenia się.

Badania uniwersytetu Paracelsus Privatuniversität Salzburg 
wykazały, że poszczególne wodospady masywu Stubai posiadają 
różne oddziaływanie lecznicze. Wodospad Grawa charakteryzuje 
się wysoką koncentracją nano aerozoli i małą wielkością cząsteczek 
aerozoli. Już godzinny pobyt przy wodospadzie Grawa wpływa na 
lepszy współczynnik oczyszczania się górnych dróg oddechowych 
oraz znacznie poprawia się subiektywna ocena jakości oddychania.

Wpadający do koryta rzeki wodospad Sulzenaufall wykazuje 
wyjątkowo dużą koncentrację aerozoli i jonów - nawet w nasłonecz-
nionych strefach, gdzie turyści mogą przez dłuższy czas pozostawać 
bez odczuwania działania wody. Przebywanie w tym miejscu w po-
łączeniu z podejściem to optymalna kombinacja sportu i medycyny, 
składająca się z wędrówki i oddziaływania wodospadu poprawiają-
cego wydajność układu krwionośnego i oddechowego.

Górskie powietrze, rozpylona woda w powietrzu a nawet i widok mają
pozytywny wpływ  na ciało ludzkie.
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DOBRZE WIEDZIEĆ
Ważne informacje na temat Dzikiej Rzeki

Wodospady Grawa i Sulzenaufall mogą zaskoczyć samymi superla-
tywami. Wodospad Grawa jest najszerszym wodospadem w Alpach 
Wschodnich, a wodospad Sulzenaufall ze spadającą z 200 metrów 
wodą jednym z najwyższych w całych Alpach. 

10 lat potrzebuje płatek śniegu na szczycie Zuckerhütl, aby poprzez 
działanie ciśnienia, topnienie i zamarzanie powstał z niego lód lo-
dowcowy. Następnie płatek śniegu wędruje wraz z lodowcem coraz 
niżej i 500 lat później na samym dole jęzora lodowcowego pojawia 
się ponownie, topi się i rozpoczyna swoją wodną podróż.

Trzy lodowce Sulzenauferner, Fernerstube i Grünauferner wyrzeźbiły 
swoim ciężarem płytę hali Sulzenau. Nanoszony materiał z góry i z 
boków zapobiega bieżącemu wypłukiwaniu się płaskiego dna i ma 
wpływ na kształt doliny. 

Strumień Ruetz jest ojczyzną dla pstrągów strumieniowych, gło-
waczy, larw chruścików i widelnic oraz jętek. Dynamicznie płynący 
strumień tworzy zróżnicowane struktury i przestrzenie życiowe, któ-
re tworzą podstawę dla najróżniejszych żywych istot.

Około 14 dni płynie każda pojedyncza kropla strumieniem Ruetz, 
rzeką Still, Inn i Dunajem do Morza Czarnego, gdzie odparowuje i 
powraca do początku swojego obiegu. Każda podróż kropli wody z 
masywu Stubai zaczyna od topniejącego na jęzorze lodowca płatka 
śniegu. 

Słowo katarakta można odnaleźć w wielu językach. Po łacinie słowo 
cataracta oznacza wodospad, w języku starogreckim katarrhátte-
in to tyle co spadać. Katarakty są ukształtowane przez dominujące 
formacje skalne. Klify i bloki skalne opierają się masom wodnym i 
ustalają bieg strumienia oraz siłę jego prądu.
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CZYSTE POWIETRZE. DZIEWICZE I 
WZNIOSŁE PIĘKNO GÓR. PRZEŻYJ 
PRZYGODĘ I POCZUJ RADOŚĆ W 
ALPACH SZTUBAJSKICH.
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REZERWATY NATURY  
MASYWU STUBAI

Skarby i tajemnice gór

Rezerwaty natury masywu Stubai pozostają czasem w ukryciu. Dla-
tego też zadaniem niniejszego przewodnika po trasach wędrówkowych 
jest doprowadzenie do magicznych miejsc: Miejsc, które opowiadają 
i ujawniają historie; miejsc, które prezentują widoki i perspektywy; 
miejsc, które działają i wywierają wpływ; każdy może i powinien 
odkryć te miejsca i zapamiętać je - bo przecież są one oddalone naj-
częściej zaledwie o kilkanaście kroków.

Piękno tego cudu natury oczarowuje, chce być podziwiane i uznane. 
Aby móc przysiąść przy tych cudach natury przygotowano ławki i 
leżanki do odpoczynku i marzeń. W ten sposób można znaleźć czas 
na szczególne momenty, w których życie zatrzymuje się na chwilę i 
rolę grają tylko promienie słoneczne i czyste powietrze.

W Dolinie Stubai planuje się przygotowanie 25 rezerwatów natury 
- obok pięciu już istniejących rezerwatów w przyszłości powstaną 
kolejne, szczególne miejsca w masywie Stubai. Począwszy od subtel-
nej scenografii z drewnianymi ławeczkami i przygotowanym infor-
macjom na temat każdego miejsca, urlopowicze jak i mieszkańcy 
mogą podziwiać i delektować się tymi szczególnymi miejscami.
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KARTNALL
Okno na lodowiec

Ponieważ dolinę Stubai często nawiedzały powodzie, gospodarze 
szukali innych terenów i pod koniec XIII wieku znaleźli w Kartnall (z 
jęz. romańskiego „quartinale”) przynoszący plony „kwartał” ziemi. 
Powstały tam dolne i górne gospodarstwo Kartnall. Aby móc uprawiać 
pola, należało wówczas składać daninę w naturze (dziesięcina). Dziś 
turystyka oraz hodowla krów, owiec i kóz zapewniają utrzymanie 
obydwu gospodarstwom rodzinnym. Zwierzęta te wypasają się na 
łąkach, a ich mleko wykorzystywane jest do produkcji masła, szarego 
sera i twarogu.

PĘTLA KARTNALL – UFERWEG – FORCHACH

Punkt rozpoczęcia i zakończenia trasy: Ośrodek rekreacji Neustift / 
Milders (990 m) - elektrownia przy wejściu do doliny Oberbergtal (1090 m)
Cel: Gospody alpejskie Kartnallhöfe (1285 m)
Czas przejścia: 2 ½ godziny
Różnice wzniesień: 400 m

Wypoczynek i gastronomia
Bar z przekąskami Oberkartnall (1285 m), bar z przekąskami Hofer 
- Unterkartnall (1285 m)

DOJAZD / PUNKT WYJŚCIA

Trasa rozpoczyna się przy ośrodku rekreacji w Neustift lub elektrowni 
przy wejściu do doliny Oberbergtal. Ośrodek rekreacji znajduje się w 
pobliżu ronda w Neustift w samym środku miejscowości. Tam znaj-
dują się liczne bezpłatne miejsca parkingowe. Aby dotrzeć do elek-
trowni w dolinie Oberbergtal należy w przysiółku należącym do Ne-
ustift - Milders skręcić w kierunku Oberbergtal. Po około 700 metrach 
dociera się do punktu wyjścia, w którym znajduje się kilka bezpłatnych 
parkingów.

KARTNALL KARTNALL30
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OPIS TRASY

Zagrody w Kartnall liczące prawie 700 lat zostały wybudowane wy-
soko w górach z obawy przed powodziami. Od ośrodka rekreacyjnego 
w Neustift trasa biegnie wzdłuż ścieżki rowerowej w kierunku stare-
go basenu. Tam znajduje się wejście na otwartą od kwietnia do 
października ścieżkę prowadzącą do Kartnall. Serpentynami mija się 
kawałek lasu, aż do coraz większych prześwitów między drzewami. 
Po około 45 minutach marszu pośrodku zielonych łąk ukazuje się 
przepiękny krajobraz Kartnall ze wspaniałą panoramą na otaczającą 
naturę aż po lodowiec Sulzenauferner. Położone na 1285 metrach 
gospody Kartnall i Hofer zachęcają do odpoczynku przy tyrolskich 
przysmakach.

Od zagród w Kartnall prowadzi ulica do górskiego gospodarstwa 
Forchach powyżej Milders. Przy dobrej pogodzie schodzimy ścieżką z 
powrotem do doliny. 

W przypadku opadów czy poza sezonem letnim zaleca się skorzystać 
z szosy prowadzącej w kierunku doliny Oberbergtal. Od małej elek-
trowni w Milders trasa wiedzie wzdłuż strumienia Oberbergbach. Przy 
ujściu strumienia do rzeki Ruetz kierujemy się ścieżką spacerową z 
powrotem do centrum miejscowości Neustift.
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EULENWIESEN
Romantyczne łąki i lasy

Dają cień, ale i wystarczająco dużo światła dla runa leśnego. Modrze-
wia porastające łąki Eulenwiesen umożliwiają kwitnięcie różnych 
gatunków kwiatów pod ochroną (sasanki, goryczki, arniki) i dają 
miejsce murawom bliźniczkowym oraz półkrzewom. Te połacie mo-
drzewiowe „Larchbergmahder” powstały w wyniku wypalania lasów. 
Gospodarze wiejscy ze względu na liczne powodzie w dolinie potrze-
bowali nowych łąk, których szukali na wysokości 1700 metrów nad 
poziomem morza. Podczas gdy świerki i sosny spalały się w pożarach 
modrzewie osmalały się tylko z zewnątrz i następnego roku wypusz-
czały nowe pędy. Te naturalne rezerwaty natury zachowały się tylko 
dzięki pracochłonnej pielęgnacji i gospodarowaniu mieszkających 
tam ludzi. Raz w roku łąki Eulenwiesen wykaszane są ręcznymi ko-
siarkami i kosami.

PĘTLA 1: GOSPODA ALPEJSKA GLEINSERHOF 
– EULENWIESEN – GOSPODA ALPEJSKA GLEIN-
SERHOF

Punkt rozpoczęcia i zakończenia trasy: Gospoda alpejska Glein-
serhof (1412 m)
Czas przejścia: 2 godziny
Różnice wzniesień: 250 m

Wypoczynek i gastronomia
Gospoda alpejska Gleinserhof (1412 m)

DOJAZD / PUNKT WYJŚCIA

W miejscowości Schönberg należy iść drogą aż do urzędu pocztowe-
go, a następnie skręcić w prawo. Należy przejść przejściem pod auto-
stradą i po drugiej stronie kierować się na „Gleinserhof” zgodnie z 
oznakowaniem. Po około 15 minutach dochodzi się do gospody al-
pejskiej Gleinserhof usytuowanej na końcu ulicy. Tam znajdują się 
liczne bezpłatne miejsca parkingowe.
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OPIS TRASY

Począwszy od gospody alpejskiej Gleinserhof, należy iść łagodnie 
wznoszącą się leśną ścieżką w stronę łąk Eulenwiesen. Przy pierwszym 
drogowskazie (Eulenwiesen) skręcić w lewo i po dwóch zakrętach w 
ciągu godziny dociera się do Eulenwiesen. Pozostają cały czas na 
grzebiecie górskim wędruje się łąką gęsto porośniętą modrzewiem. 
Po dotarciu do najwyższego punktu Eulenwiesen i przejściu wzdłuż 
drewnianego ogrodzenia należy skręcić w prawo i podążać ścieżką 
opadającą aż do leśnego szlaku na przełęczy Gleinser Mähder. Tym 
wygodnym leśnym szlakiem droga wiedzie z powrotem do gospody 
alpejskiej Gleinserhof. Cała wędrówka w obie strony trwa około 2 
godziny.

PĘTLA 2: KOLEJKA GÓRSKA SERLES –  
EULENWIESEN – KOLEJKA GÓRSKA SERLES

Punkt rozpoczęcia i zakończenia trasy: Kolejka górska Serles 
(stacja górna 1600 m / stacja dolna 982 m)
Czas przejścia: 3 ½ godziny
Różnice wzniesień: 450 m

Wypoczynek i gastronomia
Restauracja panoramiczna Koppeneck (1600 m), schronisko Ochsen-
hütte (1582 m), gospoda Gleinserhof (1412 m)

DOJAZD / PUNKT WYJŚCIA

Kolejka górska Serles mieści się przy wejściu do doliny w miejscowo-
ści Mieders. Tam znajdują się liczne bezpłatne miejsca parkingowe.

OPIS TRASY

Wychodząc ze stacji górnej kolejki Serles trasa prowadzi obok restau-
racji panoramicznej Koppeneck leśną ścieżką w kierunku Eulenwiesen 
(oznakowanie). Po krótkim marszu widać schronisko Ochsenhütte. 
Stamtąd idąc nadal leśnym duktem w kierunku Eulenwiesen po 
około 40 minutach dochodzi się do rozwidlenia drogi, która w prawo 
prowadzi do Gleinser Mähder (oznakowanie). 
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Teraz trasa przez około 20 minut marszu wiedzie płasko położoną 
leśną drogą wzdłuż Gleinser Mähder. Przy drogowskazie (Eulenwiesen) 
skręca się w lewo i po krótkim stromym podejściu dociera się do łąk 
Eulenwiesen. Pozostając na grzebiecie górskim należy iść łąką gęsto 
porośnięta modrzewiem. Na końcu łąki Eulenwiesen dochodzi się 
leśną drogą do gospód Gleinserhöfen. Stamtąd szlak prowadzi z po-
wrotem do stacji dolnej kolejki Serles. Cała wędrówka w obie strony 
trwa około 3 ½ godziny.

EULENWIESEN ELFER GRATZENGRÜBL34
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ELFER GRATZENGRÜBL
Skalny cud

Elfer - główna góra gminy Neustift - jest od niepamiętnych czasów 
nie tylko naturalnym wskaźnikiem czasu dla miejscowej ludności, 
posiada także niecodzienne właściwości geologiczne. W zadziwiają-
cy sposób spotykają się tam dwie różne formy geologiczne skał. Po 
jednej stronie widać strome i jasne formacje skalne grani Serles 
utworzonej ze skał wapiennych, a po drugiej stronie pierwotną skałę 
Gór Sztubajskich, tzw. Ötztal-Stubai-Kristallin, tworzącą trzon góry. 
Warstwy wapienne uległy wypiętrzeniu z morza podczas tworzenia 
się Alp, kiedy to afrykańska płyta tektoniczna napierała na płytę eu-
ro-azjatycką. Skałę wapienną rozpoznać można po jej warstwach w 
odcieniu od czerwonawego do żółtawego poniżej szczytu Kesselspitze, 
surowej, mocno poprzecinanej szczelinami budowie oraz jasnych 
zwałach odłamków skalnych o ostrych krawędziach.

PĘTLA 1: STACJA GÓRNA KOLEJKI ELFER – BA-
CÓWKA AUTENALM – STACJA GÓRNA KOLEJKI 
ELFER

Punkt rozpoczęcia i zakończenia trasy: Stacja górna kolejki Elfer 
(1794 m)
Czas przejścia: 4 godziny
Różnice wzniesień: 700 m

Wypoczynek i gastronomia
Restauracja panoramiczna Elfer (1794 m), schronisko Elferhütte (2080 
m), bacówka Autenalm (1665 m)

DOJAZD / PUNKT WYJŚCIA

Bezpośrednie połączenie autobusowe do Neustift (przystanek auto-
busowy: Neustift i. St., rozwidlenie kolejek na Elfer). Dodatkowo obok 
dolnej stacji kolejki Elfer znajdują się liczne bezpłatne parkingi.
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OPIS TRASY

Trasa wiedzie od stacji górnej kolejki Elfer do stromej ścieżki wijącej 
się serpentynami w górę do schroniska Elferhütte. Tuż ponad schro-
niskiem szlak widokowy odgałęzia się ku zachodniej części doliny 
Pinnistal, wznosi się nieco, a następnie dłuższy czas wiedzie na tej 
samej wysokości, z której roztacza się wspaniała panorama dziewiczej 
i romantycznej doliny Pinnistal. Po 1 ½ godzinnym marszu można 
dotrzeć zaraz po rozgałęzieniu szlaku w kierunku Zwölfernieder do 
rezerwatu przyrody Elfer znajdującego się na płaskowyżu, z którego 
roztacza się fantastyczny widok wzdłuż grani Serles. Modrzewiowe 
ławki zapraszają tam na chwilę odpoczynku. Z powrotem idzie się 
przez Zwölfernieder i halą Autenalm. Pierwsze 300 metrów należy 
kierować się tą samą drogą powrotną aż do zakrętu w lewo ku Zwöl-
fernieder i hali Autenalm. Do Zwölfernieder można dotrzeć w około 
30 minut. Początkowo z Zwölfernieder wąska, lecz wygodna ścieżka 
(przez pierwsze 30 minut) prowadzi po dość stromym stoku do Au-
tenalm. Od Autenalm można powrócić stosunkowo płaskim terenem 
z powrotem do stacji górnej (45 minut) lub zejść do stacji dolnej ko-
lejki Elfer (2 godziny).
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PĘTLA 2: STACJA GÓRNA KOLEJKI ELFER –
PINNISTAL – STACJA DOLNA KOLEJKI ELFER

Punkt rozpoczęcia trasy: Stacja górna kolejki Elfer (1 794 m)
Punkt zakończenia trasy: Stacja dolna kolejki Elfer (993 m)
Czas przejścia: 5 ½ godziny
Różnice wzniesień: 450 m

Wypoczynek i gastronomia
Restauracja panoramiczna Elfer (1794 m), schronisko Elferhütte (2080 
m), bacówka Karalm (1737 m), bacówka Pinnisalm (1550 m), baców-
ka Issenangeralm (1380 m), bacówka Herzebenalm (1338 m)

DOJAZD / PUNKT WYJŚCIA

Bezpośrednie połączenie autobusowe do Neustift (przystanek auto-
busowy: Neustift i. St., rozwidlenie kolejek na Elfer). Dodatkowo obok 
dolnej stacji kolejki Elfer znajdują się liczne bezpłatne parkingi.

OPIS TRASY

Trasa wiedzie od stacji górnej kolejki Elfer do stromej ścieżki wijącej 
się serpentynami w górę do schroniska Elferhütte. Tuż ponad schro-
niskiem szlak widokowy odgałęzia się ku zachodniej części doliny 
Pinnistal, wznosi się nieco, a następnie prowadzi relatywnie prostą 
trasą, z której roztacza się wspaniała panorama doliny Pinnistal. Po 
około 1 ½ godzinnym marszu można dotrzeć zaraz po rozgałęzieniu 
szlaku w kierunku Zwölfernieder do rezerwatu przyrody Elfer znajdu-
jącego się na płaskowyżu, z którego roztacza się fantastyczny widok 
wzdłuż grani Serles. Modrzewiowe ławki zapraszają tam na chwilę 
odpoczynku.
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GSCHMITZ
Łąki pieszczone przez słońce

Wyraz „Gschmitz” w tłumaczeniu oznacza tyle co „pas łąki górskiej” 
lub „wykoszona połać” - w późnym średniowieczu bowiem wykarczo-
wano tutaj gęsty las, a pozostały jedynie modrzewie. Najstarsze 
modrzewie w Gschmitz liczą sobie do 400 lat. Kolejną próbą wyja-
śnienia pochodzenia nazwy może być kowalskie rzemiosło, które w 
Fulpmes było od średniowiecza mocno rozpowszechnione i do dziś 
stanowi jedną z najprężniejszych gałęzi gospodarki w regionie. Wie-
lu miejscowych kowali z Fulpmes uprawiało dodatkowo rolę, by móc 
się utrzymać - stąd pola i łąki wokół miejscowości Gschmitz.

PĘTLA: STACJA POŚREDNIA SCHLICK 2000 – 
VERGÖR – GSCHMITZ – STACJA DOLNA 
SCHLICK 2000

Punkt rozpoczęcia trasy: Stacja pośrednia Schlick 2000 (1350 m)
Punkt zakończenia trasy: Stacja dolna Schlick 2000 (1000 m)
Czas przejścia: 3 godziny
Różnice wzniesień: 260 m

Wypoczynek i gastronomia
Bacówka Fronebenalm (1350 m), restauracja górska Bruggeralm 
(1350 m), Gospoda alpejska Vergör (1300 m)

DOJAZD / PUNKT WYJŚCIA

Bezpośrednie połączenie autobusowe do Fulpmes. Dodatkowo obok 
dolnej stacji kolejki Schlick 2000 znajdują się liczne bezpłatne parkingi. 

GSCHMITZ GSCHMITZ38
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OPIS TRASY

Od stacji pośredniej Schlick 2000 idzie się niemal płaską drogą leśną 
w kierunku Vergör. Po około 30 minutach marszu należy skręcić w 
lewo w wąską drogę leśną i iść nią aż do momentu, w którym po 
dalszych 20 minutach las się przerzedza. Stamtąd wystarczy już tylko 
krótka przechadzka do gospody Vergör, zapraszającej na odpoczynek 
przy wybornych tyrolskich przysmakach. Dalej trzeba iść w kierunku 
doliny po początkowo wspinającej się w górę leśnej drodze, prowa-
dzącej bezpośrednio do Gschmitz. Po około 30 minutach można dotrzeć 
do idyllicznej łąki modrzewiowej. Z płaskowyżu znajdującego się 
tylko kilka metrów powyżej trzech stodół roztacza się wspaniała 
panorama na Serles, Elfer, Habicht oraz dolinę Pinnistal.

Tą samą trasą można wrócić do gospody alpejskiej Vergör. Od Vergör 
leśna droga prowadzi przez około godzinę marszu lekko w dół do 
stacji dolnej Schlick 2000.

GSCHMITZ GSCHMITZ 39
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ŁĄKI TELFER
Morze krzewów i kwiatów

Telfes w dolinie Stubai było zasiedlone dosyć wcześnie, bo około 1700 
r. p.n.e. Świadczą o tym znaleziska z wczesnej epoki brązu. Głównym 
powodem zasiedlenia tych terenów były prawdopodobnie żyzne 
gleby łąk Telfer. Wskazuje na to również sama nazwa. Wywodzi się 
ona od indoeuropejskiego rdzenia językowego „tellevo”, co oznacza 
„grunty użytkowe”. Ze względu na położenie oraz długotrwałe nasło-
necznienie w miejscu tym panują szczególnie dobre warunki do po-
rostu traw. Nawet obecnie obszar łąk Telfer wykorzystywany jest 
wyłącznie do celów rolniczych i zalicza się do najpiękniejszych łąk 
modrzewiowych w Tyrolu. Szczególnie imponujący jest bogaty rozkwit 
goryczki na wiosnę.

PĘTLA: TELFES – GOSPODA
KIRCHBRÜCKE – TELFES

Punkt rozpoczęcia i zakończenia trasy: Telfes, przysiółek Kapfers 
(1090 m)
Czas przejścia: 2 ½ godziny
Różnice wzniesień: 350 m

Wypoczynek i gastronomia
Gospoda Kirchbrücke (880 m)

DOJAZD / PUNKT WYJŚCIA

Bezpośrednie połączenie autobusowe do Telfes. Idąc przez wieś Telfes 
pod górę aż do przysiółka Kapfers i kierując się cały czas w prawo w 
kierunku łąk Telfer, można dotrzeć do małego parkingu za ostatnimi 
domami.

OPIS TRASY

Począwszy od parkingów w przysiółku Kapfers w Telfes szeroka i 
płaska droga wiedzie przez las w stronę łąk Telfer. Obok tego prze-
pięknego szlaku rośnie wiele modrzewi, a już po 15 minutach marszu 
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można dotrzeć do rezerwatu przyrody „Telfer Wiesen”. Miejsce to 
posiada zarówno duży taras słoneczny, jak i rozłożyste drzewa zapew-
niające cień sprzyjający wypoczynkowi. Po upływie kolejnych trzy-
dziestu minut marszu można dotrzeć do rozstaju dróg, a następnie 
skręcić w prawo w kierunku gospody Kirchbrücke. Lekko opadająca 
droga prowadzi wzdłuż strumienia płynącego nieopodal Gallhof i 
Wiesenhof. Za Wiesenhof droga skręca w prawo, przecina strumień 
Ruetzbach i wiedzie dalej w kierunku gospody Kirchbrücke. Po upły-
wie około 2 godzin marszu, można dotrzeć do gospody Kirchbrücke, 
która zaprasza na odpoczynek. Teraz droga prowadzi w górę ku Telfes. 
Po około 30 minutach marszu powraca się do punktu wyjścia.
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WILDEBEN WILDEBEN

WILDEBEN
W poszukiwaniu szarotki

Do tego rezerwatu przyrody można dotrzeć stromą ścieżką, która 
prowadzi na płaskowyż. Z połączenia dwóch pojęć: surowości i słody-
czy wywodzi się nazwa tego rezerwatu: Wild-Eben. To miejsce jeszcze 
bardzie niż jego położenie, niczym tron wysoko w górach, oferuje 
przestrzeń i czas do głębokiej kontemplacji otaczającego krajobrazu 
górskiego. Tu można dostrzec nawet szarotkę, której kwiaty między 
surowymi skałami wychylają się ku słońcu. 

PĘTLA: ZAPORA W KAMPL – WILDEBEN –
REZERWAT PRZYRODY WILDEBEN
„EDELWEISSKOPF” – ZAPORA W KAMPL

Punkt rozpoczęcia i zakończenia trasy: Neustift, Kampl (994 m)
Czas przejścia: 4 godziny
Różnice wzniesień: 900 m

Wypoczynek i gastronomia
Gospoda alpejska Wildeben (1770 m)

DOJAZD / PUNKT WYJŚCIA

Trasa rozpoczyna się na końcu ulicy Höhlebachstraße przy zaporze w 
Kampl, która znajduje się w przysiółku Kampl w Neustift. Przed 
końcem miejscowości Kampl - tuż przed stacją benzynową - należy 
skręcić w prawo. W punkcie wyjścia istnieje ograniczona możliwość 
parkowania.

Można też podejść leśną drogą z Medrazer Stille.

42
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WILDEBEN WILDEBEN

OPIS TRASY

Od zapory w Kampl położonej na skraju lasu Kampl wiedze ostrymi 
zakrętami stromy, oznaczony na czerwono szlak do gospody alpejskiej  
Wildeben. Doświadczeni turyści mogą ewentualnie podejść czarnym 
szlakiem przez jaskinię w Kampl. 

Trasa prowadzi stromymi zboczami aż do strumienia Seilbach, który 
przekracza się w wąwozie. Potem ścieżka prowadzi ostro pod górę do 
gospody Wildeben. Tam rozciąga się już przepiękny widok na dolinę 
Stubai. 

Po miłym odpoczynku idzie się stromą ścieżką do najwyższego punk-
tu tej trasy: rezerwatu przyrody Edelweißkopf. To wyjątkowe miejsce, 
w którym rośnie szarotka zaprasza do nabrania sił. 

Z Edelweißkopf można dojść przełęczą Serles-Jöchl do szczytu Serles. 
Turyści, którzy zmęczyli się już wspinaniem mogą zejść w kierunku 
doliny do gospody Wildeben. Tu można zejść tą samą drogą lub drogą 
leśną, od której w pewnym momencie odchodzi szlak wejściowy.  

43

TVS15066_wanderfibel_105x210mm_PL.indd   43 11.07.16   13:06



SCHLICK - ŚCIEŚKA MIŚDZY DOMKAMI NA DRZEWIE HÜHNERSPIEL

HÜHNERSPIEL
Miejsce zbierania się cietrzewi

Wysoko w górach poniżej szczytu Brennerspitze leży otwarty płasko-
wyż porośnięty różanecznikiem i krzewami borówki brusznicy . W 
oddali widać błyszczące się na biało sztubajskie lodowce. Ten rezerwat 
przyrody jest także całorocznym miejscem zbierania się cietrzewi, 
które tokują, mocują się ze sobą i wspólnie „muzykują”. Główny okres 
tokowania cietrzewia przypada na okres pomiędzy końcem marca a 
początkiem czerwca - podobnie jak pierwsze wędrówki turystów. 
Cietrzew zaczyna tokować o świcie, imponuje przygotowanymi cio-
sami, zróżnicowanymi dźwiękami i fantastycznymi skokami z trzepo-
tem skrzydeł. Nim wzejdzie słońce nastanie jednak przerwa - myśliwi 
nazywają tę przerwę poranną modlitwą. Wraz ze słońcem rozpoczy-
na się tak zwane tokowanie słoneczne, które wraz z walkami trwa 
cały dzień. Pojęcia natura i pokazy zyskują w przypadku cietrzewia 
zupełnie nowe znaczenie.

PĘTLA 1: KRÖSSBACH / OBEREGG – BACÓWKA 
MILDERAUNALM – REZERWAT PRZYRODY 
HÜHNERSPIEL – BACÓWKA MILDERAUNALM 
– KRÖSSBACH / OBEREGG

Punkt rozpoczęcia i zakończenia trasy: Krössbach / Oberegg (1136 m)
Czas przejścia: 5 godzin
Różnice wzniesień: 1000 m

Wypoczynek i gastronomia
Bacówka Milderaunalm (1671 m)

DOJAZD / PUNKT WYJŚCIA

Szlak rozpoczyna się na parkingu w Oberegg (e 4,-/ dzień) Do par-
kingu dojeżdża się przekraczając most w Krössbach położony naprze-
ciw gospody Sportalm w kierunku Unteregg/Oberegg, a następnie 
jadąc około 700 metrów dalej ulicą. Jadąc środkami komunikacji 
publicznej należy wysiąść na przystanku Krössbach Ortsmitte - stam-
tąd w ciągu 15 minut można dojść pieszo do parkingu.

HÜHNERSPIEL44
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SCHLICK - ŚCIEŚKA MIŚDZY DOMKAMI NA DRZEWIE HÜHNERSPIELHÜHNERSPIEL

OPIS TRASY

Punktem wyjścia jest parking w Oberegg nad Krössbach. Idąc łagodnie 
wznoszącą się drogą leśną w ciągu ok. 1 ½ godziny można dotrzeć do 
bacówki Milderaunalm. Stamtąd wędruje się kolejne 1 ½ godziny do 
rezerwatu przyrody Hühnerspiel. Tamtejsza ścieżka prowadzi prosto z 
hali do porośniętego trawami płaskowyżu, gdzie tokuje cietrzew (Hüh-
nerspiel). Obrotowe siedzenia zamontowane w rezerwacie przyrody 
umożliwiają delektowanie się widokiem z każdej strony świata. Zejście 
wiedzie tym samym szlakiem, gdzie po około 2 godzinach marszu po-
wraca się przez bacówkę Milderaunalm do Oberegg.

PĘTLA 2: ELEKTROWNIA W MILDERS / 
ELEKTROWNIA PRZY WEJŚCIU DO DOLINY 
OBERBERGTAL – BACÓWKA MILDERAUNALM – 
REZERWAT PRZYRODY HÜHNERSPIEL – 
BACÓWKA MILDERAUNALM – MILDERS / 
ELEKTROWNIA W MILDERS /WEJŚCIE DO 
DOLINY OBERBERGTAL

Punkt rozpoczęcia i zakończenia trasy:  Elektrownia w Milders 
- Wejście do doliny Oberbergtal (1090 m)
Czas przejścia: 5 godzin
Różnice wzniesień: 1000 m

Wypoczynek i gastronomia
Bacówka Milderaunalm (1671 m)

DOJAZD / PUNKT WYJŚCIA

Trasa rozpoczyna się na parkingu przy elektrowni w Milders. Parking znaj-
duje się wzdłuż ulicy 300 metrów dalej jadąc w kierunku Oberbergtal. Jadąc 
środkami komunikacji publicznej należy wysiąść na przystanku Milders Or-
tsmitte. W ciągu 10 minut można dotrzeć piechotą do punktu wyjścia.

OPIS TRASY

Punktem wyjścia jest parking przy elektrowni w Milders przy wejściu 
do doliny Oberbergtal. Idąc łagodnie wznoszącą się drogą leśną w ciągu 
ok. 1 ½ godziny można dotrzeć do bacówki Milderaunalm. Stamtąd 
wędruje się kolejne 1 ½ godziny do rezerwatu przyrody Hühnerspiel. 
Zejście wiedzie tym samym szlakiem, gdzie po około 2 godzinach 
marszu powraca się przez bacówkę Milderaunalm do Milders.
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PANORAMA LODOWCA
Lodowiec

Często wyjątkowe miejsca leżą całkiem blisko, czasem jednak trzeba 
pokonać mniejszą lub większą przeszkodę lub „dać z siebie wszystko”, 
aby dotrzeć do tych obszarów. Rezerwat przyrody „Gletscherblick” 
należy do takich miejsc: tak blisko i tak niespodziewanie można do 
niego dotrzeć małą ścieżką. Nagrodą za trud jest: Panorama na lo-
dowcu masywu Stubai ze sterczącymi lodowymi szczytami jawi się 
jak gigantyczne malowidło - wokół charakterystycznego szczytu 
Zuckerhütl rozpoznać można lodowce Sulzenauferner, Fernerstube i 
Grünauferner, a w północnej dolinie Oberbergtal Alpeiner Ferner.

STACJA GÓRNA SCHLICK 2000 - PRZEŁĘCZ 
SENNJOCH - SCHRONISKO STARKENBURGER 
HÜTTE - BACÓWKA KASERSTATTALM - BACÓW-
KA FRONEBENALM - STACJA POŚREDNIA LUB 
DOLNA SCHLICK 2000

Punkt rozpoczęcia trasy: Stacja górna Schlick 2000, Kreuzjoch (2136 m)
Punkt zakończenia trasy: Stacja pośrednia Schlick 2000 (1363 m)
Czas przejścia: 4 godziny
Różnice wzniesień: 400 m

Wypoczynek i gastronomia
Restauracja panoramiczna Kreuzjoch (2136 m), schronisko Senn-
jochhütte (2225 m), schronisko Starkenburger Hütte (2237 m), ba-
cówka Kaserstattalm (1890 m), bacówka Bruggeralm (1350 m), ba-
cówka Fronebenalm (1306 m)

DOJAZD / PUNKT WYJŚCIA

Trasa zaczyna się przy stacji górnej na przełęczy Kreuzjoch, do której 
można bez trudu dotrzeć kolejką linową Schlick 2000. Przy stacji 
dolnej Schlick 2000 znajdują się liczne bezpłatne miejsca parkingowe. 
W okolicy dostępne są także bezpośrednie połączenia autobusowe.

PANORAMA LODOWCA I REZERWATY PRZYRODY -  
KSIĄŻECZKA DO ZBIERANIA PIECZĄTEKPANORAMA LODOWCA46
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REZERWATY PRZYRODY - 
KSIĄŻECZKA DO ZBIERANIA  

PIECZĄTEK 

Odwiedź rezerwaty przyrody i zbierz pieczątki! Pieczątki znajdują się 
w każdym rezerwacie przyrody przy drewnianym słupie informacyj-
nym. Książeczkę do zbierania pieczątek można otrzymać w naszym 
biurze turystycznym.

Po okazaniu książeczki z pieczątkami i kartą gościa miłośnicy przyro-
dy otrzymują odznakę. Aby otrzymać w biurach Związku Turystycz-
nego Stubai Tirol w Neustift lub Fulpmes niespodziankę, należy odkryć 
przynajmniej pięć rezerwatów przyrody.

PANORAMA LODOWCA I REZERWATY PRZYRODY -  
KSIĄŻECZKA DO ZBIERANIA PIECZĄTEKPANORAMA LODOWCA

OPIS TRASY

Ze stacji górnej Kreuzjoch wędruje się wzdłuż lekko wznoszącej się 
trasy widokowej w kierunku schroniska Starkenburger Hütte (ozna-
kowanie: Starkenburger Hütte - Panoramaweg), a po około 30 minu-
tach marszu dociera się do schroniska Sennjochhütte. Ścieżka prowa-
dzi w górę grzbietem górskim, a następnie odbija w lewo. Następnie 
trasa lekko schodzi do następnego skrzyżowania. Tam skręca się po-
nownie w prawo i idzie pod górę krótką, ale za to stromą trasą, aż do 
najwyższego miejsca rezerwatu przyrody - „Panoramy lodowca”. 
Drewniane leżanki w rezerwacie przyrody to nie tylko wspaniałe 
miejsce do wypoczynku, stąd rozciąga się także wspaniała panorama 
masywu górskiego Stubai.

Z rezerwatu przyrody „Panorama lodowca” widać już schronisko 
Starkenburger Hütte. Ostatnie zejście prowadzi do schroniska odda-
lonego stąd o jakieś 2 godziny marszu. Do stacji pośredniej Schlick 
2000 idzie się obok bacówki Kaserstattalm, a stamtąd dalej do ba-
cówki Bruggeralm lub Fronebenalm. Na drogę powrotną należy 
przewidzieć 2 godziny. Wskazówka: Ścieżka przebiega częściowo po 
grani - wymagany jest pewny krok.

47

TVS15066_wanderfibel_105x210mm_PL.indd   47 11.07.16   13:06



SZTUBAJSKI SZLAK ZADUMY SZTUBAJSKI SZLAK ZADUMY48

TVS15066_wanderfibel_105x210mm_PL.indd   48 11.07.16   13:06



SZTUBAJSKI SZLAK ZADUMY
Bogu na chwałę

„Ludziom ku refleksji i radości”. Szlak Zadumy prowadzi przepiękną 
ścieżką do idyllicznej bacówki Issenangeralm. Po drodze umieszczono 
liczne ławki, tablice informacyjne, a stacje ze zdjęciami zachęcają do 
zatrzymania się, rozmyślania i medytacji. Z inicjatywy proboszcza 
Eduarda Niederwiesera w latach 1996-1997 powstał szlak zadumy 
przy wejściu do doliny Pinnistal. Artyści pochodzący z Neustift Hansjörg 
Ranalter i Gotthard Obholzer wyrzeźbili różne biblijne postaci, które 
umieszczono na obrzeżach szlaku. Szlak Zadumy powinien przemawiać 
do możliwie największej grupy ludzi, bez względu na ich religię czy 
poglądy i pozwalać im na doświadczanie przyrody jako części historii 
stworzenia świata. Na trasie turyści przechodzą łącznie obok siedmiu 
ustawionych w pewnych odstępach stacji przydrożnych, przy których 
ustawiono nadludzkich rozmiarów rzeźby i tablice informacyjne. To 
połączenie duchowości, przyrody i sztuki jest unikatowe w swojej 
formie - i sprawia, że wędrówka sztubajskim szlakiem zadumy staje 
się szczególnym wydarzeniem.

SZTUBAJSKI SZLAK ZADUMY SZTUBAJSKI SZLAK ZADUMY 49
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PĘTLA: NEDER, DOLINA PINNISTAL - BACÓWKA
ISSENANGERALM - NEDER, DOLINA PINNISTAL 

Punkt rozpoczęcia i zakończenia trasy: Neustift, przysiółek Neder 
(970 m)
Czas przejścia: 3 godziny
Różnice wzniesień: 550 m

Wypoczynek i gastronomia
Bacówka Issenangeralm (1380 m)

DOJAZD / PUNKT WYJŚCIA

Trasa rozpoczyna się przy płatnym parkingu Zegger (parking bezpłat-
ny dla gości z ważną kartą gościa Stubai) w przysiółku Neder należą-
cym do Neustift. Parkingi znajdują się bezpośrednio przed wjazdem 
do Neder w kierunku doliny po prawej stronie ulicy.

OPIS TRASY

Najpierw należy iść ulicą obok szkoły aż do drogi leśnej, która prowa-
dzi do doliny Pinnistal. Kilka metrów po wejściu do doliny trasa 
skręca w lewo przy drewnianych tablicach opisanego szlaku Zadumy 
i prowadzi licznymi zakrętami do wschodniej części doliny Pinnistal 
po wielu schodach umieszczonych w przerzedzonym lesie. Po dojściu 
do najwyższego punktu (1397 m) trasa prowadzi prawie przez cały 
czas lekko w dół, obok przydrożnego krzyża, częściowo znowu po 
stopniach i zabezpieczonym terenie. Na koniec dociera się przez 
drewniany most, idąc kilka metrów dalej w górę do bacówki Issenan-
geralm (1366 m). Trasa powrotna do punktu wyjścia prowadzi drogą 
leśną przez dolinę Pinnistal.

SZTUBAJSKI SZLAK ZADUMY SZTUBAJSKI SZLAK ZADUMY50
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SZTUBAJSKI SZLAK ZADUMY SZTUBAJSKI SZLAK ZADUMY
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STUBAI SUPER CARD
Doświadczaj najwyższej klasy atrakcji, które 

znajdziesz w całej dolinie! 
Ważna od pierwszego do ostatniego dnia pobytu.

Jeśli spędzasz urlop u jednego ze zrzeszonych partnerów otrzymujesz 
wiele świadczeń w cenie:

- Bezpłatne korzystanie z kolejki na lodowiec Stubai: 1 wjazd do 
góry i 1 zjazd do doliny na dzień (wykluczony transport ze 
sprzętem narciarskim)

- Bezpłatne korzystanie z kolejek Serles: 1 wjazd do góry i 1 zjazd 
do doliny na dzień

- Bezpłatne korzystanie z kolejek Schlick 2000: 1 wjazd do góry 
 i 1 zjazd do doliny na dzień

- Bezpłatne korzystanie z kolejek Elfer w Neustift: 1 wjazd do góry 
 i 1 zjazd do doliny na dzień

- Bezpłatne przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w 
Innsbrucku pomiędzy miejscowościami Mutterberg i Innsbruck

- Bezpłatne przejazdy kolejką Stubaital na trasie Fulpmes-Innsbruck- 
Fulpmes

- Jedna wejściówka na tydzień na 3 godziny do nowego kompleksu 
kąpielowego StuBay

- Bezpłatne korzystanie z basenu krytego w Neustift
- Bezpłatne korzystanie z basenu Mieder
- 1 zjazd po letnim torze saneczkowym Mieders na tydzień
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Ponadto Stubai Super Card oferuje szereg 
tradycyjnych zniżek na usługi:
- 30% zniżka na wstęp do lodowej jaskini  

na lodowcu Stubai
- 30% zniżka na przejazdy taksówkami Hüttentaxi  

z Neustift do Oberissalm
- 30% zniżka na przejazdy taksówkami Hüttentaxi  

z Telfes do Pfarrachalm
- 30% zniżka na wstęp do parku Greifvogelpark Telfes
- 30% zniżka na dodatkowe przejazdy na letnim  

torze saneczkowym w Mieders dla posiadaczy karty  
Stubai Super Card

- 30% zniżka na wejście na pole mini golfa w Fulpmes
- 30% zniżka na wejście do  

muzeum szopek w Fulpmes
- 30% zniżka na wejście na stadion Bergiselstadion w Innsbrucku 

wraz z korzystaniem z windy pochyłej i windy pionowej
- 30% zniżki na bilet łączony do muzeów narodowych Kraju 

Związkowego Innsbruck (Muzeum Tyrolskiego Kraju Związkowego 
Ferdinandeum, Muzeum w Zeughaus, Tyrolskie Muzeum Sztuki 
Ludowej, kościół Hofkirche, Muzeum TIROL PANORAMA z muzeum 
tyrolskich strzelców cesarskich)

Informacje na stronie www.stubai.at

JEDNA DOLINA.JEDNA MAPA.
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KOLEJKI GÓRSKIE W STUBAI
Czarujące krajobrazy wycieczkowe i pejzaże  

sprzyjające wypoczynkowi

Marzysz o wycieczce w góry a jednocześnie nie chcesz stracić tchu 
przed opuszczeniem granicy lasów? Dzięki kolejkom masywu Stubai 
w lecie dostępne są dla każdego najpiękniejsze tereny wędrówkowe. 
Tu przygotowano ofertę atrakcyjnych wycieczek pieszych dla młodszych 
i starszych, sportowców, miłośników wygody i osób, które chcą zoba-
czyć świat z większej wysokości.

Kolejką górską Elfer można przykładowo wjechać na główną górę 
Neustift, która jest nie tylko terenem narciarskim i wędrówkowym, 
ale i naturalnym wskaźnikiem czasu, a także wiecznym przyjacielem 
mieszkańców doliny. 

Kolejka górska Schlick 2000 zawozi turystów do alpejskiego świata 
górskiego, którego nikt by się nie spodziewał - trochę jak zapomnia-
ny już świat. Pasmo Kalkkögel, geologiczna osobliwość Schlick, przy-
pomina w swojej surowości i strzelistych kształtach słynne Dolomity 
leżące na południe od przełęczy Brenner. Dlatego też w przewodnikach 
turystycznych i wspinaczkowych to pasmo górskie nazywane jest 
często Dolomitami Północy.

W dolinie z drugiej strony pasma Kalkkögel czeka na wędrowców i 
alpinistów kolejne naturalne piękno: góra Serles. Ze względu na 
kształt piramidy i dominującą w pejzażu wolnostojącą formę góra 
nazywana jest często „Ołtarzem Tyrolu”. Nazwa „Król Serles” natomiast 
wywodzi się z legendy: Według legendy główny szczyt Serles to za-
mieniony w skałę zły król, a dwa boczne szczyty to jego synowie, 
którzy podzielili ten sam los.

Dzięki kolejkom górskim można się dostać także do największego 
ośrodka lodowcowego Austrii: lodowca Stubai. Sam wygląd lodow-
ca jest wystarczającym zaproszeniem, by wspiąć się na taką wysokość. 
Także wyśmienita oferta gastronomiczna, jaskinia lodowcowa oraz 
przekaz informacji o wiecznym lodzie pozostawiają na każdym nie-
zapomniane wrażenia. Największą atrakcją jest platforma widokowa 
na szczycie TOP OF TYROL (3210 m).
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SERLESPARK SERLESPARK 

SERLESPARK
Przygoda u podnóży władcy

Prawdziwie majestatycznie położony jest Serlespark u podnóży Serles. 
Park, który zaprasza do wędrowania, a także na chwilę relaksu. Nowo 
wybudowany zbiornik wodny, tak zwane jeziora Serles zamienia się 
w letnich miesiącach w doskonałą oazę wypoczynku na 1600 metrach 
wysokości. Dzieci mogą się tu bawić w płytkiej wodzie - w specjalnie  
dla nich przygotowanej strefie wodnej z urządzeniami do nalewania 
wody i spławiania oraz nurtem dzikiej rzeki do budowania tam. Trasa 
po pętli Serlespark prowadzi od stacji górnej Koppeneck wokół jezior 
Serles do platformy widokowej Koppeneck. Na szeroko rozłożonym 
drewnianym podeście na turystów czeka widok otaczającej górskiej 
panoramy. Dwie kolejne platformy, Karwendelblick oraz Serlesblick 
leżą na przyjemnie położonej trasie do najwyżej w Europie zlokalizo-
wanego klasztoru Maria Waldrast i przyciągają równie wspaniałym 
roztaczającym się widokiem. Letnim torem saneczkowym liczącym 
2,8 km długości można ponadto w zawrotnym tempie 42 km/h po-
wrócić do doliny na parking kolejki Serles. Podczas tej ekscytującej 
przygody pokonuje się różnicę wysokości 640 metrów w najkrótszym 
możliwym czasie.

Punkt rozpoczęcia i zakończenia trasy: Stacja górna Koppeneck 
(1600 m)
Czas przejścia: tak długo, jak pragnie tego dusza i starczy sił w nogach
Cel: Jeziora Serles, platformy widokowe, trasy po pętli
Różnica wzniesień: w zależności od trasy

Wypoczynek i gastronomia
Schronisko Ochsenhütte (1582 m), gospoda alpejska Sonnenstein 
(1400 m) i Maria Waldrast (1636 m) w zależności od trasy np. gospo-
da Gleinserhof (1420 m)
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SERLESPARK SERLESPARK 

DOJAZD / PUNKT WYJŚCIA

Dolna stacja kolejki Serles w Mieders

OPIS TRASY

Ze stacji górnej Koppeneck prowadzi spacerowa trasa wokół jezior 
Serles do platformy widokowej Koppeneck, z której rozpościera się 
wspaniały widok na dolinę Stubai i rzekę Inn. Stąd można pójść nowym 
szlakiem wędrówkowym w kierunku schroniska Ochsenhütte, przy 
schronisku droga skręca do klasztoru Maria Waldrast i łagodnie schodzi 
do samego obiektu. Platformy widokowe Karwendelblick i Serlesblick 
znajdują się nieco nad schroniskiem Ochsenhütte. Platforma 
Karwendelblick skierowana jest na północny-wschód z widokiem na 
dolinę Inn i północny łańcuch górski, platforma Serlesblick natomiast 
ustawiona jest w kierunku południowego wschodu z panoramą 
Hochmoor, lekko pagórkowatego lasu modrzewiowego oraz główny 
grzbiet Alp w oddali. Z klasztoru Maria Waldrast można zejść prosto 
do stacji górnej kolejki tą samą drogą lub szlakiem w rezerwacie 
przyrody „Eulenwiesen” (patrz strona 32).  

Jeziora Serles przy stacji górnej Koppeneck
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ŚCIEŻKA KAPLICZEK U PODNÓŻY SERLES ŚCIEŻKA KAPLICZEK U PODNÓŻY SERLES 

ŚCIEŻKA KAPLICZEK U 
PODNÓŻY SERLES 
Zaduma u podnóży władcy

Ścieżka kapliczek w Mieders jest częścią trasy pielgrzymkowej „Quo 
Vadis”, która prowadzi z katedry św. Jakuba w Innsbrucku do miejsca 
kultu Maria Waldrast. Na terenie gminy Mieders trasa pielgrzymkowa 
wiedzie wzdłuż tzw. ścieżki kapliczek. 15 kapliczek różańcowych przy 
starej drodze dla pieszych z Mieders do klasztoru Maria Waldrast zo-
stało prawdopodobnie wzniesione w drugiej połowie XVII wieku. 
Malowidła są imponującym świadectwem autorstwa tyrolskiego 
artysty Caspara Jele. Malarz umieścił na ścianach kapliczek freski w 
kolorowych barwach. Otwarte kapliczki poświęcone są całkowicie 
tematowi życia, cierpienia i zmartwychwstania Pana - zgodnie z Ta-
jemnicami różańca: radosną, bolesną i chwalebną.
Obowiązuje zasada: „Chodzenie jest najlepszym lekiem”, zgodnie z 
teorią Hipokratesa (460 - 375 r. p.n.e). Dzięki długiemu marszowi, to 
znaczy stałemu „poruszaniu się” ciała, poruszona zostaje także dusza. 
Dlatego wędrowanie ścieżką kapliczek jest wyjątkowo uduchowioną 
wędrówką, nagradzaną świętą czy też gaszącą pragnienie wodą ze 
źródła Waldraster.

PĘTLA: STUDNIA MIEDERS –  
KOPPENECK – MARIA WALDRAST 

Punkt rozpoczęcia trasy: Studnia w Mieders (952 m)
Czas przejścia: 3 godziny (od studni w Mieders), 
1 godzina od stacji górnej Koppeneck
Różnice wzniesień: 800 m

Wypoczynek i gastronomia
Gospoda klasztorna Maria Waldrast (1636 m)
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ŚCIEŻKA KAPLICZEK U PODNÓŻY SERLES ŚCIEŻKA KAPLICZEK U PODNÓŻY SERLES 

DOJAZD / PUNKT WYJŚCIA

Punkt wyjścia studnia w Mieders lub dolna stacja kolejki Serles. 
Parkingi znajdują się przy dolnej stacji kolejki Serles.

OPIS TRASY

Przy studni w Mieders szlak kapliczek prowadzi najpierw pod górę w 
kierunku Schmelzgasse. Przy pierwszej kapliczce trasa skręca w 
końcu w lewo aż do rozwidlenia dróg. Stąd idzie się przyjemną, ła-
godnie wznoszącą się drogą leśną aż do miejsca znajdującego się 
nieco poniżej Koppeneck, gdzie położona jest górna stacja kolejki 
Serles. Po dużym skrzyżowaniu dróg szlak prowadzi płaską trasą 
zgodnie z oznakowaniem do klasztoru Maria Waldrast. Droga powrot-
na prowadzi tym samym szlakiem aż do Koppeneck. Tutaj można 
zdecydować się na powrót do doliny kolejką. Alternatywą jest dalsza 
droga wędrówkowa lub też zjechanie do doliny po letnim torze sa-
neczkowym. Dzięki „Serlesblitz” można się znaleźć na dole w zaledwie 
kilka minut - a sama jazda jest przeżyciem dla całej rodziny.
 

Klasztor Maria Waldrast
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TRASA PANORAMICZNA SCHLICK
StubaiBlick

Po zaledwie 15 minutach marszu wędrowiec nagradzany jest zapie-
rającym dech w piersi widokiem z platformy widokowej „StubaiBlick”, 
rozciągającym się na Alpy Zillertalskie i Wilder Kaiser. Krótka trasa jest 
tak pomyślana, aby także seniorzy i rodziny z dziećmi w wózkach 
mogły podziwiać ten legendarny widok. Kolejna atrakcja: Wzdłuż 
trasy panoramicznej ustawiono w niewielkich odległościach siedzenia 
wykonane z różnych materiałów, jak drewno, skała i żelazo, przez 
artystów z regionu Stubai.  

PĘTLA: STACJA GÓRNA KREUZJOCH –
TRASA PANORAMICZNA – PLATFORMA WIDO-
KOWA  „STUBAIBLICK”

Punkt rozpoczęcia trasy: Stacja górna Kreuzjoch (2136 m)
Czas przejścia: 30 minut
Różnice wzniesień: 30 m

Wypoczynek i gastronomia
Stacja górna Kreuzjoch (2136 m)

DOJAZD / PUNKT WYJŚCIA

Kolejka linowa zawozi do stacji górnej Kreuzjoch, a stamtąd już tuż 
przy stacji rozpoczyna się trasa panoramiczna. Dolna stacji kolejki 
Schlick 2000 oferuje wystarczającą ilość miejsc parkingowych.
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OPIS TRASY

Trasa wędrówkowa prowadzi łagodną wstęgą bezpośrednio od wyj-
ścia ze stacji górnej Kreuzjoch skręcając w prawo wzdłuż grzbietu 
górskiego aż do platformy widokowej. Szeroką i zabezpieczoną trasę 
o długości 500 metrów i z niewielkim wzniesieniem mogą bez trudu 
pokonać także rodziny z dziećmi w wózkach oraz seniorzy.

TRASA PANORAMICZNA SCHLICK TRASA PANORAMICZNA SCHLICK

Platforma widokowa „StubaiBlick”
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WĘDRÓWKA WOKÓŁ SCHLICK 
Ze szczytu do doliny

Stacja górna Kreuzjoch - Ścieżka edukacyjna - Bacówka Schlicker- 
alm - Jezioro Panoramiczne - Ścieżka wrażeń - Droga z krążkami 
- Stacja pośrednia Froneben
Ta ogromna pętla łączy w sobie całe piękno natury, które ma do za-
oferowania teren wędrówkowy Schlick. A ponadto: Wiedza i informa-
cje na temat gór są na ścieżce edukacyjnej i ścieżce wrażeń najważ-
niejsze. Z punktu wyjścia stacji górnej Kreuzjoch prowadzi długa, lecz 
relaksacyjna wędrówka ścieżką edukacyjną, która opowiada w inte-
raktywnych stacjach o florze i faunie górskiego świata. Rozpatrywa-
ne są tutaj kwestie typu: „jak daleko może skoczyć sarna?”, czy „kto 
potrafi rozróżnić ptaki po ich ćwierkaniu?” - a to wszystko przy pano-
ramie Kalkkögel - „Dolomitów Północy”. Ścieżka edukacyjna kończy 
się przy bacówce Schlickeralm. Bacówka natomiast może pozwolić 
sobie na kulinarny popis przysmaków regionu Stubai. Tutaj turyści 
wkraczają na ścieżkę wrażeń, która wraz ze swoimi strefami do cho-
dzenia bosymi stopami po piasku, żwirku i drewnie oferuje inne do-
znania podczas marszu. W stawie zaprojektowanym do lecznictwa 
metodą Kneippa można jeszcze raz pomoczyć nogi w zimnej wodzie. 
W końcu dociera się do drogi z krążkami, ostatniego odcinka trasy tej 
pętli. Na tej trasie wrażeń chodzi o to, aby przetoczyć drewniane 
krążki rynną biegnącą wzdłuż trasy i wygrać zakład. Ponadto krążek 
musi zostać umieszczony w zmyślnie zaprojektowanych stacjach i nie 
spaść przy tym na ziemię. Przechodząc obok bacówki Bruggeralm 
dociera się do stacji pośredniej, gdzie kolejką linową można zjechać 
do doliny. 

WĘDRÓWKA WOKÓŁ SCHLICK WĘDRÓWKA WOKÓŁ SCHLICK

Ścieżka edukacyjna Droga z krążkami
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PĘTLA: STACJA GÓRNA KREUZJOCH – ŚCIEŻKA 
EDUKACYJNA – BACÓWKA SCHLICKERALM – 
DROGA Z KRĄŻKAMI – STACJA POŚREDNIA 
FRONEBEN

Punkt rozpoczęcia trasy: Stacja górna Kreuzjoch (2136 m)
Punkt zakończenia trasy: Stacja pośrednia Froneben (1362 m)
Czas przejścia: 4 ½ godziny
Różnice wzniesień: ok. 700 m

Wypoczynek i gastronomia
Bacówka Schlickeralm (1643 m), restauracja górska Bruggeralm (1362 m)

DOJAZD / PUNKT WYJŚCIA

Kolejka linowa dochodzi do stacji górnej Kreuzjoch, stamtąd, bezpo-
średnio przy stacji rozpoczyna się ścieżka edukacyjna. Dolna stacji 
kolejki Schlick 2000 oferuje wystarczającą ilość miejsc parkingowych.

OPIS TRASY

Ze stacji górnej Kreuzjoch prowadzi wijąc się lekko pod górę ścieżka 
edukacyjna, po której idzie się 2 godziny zboczem góry aż do baców-
ki Schlickeralm, zlokalizowanej w szerokiej dolinie Schlick. Przy 
Schlickeralm rozpoczyna się ścieżka wrażeń, która na prawie kilome-
trowym odcinku i podczas godzinnego marszu oferuje różne stacje 
do zabaw i miejsca do chodzenia bosymi stopami. Pod koniec tej 
trasy znajduje się jezioro panoramiczne, które zaprasza do wodote-
rapii metodą Kneippa. Stąd prowadzi oznakowana droga z krążkami, 
na początku zupełnie płaska. Potem szlak trzema zakrętami prowadzi 
do bacówki Bruggeralm, do której dociera się po godzinie marszu. Z 
bacówki już tylko kilka metrów dzieli od stacji pośredniej Froneben, 
gdzie kolejka linowa najszybciej zwiezie turystów do doliny. Można 
też ewentualnie ścieżką między domkami na drzewie (patrz strona 
64) przejść się po pętli do baru z przekąskami Vergör lub dojść do 
doliny idąc 350 metrów w dół leśną drogą. Cała trasa po pętli Schlick 
jest przystosowana do spacerów z wózkami dziecięcymi!
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ŚCIEŻKA MIĘDZY DOMKAMI NA 
DRZEWIE PEŁNA PRZYGÓD 
Domki na drzewach, wierzchołki drzew i  

opowieści o drzewach

Na terenie śródleśnym o powierzchni około 5000 m² młodych badaczy 
i poszukiwaczy przygód zapraszają przedziwnie zaprojektowane 
domki na drzewach: Na nowej ścieżce między domkami można do-
wiedzieć się wielu interesujących rzeczy na temat siły natury, jej 
skarbach, dawnej kopalni i stylu życia ludzi żyjących w dolinie Stubai 
w średniowieczu. Tam można spotkać krasnala, który motywuje 
dzieci do odpowiadania na ciekawe zagadki i do majsterkowania 
podczas drogi i w stacjach zbudowanych w domkach na drzewie. 
Oczywiście rodzice też są zaproszeni do udziału w zabawie! 

PĘTLA: STACJA POŚREDNIA FRONEBEN – 
ŚCIEŻKA MIĘDZY DOMKAMI NA DRZEWIE – 
BAR Z PRZEKĄSKAMI VERGÖR

Punkt rozpoczęcia i zakończenia trasy: Stacja pośrednia Schlick 
2000 (1363 m)
Czas przejścia: ok. 2 godziny
Różnice wzniesień: 100 m

Wypoczynek i gastronomia
Bacówka Fronebenalm (1306 m), restauracja górska Bruggeralm, 
(1362 m), bar z przekąskami Vergör (1266 m)
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DOJAZD / PUNKT WYJŚCIA

Kolejka linowa dochodzi do stacji pośredniej Froneben, stamtąd, 
bezpośrednio przy stacji rozpoczyna się ścieżka między domkami na 
drzewie. Dolna stacji kolejki Schlick 2000 oferuje wystarczającą ilość 
miejsc parkingowych.

OPIS TRASY

Od stacji pośredniej Schlick 2000 idzie się niemal płaską drogą leśną 
w kierunku Vergör. Po około 30 minutach marszu należy skręcić w 
lewo w wąską drogę leśną i iść nią aż do momentu, w którym po 
dalszych 20 minutach las się przerzedza. Stamtąd wystarcza już tylko 
krótka przechadzka do gospody Vergör.
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STACJA GÓRNA NA ELFER STACJA GÓRNA NA ELFER

STACJA GÓRNA NA ELFER 
Panorama, punkt wyjścia w góry i miły  

wypoczynek przy posiłku

Stacja górna kolejki Elfer jest czymś więcej niż tylko zwykłą halą 
dojazdową kolejek linowych. Tutaj bowiem można rozkoszować się 
słońcem, restauracja panoramiczna oferuje typowe przekąski tyrolskie 
i wszystkie jedenaście tras wędrówkowych prowadzących do fascy-
nującego górskiego świata zaczynają się właśnie w tym miejscu. 
Ogromny zegar słoneczny, po którym można chodzić znajduje się w 
zasięgu wzroku, bezpłatna sieć WLAN wokół stacji górskiej sprawia, 
że góra staje się punktem komunikacji ze światem. Alternatywą mogą 
być leżaki do opalania się, pozwalające na kilkugodzinny wypoczynek 
i delektowanie się otaczającą panoramą.  

Punkt rozpoczęcia i zakończenia trasy: Stacja górna na Elfer (1794 m)
Cel: Wycieczki na szczyty Elfer, Zwölfer i Habicht, Droga Czasu, Pętla 
Elfer, Zegar słoneczny i wiele innych atrakcji
Czas przejścia: tak długo, jak pragnie tego dusza i starczy sił w nogach
Różnice wzniesień: od 0 do kilkuset kilometrów w zależności od trasy

DOJAZD / PUNKT WYJŚCIA

Parking stacja dolna kolejki Elfer w Neustift

Wjazd kolejką gondolową bezpośrednio z centrum Neustift
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STACJA GÓRNA NA ELFER STACJA GÓRNA NA ELFER

Elfer (2505 m)
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ZEGAR SŁONECZNY NA ELFER
Czasy gór

Tuż przy wyjściu z kolejki linowej kłuje w oczy ogromny, alpejski zegar 
słoneczny, po którym można chodzić. Robiąca wrażenie konstrukcja 
z drzewa modrzewiowego o średnicy 8 metrów wprowadza turystów 
dosłownie w centralnym punkcie czasu. Przy tym nie bez znaczenia 
ma także sam wybór miejsca: Masyw górski Elfer był dla ludności 
regionu Stubai od zawsze ogromnym zegarem, zgodnie, z którym 
przebiegał rytm życia i natury. Stąd także pochodzenie samej nazwy 
- od dawien dawna Elfer (jedenastka) i jego sąsiad Zwölfer (dwunast-
ka) wyznaczają południe. Bowiem dokładnie o godzinie jedenastej 
słońce wznosi się nad szczytem Elfer, a godzinę później nad Zwölfer. 
Luneta Viscope zaprasza, aby przyjrzeć się dokładnie dolinie Stubai 
aż po Innsbruck.  

PĘTLA: STACJA GÓRNA NA ELFER – 
DROGA PANORAMICZNA – ZEGAR SŁONECZNY

Punkt rozpoczęcia i zakończenia trasy: Stacja górna na Elfer 
(1794 m)
Cel: Zegar słoneczny na Elfer (1780 m)
Czas przejścia: ok. 5 minut
Różnice wzniesień: brak

Wypoczynek i gastronomia
Stacja górna Elfer (restauracja górska Agrar, 1780 m) lub niecałe 
200 metrów wyżej tradycyjne schronisko Elferhütte (2080 m)

DOJAZD / PUNKT WYJŚCIA

Parking stacja dolna kolejki Elfer w Neustift

ZEGAR SŁONECZNY NA ELFER ZEGAR SŁONECZNY I STACJA GÓRNA NA ELFER68
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OPIS TRASY

Trasa wiedzie od stacji górnej kolejki Elfer płaską drogą spacerową do 
zegara słonecznego, po którym można chodzić - oferuje miejsca do 
siedzenia i wspaniałą panoramę. Idąc od zegara słonecznego można 
pójść trasą wędrówkową „Czas słońca” (patrz strona 70) lub wrócić 
spacerem do stacji górnej. Stąd można dojść także w ciągu około 15 
minut do schroniska Elferhütte.

ZEGAR SŁONECZNY NA ELFER ZEGAR SŁONECZNY I STACJA GÓRNA NA ELFER

Ogromny zegar słoneczny dla regionu alpejskiego, po którym można chodzić

69

TVS15066_wanderfibel_105x210mm_PL.indd   69 11.07.16   13:07



DROGA CZASU NA ELFER
Krok po kroku przez historię czasu 

Rytmowi czasu nadano na tej trzyodcinkowej trasie tematycznej nowe 
oblicze. Stacje i tablice poglądowe na tej trzyczęściowej trasie czasu 
zostały poświęcone najróżniejszymi wymiarom, od tętna po pory roku 
i fazy rozwoju ziemi. Do początku Drogi Czasu można łatwo dotrzeć 
wyciągiem Elfer. Trasa po pętli prowadzi odcinkami „Czas słoneczny i 
„Czas rozkwitu”. Odcinek „Epoka kamienna” rozpoczyna się przy 
wspólnym skrzyżowaniu się trzech tras tematycznych, gdzie rozciąga 
się spektakularny widok na dolinę Pinnistal. Wzdłuż szlaku Drogi 
Czasu na wypoczynek przy dobrym jedzeniu zapraszają schronisko 
Elferhütte, bacówka Karalm czy restauracja panoramiczna Elfer - gdzie 
początek ma kolejne okno czasu - Czas wypoczynku.

PĘTLA: STACJA GÓRNA NA ELFER – DROGI CZASU 
– STACJA GÓRNA NA ELFER LUB BACÓWKA KA-
RALM  SHUTTLE-BUS W DOLINIE)

Punkt rozpoczęcia i zakończenia trasy: Stacja górna na Elfer (1794 m)
Cel: Drogi Czasu (dwa warianty)
Czas przejścia: 1 ½ do 4 godzin
Różnice wzniesień: do 400 m

Wypoczynek i gastronomia
Restauracja panoramiczna Elfer (1780 m), schronisko Elferhütte (2080 m), 
Bacówka Karalm (1773 m)

DOJAZD / PUNKT WYJŚCIA

Parking stacja dolna kolejki Elfer w Neustift
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Trasa „Czas słoneczny”

OPIS TRASY

Od stacji górnej Elfer idąc obok zegara słonecznego dochodzi się do 
„Czasu słonecznego”. Ten odcinek prowadzi w górę czarującym lasem 
modrzewiowym przez pola kosodrzewiny. Po drodze znajduje się 
mnóstwo ruchomych, wykonanych z naturalnych materiałów insta-
lacji, które poświęcone są różnym jednostkom czasu. Droga „Czas 
słoneczny” prowadzi dalej obok zachowanego w oryginalnym stanie 
schroniska Kochhütte i dochodzi wreszcie do skrzyżowania łączącego 
trzy Drogi Czasu. Stamtąd wędruje się wzdłuż trasy „Czas Kwitnienia” 
z powrotem do stacji górnej lub „Epoką Kamienną” w kierunku ba-
cówki Karalm w dolinie Pinistal. Droga „Czas Kwitnienia” opisuje cykl 
kwitnienia alpejskiej flory. Na przejrzyście zilustrowanych tablicach 
pojawiają się informacje dotyczące tematu kwiatów, roślin i drzew. 
Natomiast trasa „Epoka Kamienna” jest najdłuższym odcinkiem Dro-
gi Czasu. Rozpoczyna się przy wspólnym skrzyżowaniu i ustawiona 
jest zgodnie ze strefami geologicznymi góry Elfer - pośrodku wspa-
niałej górskiej scenerii w dzikiej i romantycznej dolinie Pinnistal. 
Powolne, ale stale następujące zmiany świata gór można tu odczytać 
ze skał i pozwalają na określenie wieku ziemi. Z bacówki Karalm 
odjeżdża autobus w kierunku doliny. Można też powrócić tą samą 
trasą w kierunku stacji górnej Elfer. Na opisanym wyżej skrzyżowaniu 
trzech dróg można - zamiast bezpośrednio do stacji górnej - przejść 
jeszcze trasę „Czasu Kwitnienia” obok schroniska Elferhütte. 

DROGA CZASU NA ELFER DROGA CZASU NA ELFER 71
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TOP OF TYROL
Wycieczka po lodowcu

Wędrówkę ścieżką lodowca na wysokości ponad 3000 metrów można 
opisać w samych superlatywach: Obok wysokości, przemierzania 
lodowca i możliwości wypoczynku przy posiłku w najwyżej położonej 
restauracji górskiej w Austrii, spektakularny widok to przeżycia, 
które trudno ująć w słowa. Platforma widokowa TOP OF TYROL leży 
na ponad 3200 metrach wysokości i wystaje jak ostrze miecza ponad 
krawędź skały. Zapierające dech w piersi widoki na otaczające trzy-
tysięczniki, które majestatycznie wznoszą się ku niebu oferuje pano-
rama, której próżno szukać gdzie indziej. Luneta umieszczona na 
platformie widokowej, powiększa dalekie szczyty Dolomitów i Alp 
Ötztalskich. Także kaplica Schaufeljoch, która stoi w obniżeniu pobli-
skiej grani jest warta odwiedzenia - w pełnym tego słowa znaczeniu. 
To miejsce spokoju, wewnętrznego relaksu i wspomnień pośrodku 
lodowcowego świata Stubai. To niepowtarzalne miejsce, aby poświę-
cić się refleksjom i oddać się działaniu fascynujących widoków.

PĘTLA: STACJA GÓRNA ROTADL – 
RESTAURACJA JOCHDOHLE – PLATFORMA 
WIDOKOWA „TOP OF TYROL” – KAPLICA 
SCHAUFELJOCH

Punkt rozpoczęcia i zakończenia trasy: Stacja górna Rotadl (3015 m)
Cel: Platforma widokowa TOP OF TYROL (3210 m)
Czas przejścia: 1 ¼ godziny
Różnice wzniesień: ok. 200 m

Wypoczynek i gastronomia
Restauracja Jochdohle (3150 m)

DOJAZD / PUNKT WYJŚCIA

Stacja dolna Mutterberg (1750 m), tam znajduje się wystarczająca 
ilość miejsc parkingowych

PLATFORMA WIDOKOWA TOP OF TYROL PLATFORMA WIDOKOWA TOP OF TYROL72
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PLATFORMA WIDOKOWA TOP OF TYROL PLATFORMA WIDOKOWA TOP OF TYROL

OPIS TRASY

Ze stacji górnej Gamsgarten prowadzi droga do położonego tuż obok 
8-osobowego wyciągu krzesełkowego Rotadl, który w kilka minut 
zawozi turystów na 3000 metrów wysokości. Ze stacji górnej Rotadl 
prowadzi w dół szlak po lodowcu do przełęczy Eisjochferner. Po lo-
dowcu Ferner idzie się wzdłuż wyznaczonego szlaku w kierunku 
stacji górnej Schaufeljoch - mając stale przed sobą charakterystyczny 
szczyt Schaufelspitze. Po dojściu do grani należy skręcić lekko w lewo, 
tak jak pokazuje drogowskaz w kierunku TOP OF TYROL. Obok restau-
racji górskiej Jochdohle znajduje się platforma, która wystaje całe 
dziewięć metrów poza krawędź skały. Idąc tą samą ścieżką dochodzi 
się krótką okrężną drogą także do kaplicy Schaufeljoch. Po powrocie 
do restauracji Jochdohle można zejść z powrotem szlakiem po lodow-
cu do stacji górnej Rotadl lub kierując się na południowy-wschód 
wejść na Zuckerhütl (3509 m) (patrz strona 78). Wskazówka: Każda 
wędrówka po lodowcu wymaga mocnego obuwia i odpowiedniego 
ekwipunku. Nie wolno schodzić z oznaczonego szlaku. Oprócz tego 
istnieje możliwość wzięcia udziału w wycieczce z przewodnikiem po 
lodowcu. Więcej na ten temat na stronie 8. 

Platforma widokowa TOP OF TYROL (3210 m)
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LODOWA GROTA NA LODOWCU STUBAI WYCIECZKI GÓRSKIE PO LODOWCU

Lodowa grota w lodowcu Stubai oferuje fascynujący wgląd do wnętrza li-
czącego tysiące lat lodowca. Podczas 200-metrowej trasy po grocie można 
dowiedzieć się o fenomenie lodowca, morenach lodowcowych, mleku lodow-
ca i wielu innych ciekawostek - to wszystko 30 metrów pod trasą zjazdową 
na prawie 3000 metrów wysokości! Do groty można dotrzeć w ciągu 30 
minut oznaczonym szlakiem ze stacji górnej Rotadl. Otwarta w sezonie letnim 
2016 w zależności od pokrywy śnieżnej na szlaku dojścia. Bieżące informa-
cje na stronie stubaier-gletscher.com.
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LODOWA GROTA NA LODOWCU STUBAI WYCIECZKI GÓRSKIE PO LODOWCU

WĘDRÓWKA WOKÓŁ LODOWCA 
JEZIORO MUTTERBERG

Ta przepiękna i urozmaicona trasa wędrówkowa prowadzi do piękne-
go jeziora Mutterberg obok wodospadów, limb i stoków pokrytych 
trawami. Celem jest stacja pośrednia Fernau na wysokości 2300 metrów.

STACJA DOLNA MUTTERBERG - WILDE GRUB’N 
- JEZIORO MUTTERBERG - NIEDERL - SCHRONISKO 
DRESDNER HÜTTE - STACJA POŚREDNIA FERNAU

ETAP WILDE GRUB’N
Wędrówka rozpoczyna się przy dolnej stacji lodowca Stubai, następ-
nie wędruje się Wilde Grub’n między stokami porośniętymi trawą, 
limbami i polami kosodrzewiny.

ETAP JEZIORO MUTTERBERG
Przepięknie położone jezioro Mutterberg zaprasza do wypoczynku. 
Odbijają się w nim otaczające szczyty gór. Miłośnicy natury w ciepłe 
letnie dni podejmują także próbę odświeżającej kąpieli.

ETAP NIEDERL
Przejście przez przełęcz Niederl do schroniska Dresdner Hütte. Wy-
magany pewny krok i brak zawrotów głowy.

ETAP SCHRONISKO DRESDNER HÜTTE
Schronisko Dresdner Hütte otwarte jest od końca czerwca do końca 
września (w zależności od pogody) i oferuje miejsce do wypoczyn-
ku i gastronomię oraz nocleg. 

ETAP STACJA POŚREDNIA FERNAU
Od stacji pośredniej Fernau na wysokości 2300 m można wygodnie zjechać do 
doliny kolejką Gamsgartenbahn. Można również powrócić do doliny szlakiem.

Punkt rozpoczęcia trasy: Stacja dolna lodowca Stubai
Cel: Jezioro Mutterberg, stacja pośrednia Fernau
Stopień trudności: średni
Czas przejścia: 4 ½ godziny
Różnice wzniesień: 850 m

Wypoczynek i gastronomia
Schronisko Dresdner Hütte (2308 m)
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SIEDEM POTĘŻNYCH  
SZCZYTÓW

Zróżnicowany. Znamienny. Wybijający się.

Wielkość ma różne oblicza. W przypadku Seven Summits Stubai nie cho-
dzi tylko o wysokość, ale o znaczenie tych gór dla ludzi. Wybrano szczy-
ty, które pozostawiają po sobie wrażenie, opowiadają historię i 
uszlachetniają krajobraz.

Seven Summits Stubai różnią się tak bardzo od siebie pod względem 
swojej wysokości, swojego położenia, swojej historii i swojego cha-
rakteru i tak bardzo określają styl życia w dolinie. Dają mieszkańcom 
tego regionu siłę, są dla nich inspiracją i wspierają życie we wspólno-
cie. Pozostają dzięki rezerwatom przyrody w pamięci wczasowiczów i 
zachęcają ich do powrotu. Już wcześniej przyciągały pionierów wspi-
naczki górskiej i za ich sprawą powstał zawód przewodnika górskie-
go. Powstały mapy, które udoskonalono, wybudowano schroniska i 
wytyczono szlaki tak, aby Seven Summits doliny Stubai wkrótce było 
dostępne nie tylko dla alpinistów. 

Dzisiaj wielu miłośników gór może cieszyć się widokiem wspania-
łych szczytów. Podczas gdy niektóre szczyty można zdobyć także bez 
udziału przewodnika, inne wymagają techniki i wiedzy o wspinacz-
ce alpejskiej. Podejścia do niektórych Seven Summits Stubai pod-
legają konserwacji i są pielęgnowane, do innych szczytów można 
natomiast dojść tylko starymi szlakami. Wspólną cechą wszystkich 
Seven Summits Stubai, jest nagroda za zdobycie szczytu, potwier-
dzona pieczątką w książeczce, w postaci odznaki w zależności od 
ilości zaliczonych szczytów Summit. 
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ZUCKERHÜTL ZUCKERHÜTL

ZUCKERHÜTL (3507 m)
Wycofany 

Nazwa tej najwyższej góry Alp Sztubajskich nie jest przypadkowa. 
Patrząc ze wschodu na szczyt można zrozumieć, skąd bierze się na-
zwa Zuckerhütl. Nieustraszony róg pokryty firnem jak głowa cukru z 
jednej strony, uroczy z innej strony i nieobecny, skalisty, natomiast 
z kolejnej strony - surowy. Szczytowi Zuckerhütl należy się miano 
władcy. Najwyższa góra Tyrolu leży wprawdzie w całości w Tyrolu 
Północnym, znajduje się jednak w pobliżu granicy z Tyrolem Połu-
dniowym. Zuckerhütl mimo swoich dumnych 3507 metrów jest 
raczej górą bezpieczną, choć w żadnym wypadku łatwą do zdobycia. 
Szczególnie podejście pod sam szczyt niesie ze sobą trudności. 

Zuckerhütl widziany z przełęczy Peiljoch
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ZUCKERHÜTL ZUCKERHÜTL

Należna nagroda
Spojrzenie z zachodu na południe i na wschód daje odpowiedź, dla-
czego podjęło się trudu podejścia na najwyższy szczyt Seven Sum-
mits Stubai. Z jednej strony błyszczą Dolomity, z drugiej uśmiechają 
się Alpy Zillertalskie. Obok pokazują się Wysokie Taury ze szczytem 
Großglockner i Großvenediger i przesyłają pozdrowienia Alpom Ötz-
talskim jak i pasmu górskiemu Karwendel. 

Bezpieczne miejsce
Joseph Anton Specht, jeden z pierwszych alpinistów z regionu alpej-
skiego, który wykonał liczne pierwsze wejścia jako pierwszy zdo-
był w 1863 r. wraz z najbardziej doświadczonymi przewodnikami 
górskimi Doliny Stubai - Aloisem Tanzerem i Pankrazem Gleinserem 
- wysoki na 3507 metrów szczyt Zuckerhütl, od południowej strony 
Schaufelnieder, idąc przełęczą Pfaffenjoch i Pfaffenschneide. Potem 
musiało minąć kilka lat nim dzięki ożywionej działalności Niemiec-
kiego i Austriackiego Związku Alpejskiego alpiniści zaczęli regularnie 
zdobywać szczyt Zuckerhütl. W 1875 roku wybudowano schronisko 
Dresdner Hütte na lodowcu Stubai, które było pierwszym schro-
niskiem w Dolinie Stubai. Równie ważny wkład w udostępnienie 
tej góry wnieśli także doświadczeni pasterze, myśliwi i przewodnicy 
górscy. 
 

DANE DOTYCZĄCE TRASY 
I KLASYFIKACJA

Kondycja: 
Technika:  

Początek: Stacja górna Schaufeljoch, lodowiec Stubai (3170 m) 
Cel: Zuckerhütl (3507 m)
Czas przejścia: h 3 ½ godz.  –  i  4 ½ godz. 
Różnice wzniesień: ok. 400 m

Wypoczynek i gastronomia
Jochdohle (3.150 m), schronisko Dresdner Hütte (2308 m) 
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ZUCKERHÜTL WILDER FREIGER

Charakterystyka
Wycieczka wysokogórska z przejściem po lodowcu - miejsca wspi-
naczkowe (UIAA II), wymagany kompletny sprzęt wspinaczkowy 
(lina, raki itp.), bardzo dobry zmysł orientacji w przypadku mgły, 
opanowanie samodzielnego wydostania się ze szczeliny lodowej. 
Osobom bez doświadczenia w wysokich górach zaleca się wyciecz-
kę z licencjonowanym przewodnikiem górskim . Doświadczenie w 
chodzeniu po górach i odpowiednia kondycja wymagane są także w 
przypadku wycieczek z przewodnikiem.

DOJAZD/PUNKT WYJŚCIA

Punktem wyjścia dla tej wycieczki w lecie 2016 jest stacja górna ko-
lejki Rotadl na lodowcu Stubai. Aby tam się dostać należy najpierw 
dojechać kolejką Gamsgarten (1. wjazd na górę o godz. 8.00), na-
stępnie przejść na stacji górnej do kolejki Rotadl. Przy stacji dolnej 
lodowca Stubai znajdują się liczne bezpłatne miejsca parkingowe.

PODEJŚCIE

Z górskiej restauracji Jochdohle idzie się po południowej stronie u 
stóp stoku na Schaufelspitze, aż do górnej stacji nieczynnego latem 
wyciągu krzesełkowego Fernau (Fernaujoch albo Schaufelnieder). 
Stąd trasą Heinricha Kliera dalej do przełęczy Pfaffenjoch (3212 m). 
Na przełęczy przechodzi się znowu na stronę doliny Stubai i przecina 
się lodowiec Sulzenauferner. Po dojściu na przełęcz Pfaffensattel, 
zależnie od warunków, wspina się na sam szczyt. Na podejście po-
trzeba 3 ½ godziny.

ZEJŚCIE

Zejść można tą samą drogą (Pfaffensattel - Sulzenauferner - Pfaf-
fenjoch - górna stacja Schaufeljoch). Alternatywnie można zejść aż 
do schroniska Dresdner Hütte. W tym celu odbija się krótko przed 
Pfaffenjoch od szlaku podejściowego i idzie się po lodowcu Fernau 
w dół. 
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ZUCKERHÜTL WILDER FREIGER

WILDER FREIGER (3418 m)
Wymagający 

Wystarczy zatrzymać się na krótką chwilę i popatrzyć na niego. Znad 
jeziora Grünausee położnego niedaleko od północnej strony schroni-
ska Sulzenauhütte znajduje się Wilde Freiger, który jest tak piękny, 
jak jego włoska nazwa - „Cima Libera”. Na tyłach miejscowości Rid-
naun w Alpach Sztubajskich na granicy Austrii z Włochami wznosi 
się główna grań alpejska między Freigerscharte i Pfaffennieder. 
Przełęcz Pfaffennieder oddziela go od Wilden Pfaff i Zuckerhütl. 
Jego wierzchołek pokryty firnem znajdujący się na wysoko-
ści 3418 m, pokazuje, że należy do największych w dolinie i dlatego 
też jest ulubionym miejscem dla miłośników alpinizmu. 

Wilde Freiger od północy
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WILDER FREIGER WILDER FREIGER

Różne strony
Wilder Freiger można zdobywać z wielu stron, trasą wspinaczkową, 
zboczami lodowca i flankami. Równie imponujący jak samo wejście 
jest widok grzbietów górskich i chmur, które ukazują się z samej 
góry. Patrząc dookoła wzrok sięga od Dolomitów po Ortler, Alpy Ötz-
talskie i Sztubajskie aż po Wysokie Taury.

Stałe połączenie
Podczas pierwszego zdobycia szczytu w 1869 roku Julius Ficker 
i dwaj sztubajscy przewodnicy górscy Pankraz Gleinser i Sebastian 
Rainalter musieli przejść trasę z Neustift do Ranalt pieszo, długą 
doliną do noclegu w Alpach (bacówka) na Hohen Grübel. Wejście 
na szczyt następnego dnia zajęło im około 5 godzin. Wspaniałe a 
zarazem wymagające były otaczający z każdej strony masyw lo-
dowca Ferner i ogromna pokrywa lodowa, która wtedy całkowicie 
pokrywała Wilder Freiger. Z biegiem czasu powstawały wokół Wilder 
Freiger schroniska i wytyczano szlaki. Już w 1912 roku wysokogórski 
szlak ze schroniskiem Dresdner Hütte wiodący przez szczyt Wilder 
Freiger połączony był ze schroniskiem Becherhaus - Trasa Lubecka. 
Trasa Lubecka została wytyczona na przejściu pozbawionym lodu 
między Doliną Stubai przez główną grań do Ridnaun - ze schroniska 
Dresdner Hütte przez Peiljoch do Fernerstube, dalej u podnóży gra-
ni do Aperen Freiger, a następnie przez zbocza w górę do przełęczy 
Lübecker Scharte, przy której następnie prowadziło zabezpieczone 
liną podejście do szczytu. 

DANE DOTYCZĄCE TRASY 
I KLASYFIKACJA

Kondycja: 
Technika:  

Początek: Parking przy schronisku Sulzenauhütte (1590 m) lub 
schronisku Nürnberger Hütte (1370 m)
Cel: Wilder Freiger (3418 m)

Czas przejścia przez schronisko Sulzenauhütte:
1. dzień: h 2 godz., 2. dzień: h 5 godz.  –  i 6 godz. 
Różnice wzniesień: 1. dzień: 600 m, 2. dzień: 1300 m
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WILDER FREIGER WILDER FREIGER

Czas przejścia przez schronisko Nürnberger Hütte:
1. dzień: h 2 ½ godz., 2. dzień: h 4 ½ godz.- i 5 godz.
Różnice wzniesień: 1. dzień: 1000 m, 2. dzień: 1150 m

Wypoczynek i gastronomia
Bacówka Sulzenau Alm (1857 m), schronisko Sulzenauhütte (2191 
m) ewentualnie bacówka Bsuchalm (1580 m), schronisko Nürnber-
ger Hütte (2297 m)

Charakterystyka
Wyprawa wysokogórska - nie ma punktów orientacyjnych w okolicy 
szczytu, w razie mgły trudności w orientacji, potrzebne pełne wypo-
sażenie na lodowiec. Osobom bez doświadczenia w wysokich górach 
zaleca się wycieczkę z licencjonowanym przewodnikiem górskim.

DOJAZD/PUNKT WYJŚCIA

Punktami wyjścia do tych wypraw są parkingi schronisk Sulzenau- 
lub Nürnberger Hütte, które znajdują się w tylnej części doliny Stu-
bai. Tam znajdują się liczne bezpłatne miejsca parkingowe.

PODEJŚCIE

1. dzień: Pierwszego dnia idąc spokojnie w ciągu 2 godzin, mijając 
bacówkę Sulzenau Alm do Sulzenauhütte albo w ciągu 2 ½ godziny 
mijając bacówkę Bsuachalm do Nürnberger Hütte. Oba schroniska 
nadają się idealnie na nocleg i punkt wyjścia na szczyt Wilder Freiger. 

2. dzień: Najpierw dochodzi się do przełęczy Seescharte (2762 m), 
do której wiedzie szlak z Sulzenau Hütte obok jeziora Grünausee, a 
ze schroniska Nürnberger Hütte droga prowadzi wieloma serpen-
tynami. Potem szlak przebiega u stóp Gamsspitze i rumowisko aż 
do lodowca (około 3160 m). Granią idzie się aż do wysokości około 
3340 m, gdzie dochodzi się do pola firnowego. Potem szlak pro-
wadzi obok domku celnego z kamieni aż do grani prowadzącej na 
szczyt Wilder Freiger. 

ZEJŚCIE
Zejście tą samą trasą co wejście.
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HABICHT HABICHT

HABICHT (3277 m)
Znamienny 

Habicht jest dowodem na to, że można być potężnym i wcale nie 
najwyższym szczytem. Ze swoimi 3277 metrami musi wprawdzie 
ustawić się za swoimi przyjaciółmi Zuckerhütl i Wilder Freiger jed-
nak jego grań jest najwyższa w całych Alpach Sztubajskich. Trudno 
więc się dziwić, że „Hoger” był przez dłuższy czas uważany przez 
miejscowych ze względu na swój wyjątkowy kształt za najwyższą 
górę Tyrolu. 

Widok z doliny Pinnistal na szczyt Habicht
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HABICHT HABICHT

Niespotykany widok dokoła
Kto chce podziwiać Alpy Sztubajskie w całej rozciągłości, ponadto 
północne Alpy Wapienne, zachodnie Alpy Zillertalskie jak i Dolomity, 
musi wejść na Habicht. Szczególny widok przedstawia się patrząc na 
południe od wolno stojącego szczytu Habicht, gdzie widać skalne 
bastiony szczytów Tribulaun i Goldkappel. 

Ranga turystyczna
Można sobie uroić, że zdobyło się ten szczyt jako pierwszy, jednak 
później trzeba sobie uzmysłowić, że prawda jest nieco inna. Tak było 
w przypadku wejścia Carla Thurwiesera z Kramsach. Po zdobyciu Ha-
bicht 1 września 1836 r zastał na szczycie kamienną postać, z czego 
mógł wywnioskować, że ktoś zdobył ten szczyt już wcześniej. Thurwi-
eser wprawdzie wszedł na Habicht, jeden z wszystkich wysokich szczy-
tów doliny Stubai, jako pierwszy turysta, ale należy przypuszczać, że 
przed nim byli tak wysoko lokalni myśliwi czy pomocnicy mierzący 
grunty. Zapiszmy więc osiągnięcie Petera Carla Thurwiesera, tym 
bardziej, że nie ma zapisów świadczących o wcześniejszych wejściach 
na szczyt. Według podań Thurwiesera wspinał się on wraz z przewod-
nikiem górskim Ingenuinem Krösbacherem z Fulpmes trzy godziny i 
25 minut od położnej na północy hali Pinnisalm przełęczą Pinnisjoch, 
następnie w kierunku zachodnim do Speikgrathöhe i polem firnowym, 
a na końcu wschodnią granią na szczyt Habicht. Na górze pozostawali 
cztery i pół godziny, wykonali tam zachwycające notatki dotyczące wi-
doków i przeprowadzili pomiary barometryczne. 

DANE DOTYCZĄCE TRASY 
I KLASYFIKACJA

Kondycja: 
Technika:  

Początek: Neustift, przysiółek Neder (970 m)
Cel: Habicht (3277 m) 
Czas przejścia: 1. dzień: h 4 ½ godz. (od bacówki Karalm: 2 godz.), 
2. dzień: h 3 godz.  –  i 6 ½ h (do bacówki Karalm: 2 ½ godz.)
Różnice wzniesień: 1. dzień: 1400 m, 2. dzień: 900 m 
 
Wypoczynek i gastronomia
Bacówka Issenangeralm (1380 m), bacówka Pinnisalm (1550 m), 
bacówka Karalm (1773 m), schronisko Innsbrucker Hütte (2369 m), 
schronisko Elferhütte (2080 m)

Widok z doliny Pinnistal na szczyt Habicht

85

TVS15066_wanderfibel_105x210mm_PL.indd   85 11.07.16   13:07



HABICHT RINNENSPITZE

Charakterystyka
Wymagająca wędrówka wysokogórska z miejscami wspinaczkowy-
mi (UIAA I) i odcinkami zabezpieczonymi liną. Szczególnie w trakcie 
wyprawy na Habicht trudność zależy bardzo od aktualnych warun-
ków (pola śniegu, oblodzenie). Małe pole firnowe na lodowcu nie 
wymaga sprzętu na lód. Osobom bez doświadczenia w wyprawach 
wysokogórskich zaleca się wycieczkę z licencjonowanym przewod-
nikiem górskim. 

DOJAZD/PUNKT WYJŚCIA

Trasa rozpoczyna się przy płatnym parkingu Zegger (parking bez-
płatny dla gości z ważną kartą gościa Stubai) w przysiółku Neder 
należącym do Neustift. Parkingi znajdują się bezpośrednio przed 
wjazdem do Neder w kierunku doliny po prawej stronie ulicy.

PODEJŚCIE

Z parkingu ruszamy pieszo i idziemy przez dolinę Pinnistal, mijając 
bacówki Issenanger i Pinnisalm, do Karalm. Do bacówki Karalm 
można także dotrzeć idąc wyjątkowo piękną drogą ze schroniska 
Elferhütte w ciągu 2 ½ godziny. Alternatywnie taksówką z Neder 
można dojechać do bacówki Karalm (Tel.: +43 (0) 5226 2877). 

Od bacówki Karalm idzie się licznymi serpentynami przez 2 godziny 
do schroniska Innsbrucker Hütte, z którego do szczytu Habicht trzeba 
przeznaczyć jeszcze 3 godzin marszu. (Wskazówka: ze względu na 
długość wyprawy polecamy nocleg w schronisku i atakowanie szczy-
tu Habicht następnego ranka). Dobrze oznakowany szlak prowadzi 
ze schroniska najpierw skalistym terenem, potem łatwą wspinaczką 
przez rumowiska skalne, aż ostatecznie niedaleko szczytu dociera się 
do pozostałości pod lodowcu. Lodowe pole bez szczelin da się bez 
problemów pokonać bez raków, a potem czeka już tylko ostatnia 
ściana skalna, która jest zabezpieczona linami, aż do samego szczy-
tu. 

ZEJŚCIE
Zejście tą samą trasą co wejście. 
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HABICHT RINNENSPITZE

RINNENSPITZE (3003 m)
Przyciągająca góra 

Wielka nagroda za niewielki trud - takimi słowami można przed-
stawić szczyt Rinnenspitze położony w środku doliny Oberbergtal. 
Bowiem niewiele 3-tysięczników można nazwać łatwymi. Ten łatwy 
do zdobycia trzytysięcznik toruje sobie drogę do świata lodowcowe-
go całą swoją urodą i różnorodnością. Brama do Rinnenspitze two-
rzy dolinę Oberbergtal, która już wcześniej zdobyła sławę, gdyż - na 
początku jeszcze wiodła tędy do Alpeiner Ferner - najkrótsza trasa z 
Innsbrucku do wiecznego lodu. Teraz Rinnenspitze stał się przycią-
gającym miejscem, które wznieca uwielbienie dla szczytów Doliny 
Stubai i może stanowić pierwszy krok do wejścia i zdobycia wszyst-
kich Seven Summits Stubai. 

Widok z jeziora Rinnensee na szczyt Rinnenspitze
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RINNENSPITZE RINNENSPITZE

Ogromna siła
Nie pochodzi może ze strumieni płynących z Rinnenspitze, lecz z pew-
nością z powodu roztaczającego się widoku. Z jednej strony rozpościera 
się tam znienacka leżący dookoła lodowy olbrzym, wzrok zaś szczegól-
nie przyciągają lodowiec Lüsener Ferner wraz z Lüsener Fernerkogel. 
Jeśli odważymy się spojrzeć w dół zobaczymy leżące u stóp góry jezio-
ro Rinnensee. To górskie jezioro słusznie zasługuje na miano najpięk-
niejszego jeziora w Alpach i jest warte każdej wędrówki.

Lecznicza woda
Kilkaset lat temu, kiedy niedźwiedzie i wilki pustoszyły te dziewicze 
tereny, myśliwy strzelił do niedźwiedzia. Tu zaczyna się legenda o 
źródle Bärenbad, leżącym w dolinie Oberbergtal, gdzie spotykają 
się strumienie Oberbergbach z Seebach. Gdy legendarny, postrzelo-
ny niedźwiedź zanurzył się w bajorze w pobliżu źródła i wyszedł z 
kąpieli zdrowy narodziła się historia o cudownej wodzie przy Bären-
bad. W rzeczywistości źródło zbadano około 1500 roku i potwierdzo-
no zawartość żelaza i minerałów w wodzie, a ludzie z wszystkich 
możliwych krajów zapewniali o leczniczej sile wód kąpieliska Bären-
bad. Przede wszystkim w XVII i XVIII wieku pielgrzymowano tu do 
trzech źródeł (źródło siarkowe, żelazne i mieszane). W 1958 roku 
zamknięto kąpielisko Bärenbad, gdyż wysechł jego dopływ. 

DANE DOTYCZĄCE TRASY 
I KLASYFIKACJA

Kondycja: 
Technika:  

Początek: Bacówka Oberissalm w dolinie Oberbergtal (1742 m) 
Cel: Rinnenspitze (3003 m)
Czas przejścia:h 4 ½ godz.  –  i 3 ½ godz. 
Różnice wzniesień: 1300 m

Wypoczynek i gastronomia
Bacówka Oberissalm (1742 m), bacówka Alpeinalm (2040 m), schronisko 
Franz-Senn-Hütte (2147 m), gospodarstwo alpejskie Oberiss (1750 m)

Charakterystyka
Wędrówka wysokogórska (czarny szlak) + ferrata - stała lina sta-
lowa na grani prowadzącej na szczyt - ferrata o trudności A (jedno 
miejsce B). Wędrowcom bez doświadczenia w wspinaniu się po fer-
racie zalecamy zabranie specjalnego sprzętu wspinaczkowego.
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RINNENSPITZE RINNENSPITZE

DOJAZD/PUNKT WYJŚCIA

Wyprawa rozpoczyna się przy bacówce Oberissalm w dolinie 
Oberbergtal, do której dojeżdża się z przysiółka Neustift - Milders. W 
Milders skręca się w prawo i jedzie 9 km aż do końca ulicy przy bacówce 
Oberissalm. Tam znajduje się płatny parking (€ 5,- / dzień). Alternatywą 
jest płatne taxi z Milders do Oberissalm (Tel.: +43 (0) 5226 3500). 

PODEJŚCIE

Szlak prowadzi wieloma serpentynami przez las i kosodrzewiny do 
góry, aż do bacówki Alpeinalm, z której widać już schronisko Fran-
z-Senn-Hütte. Bezpośrednio za schroniskiem, przekraczając rzekę 
Alpeiner Bach, szlak prowadzi na północ w górę w stronę Rinnensee. 
Od tego jeziorka idzie się bardziej stromo grzbietem wschodnim w 
stronę szczytu Rinnenspitze. Z pomocą lin i stalowych stopni szlak 
wiedzie na końcu stromo w górę, ostrą, ale zabezpieczoną granią do 
krzyża na szczycie. Całe wejście na szczyt zajmuje 4 ½ godziny. 

ZEJŚCIE
Zejście tą samą trasą co wejście.

Rinnensee, w tle Seespitze od wschodu
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SERLES SERLES

SERLES (2717 m)
Rządząca góra 

Nad wszystkim górami panuję jeden władca. Właściwie władca gór 
Tyrolu to kobieta, która swoim dominującym obliczem prowadzi 
świat szczytów od Alp Sztubajskich aż po Innsbruck. Góra Serles 
stoi pozornie jako całkowicie odizolowana piramida skalna, w którą 
zgodnie z podaniami ludowymi został zamieniony przez lokalnego 
gospodarza zły rycerz ze swoimi dwoma synami z powodu swojej 
porywczości, surowości i okrucieństwa. Zamieniony w skałę król 
Serles musi od tamtej pory stać ze swoimi dwoma synami (bocz-
nymi szczytami) tam, gdzie w ówczesnych czasach stał jego zamek. 
Zaskakująca budowa szczytu z trzema wierzchołkami, która leży 
prawdopodobnie u podstaw tej legendy, zachwyciła także poetę 
Goethego w czasie jego podróży do Włoch. Nadał górze Serles nowe 
miano - „Ołtarz Tyrolu”. 

Serles - Wielki ołtarz Tyrolu
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SERLES SERLES

Nieograniczony widok w dal
Serles widać już z Innsbrucku, ale i z jego szczytu rozciąga się równie 
daleki widok. Jego wyeksponowane położenie umożliwia wspaniałe 
widoki gór i otwiera nieporównywalną z niczym panoramę od Zuc-
kerhütl do gór lodowcowych Tuxer i od Dolomitów po pasmo górskie 
Karwendel. Widok z Serles rozciąga się także na dolinę rzeki Inn jak i 
Alpy Sztubajskie oraz Zillertalskie. 

Czyste źródło
Kiedy już jako alpinista z Innsbruck Georg Ernstinger w 1579 
roku po raz pierwszy zdobył szczyt Serles, idąc drogą z Schönberg 
przez Gleinserberg i Maria Waldrast zauważył szczególną moc wody 
ze źródła Maria Waldrast. Nie był jednak pierwszym, który po-
trafił docenić jakość wody z Waldrast. Już dla Celtów to miejsce u 
stóp Serles było święte. Także pielgrzymi z Rzymu korzystali z trasy 
obok Maria Waldrast, aby napić się wody z tego źródła, jednej z naj-
bardziej wartościowych wód w Tyrolu. Prawie 100 lat wynosiła jej 
podróż przez skały wapienne i magmowe, bogate w różne minerały. 
Miejsce z dala od świata u stóp Serles mieści klasztor z kościołem, 
łaskawą studnię oraz pierwotną kaplicę na skraju lasu i stanowi naj-
wyżej położone miejsce pielgrzymkowe w Austrii. 

DANE DOTYCZĄCE TRASY
I KLASYFIKACJA

Kondycja: 
Technika:  

Początek:Neustift, Kampl (994 m)
Cel: Serles (2717 m)
Czas przejścia: h 4 ½ godz.  –  i 4 godz.
Różnice wzniesień: 1700 m

Wypoczynek i gastronomia
Gospoda alpejska Wildeben (1781 m), Gospoda klasztorna Maria 
Waldrast (1641 m), Restauracja panoramiczna Koppeneck (1600 m)

Charakterystyka
Wędrówka górska (czarny szlak górski) - krótkie przejścia zbliżone 
do via ferrata po Serlesjöchl.
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SERLES HOHER BURGSTALL

DOJAZD/PUNKT WYJŚCIA

Trasa rozpoczyna się na końcu ulicy Höhlebachstraße przy zaporze 
w Kampl, która znajduje się w przysiółku Kampl w Neustift. Przed 
końcem miejscowości Kampl jadąc w kierunku doliny - tuż przed 
stacją benzynową - należy skręcić w prawo. W punkcie wyjścia ist-
nieje ograniczona możliwość parkowania.

PODEJŚCIE

Z zapory Kampler Staumauer, przy skraju lasu w Kampl, zaczyna się 
stromy szlak przez las, który prowadzi serpentynami w ciągu oko-
ło 2-godzinnego marszu do bacówki Wildeben. Stamtąd prowadzi 
stromy szlak, na który trzeba przeznaczyć 2 godziny, dalej do prze-
łęczy Serlesjöchl (2384 m). Tam trzeba pokonać krótką ścianę skalną 
przy pomocy drabiny. Następnie trzeba pokonać krótki odcinek za-
bezpieczony stalowymi linami. Stąd szlak prowadzi coraz szerszym 
i pokrytym szutrem południowo-zachodnim grzbietem w górę. Na 
koniec dochodzi się do krzyża na szczycie, przekraczając wyekspo-
nowany stopień skalny.

Alternatywnie można wchodzić na Serles obok klasztoru Maria Wal-
drast. Na wejście potrzeba 3 godzin. Do klasztoru można dojechać 
samochodem przez Matrei na przełęczy Brenner.

ZEJŚCIE

Zejście tą samą trasą co wejście. Alternatywą jest wędrówka obok 
klasztoru Maria Waldrast do stacji górnej kolejki Serles. Tu skręca się 
przy Serlesjöchl w lewo w kierunku południowo-wschodnim i na 
początku idzie się ścieżką po żwirze, następnie obszarem porośnię-
tym kosodrzewiną, potem przez las aż do klasztoru Maria Waldrast 
(około 3 godzin marszu). Stamtąd trasa prowadzi relatywnie płaską 
drogą, po której w ciągu 45 minut dochodzi się kolejki Serles. Stam-
tąd można zjechać kolejką lub zejść pieszo w ciągu 1 ½ godziny do 
Mieders. 
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SERLES HOHER BURGSTALL

HOHER BURGSTALL (2611 m)
Przekonujący

Średniej wielkości góra o wyjątkowo pięknej budowie - tak można 
powiedzieć o wielu górach w Alpach Sztubajskich. W przypadku 
tego szczytu, niepozorność jest tożsama z niespodziankami. Niektó-
rzy alpiniści mogą sobie pomyśleć, że na Hoher Burgstall nie wiele 
nowego można odkryć, gdyż jej szczyt jest spośród wszystkich Seven 
Summits najłatwiejszy do zdobycia. Czegoś innego uczy alpinistów 
ta widokowa góra od południowego końca Kalkkögel. Jako potęż-
ny wapienny słup na pierwotnej skale Hoher Burgstall w sposób 
najbardziej przekonywujący z wszystkich szczytów pokazuje jaka 
różnorodność kryje się w Górach Sztubajskich i dostarcza nie tylko 
fascynujących widoków ale i zróżnicowany dostęp. 

Hoher Burgstall pośrodku Kalkkögel
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HOHER BURGSTALL HOHER BURGSTALL

Pierwsze wrażenie
Przy pięknej pogodzie i dobrej widoczności ze szczytu Hoher Bur-
gstall rozciąga się 360-stopniowa panorama na pasmo Karwendel 
przez Alpy Zillertalskie i góry doliny Gschnitztal po lodowce wokół 
szczytu Zuckerhütl i schroniska Franz-Senn-Hütte. 

Wielcy ludzie
Sir Edmund Hillary, który pierwszy zdobył Mount Everest w 1953 roku 
zaznaczył cztery lata wcześniej wraz ze zdobyciem Hoher Burgstall swoje 
pierwsze zdobyte szczyty w Alpach. Dużo mocniejszy jest jednak związek 
Franza Senna z alpinizmem w Dolinie Stubai. Urodzony w 1831 roku w 
Längenfeld przybył do Neustift w 1881 roku jako ksiądz i miał decydujący 
wpływ na rozwój turystyki w Dolinie. Jako utalentowany alpinista szkolił 
synów gospodarzy w zdobywaniu i prowadzeniu wycieczek po górach, 
przygotował na swój własny koszt mapy i opracował czasy przejść oraz 
wprowadził opłatę za przewodnika górskiego. Gdy jego przewodnicy 
nie byli na trasie w górach, musieli budować drogi, zabezpieczać szlaki 
i zaznaczać trasy wędrówkowe. Wraz z trzema innymi miłośnikami gór 
założył w 1869 roku w Monachium Niemiecki Związek Alpejski, który 
miał wspierać amatorską wspinaczkę. Zdobycie Hoher Burgstall przez 
księdza Franza Senna w czerwcu 1881 roku jest jedynym przekazem 
dotyczącym jego własnych poczynań wspinaczkowych w Dolinie Stubai. 
Jego marzenie o wybudowaniu schroniska na lodowcu Alpeiner Ferner 
ziściło się dopiero po jego śmierci, dzięki austriackiej sekcji związku ÖAV-
Sektion Innsbruck. 

DANE DOTYCZĄCE TRASY 
I KLASYFIKACJA

Kondycja: 
Technika:  

Początek: Stacja górna Schlick 2000, Kreuzjoch (2136 m)
Cel: Hoher Burgstall (2611 m) 
Czas przejścia: h 3 godz.  –  i 3 godz.
Różnice wzniesień: 500 m

Wypoczynek i gastronomia
Restauracja panoramiczna Kreuzjoch (2136 m), schronisko Senn- 
jochhütte (2225 m), schronisko Starkenburger Hütte (2237 m), 
bacówka Kaserstattalm (1890 m), bacówka Fronebenalm (1306 m)
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HOHER BURGSTALL HOHER BURGSTALL

Charakterystyka
Wędrówka wysokogórska (czerwony szlak górski) - krótkie przejścia 
zabezpieczone linami, w pobliżu szczytu krótkie przejścia po grani.

DOJAZD/PUNKT WYJŚCIA

Trasa zaczyna się przy stacji górnej Kreuzjoch, do której można bez 
trudu dotrzeć kolejką linową Schlick 2000. Przy stacji dolnej znaj-
dują się liczne bezpłatne miejsca parkingowe. Do kolejki górskiej 
Schlick 2000 można dotrzeć z miejscowości Fulmpes.

PODEJŚCIE

Ze stacji górnej Kreuzjoch wędruje się wzdłuż lekko wznoszącej się 
trasy widokowej w kierunku schroniska Starkenburger Hütte. Po doj-
ściu do schroniska Sennjochhütte należy się kierować drogowska-
zem na Hoher Burgstall. Szlak prowadzi grzbietem pod górę, odbi-
ja w prawo i wiedzie obok południowej ściany Niederer Burgstall. 
Następnie droga wiedzie dobrze zabezpieczonym skalnym żlebem i 
wije się w górę do szczytu Hoher Burgstall, ostanie przejście bezpo-
średnio przez skalną grań. Na podejście potrzeba 3 godziny.

ZEJŚCIE

Schodzi się południową stroną szczytu do schroniska Starkenburger 
Hütte (2237 m). Ze schroniska prowadzi szlak ok. 300 metrów pod 
górę z powrotem do stacji górnej Schlick 2000. Alternatywą może 
być zejście do bacówki Kaserstattalm (1890 m) i stamtąd dalej do 
bacówki Fronebenalm (1350 m) przy stacji pośredniej Schlick 2000. 

ALTERNATYWNA TRASA PODEJŚCIA

Początek: Parking przy basenie Neustift (1050 m)
Cel: Hoher Burgstall (2611 m)
Czas przejścia: h4 ½ godz. –  i 3 godz.
Różnice wzniesień: 1550 m

Wypoczynek i gastronomia: Schronisko Starkenburger Hütte (2237 m)
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ELFER ELFER

ELFER (2505 m)
Nieśmiały 

Pozuje do obiektywów, a jednak nieśmiało się chowa. Codziennie 
o godz. 11 słońce oświetla go od tyłu, aby w Neustift mógł stać w 
świetle ramp. Później ponownie częściowo skrywa swój splendor. El-
fer trzeba zdobyć, aby pojąć go w pełnej krasie. Z bliska jego skalne 
wieże i występy robią jeszcze większe wrażenie. Nawet jeśli strome 
skały dolomitowe stojące na trzonie skały magmowej i for-
macje skalne Elfera wraz z wieżami przypominają Dolomity, głów-
na góra w Neustift z widokiem na zlodowaciałe szczyty Alp Sztu-
bajskich wie do kogo należy. Z jednej strony dumny i wytworny, z 
drugiej nieśmiały i niepewny. Elfer może wprawić w całkowite osłu-
pienie. Podczas gdy krzyż na szczycie wschodniej wieży Elferturm 
(2499 m) sugerowałby najwyższy punkt tej góry, prawdziwy szczyt 
nazywany Elferkofel (2505 m) pozostaje skromnie z tyłu. 

Ostre skały dolomitowe masywu Elfer
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ELFER ELFER

Dumni sąsiedzi
Ze szczytu Elfer wzrok może spokojnie wędrować we wszystkich 
kierunkach. Jako nieśmiały szczyt wśród Seven Summits Stubai 
Elfer nie jest na nikogo zły, gdy nie otrzymuje należnej mu uwagi. 
Grań Serles ze szczytem Kirchdachspitze (2840 m) na wschodzie, 
na północnym wschodzie pasmo górskie Karwendel, a na przeciw 
na północnym zachodzie Kalkkögel ze szczytem Schlicker Seespitze 
(2804 m) też chcą wziąć udział w przedstawieniu i być podziwiane. 

Wymagająca wspinaczka
Łatwo zrozumieć, że po strzelistych skałach dolomitowych Elfera wspi-
nano się już od dawna. Fritz Kasparek, jeden z pierwszych alpinistów, 
który zdobył północna ścianę Eiger odkrył w latach 40. górę Elfer jako 
miejsce wspinaczkowe, podczas gdy w czasie II wojny światowej szko-
lił młodych oficerów w szkole Heeres-Hochgebirgsschule w Fulpmes. 
Do dzisiaj można znaleźć haki przygotowane dla tamtej trasy. 
 

DANE DOTYCZĄCE TRASY
I KLASYFIKACJA

Kondycja: 
Technika:  

Początek: Stacja górna (1794 m) / stacja dolna kolejki Elfer w 
Neustift (993 m)
Cel: Elfer (2505 m) 
Czas przejścia: h 2 ½ godz.  –  i 2 ½ godz.
Różnice wzniesień: 750 m

Wypoczynek i gastronomia
Restauracja panoramiczna Elfer (1794 m), schronisko Elferhütte 
(2080 m), bacówka Autenalm (1665 m), bacówka Karalm (1737 m)

Charakterystyka
Wędrówka górska (czerwony szlak górski) 

DOJAZD/PUNKT WYJŚCIA

Trasa rozpoczyna się przy stacji dolnej kolejki Elfer na obrzeżach 
miejscowości Neustift. Tuż przy stacji dolnej znajdują się liczne bez-
płatne miejsca parkingowe. Kolejką Elfer dojeżdża się do stacji gór-
nej, gdzie zaczyna się wędrówka.  
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ELFER

PODEJŚCIE

Trasą idzie się przez ok. 30 minut od stacji górnej kolejki Elfer do 
stromej ścieżki wijącej się serpentynami w górę do schroniska El-
ferhütte. Dalej szlak prowadzi charakterystyczną granią do szczytu 
Elferspitze. Tuż przed szczytem dochodzi się do przełęczy Elfersattel. 
Stąd należy odbić w prawo i krótkim zabezpieczonym linami przej-
ściem dociera się w ciągu kilku minut do Elferspitze. Całe wejście na 
szczyt zajmuje około 2 do 2 ½ godziny.

ZEJŚCIE

Należy obejść Elferkofel od południowej strony i po około 45 minu-
tach dociera się do Zwölfernieder. Z Zwölfernieder prowadzi wąska, 
ale dobra ścieżka lekkim spadem od wschodniej strony Elfera, a na-
stępnie prawie płaska trasa aż do schroniska Elferhütte. Wędrówka 
po tej trasie trwa około 2 ½ godziny. Z Zwölfernieder można zejść 
ewentualnie w północnym kierunku obok bacówki Autenalm (1665 
m) lub w kierunku południowym obok bacówki Karalm (1737 m). 

 

Elferspitze z Neustift
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ELFER

DOBRZE WIEDZIEĆ

MIEJSCE WIDOKOWE NA SEVEN SUMMITS 
STUBAI

Czy jest miejscowość, z której widać wszystkie Seven Summits?
Tak, obok schroniska Starkenburger Hütte znajduje się miejsce wi-
dokowe Seven Summits Stubai, z którego widać wszystkie siedem 
szczytów. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Gdzie dowiem się więcej na temat Seven Summits Stubai?
Punkty informacyjne w trzech wymiarach ustawione na szlaku po-
dejścia do Seven Summits Stubai informują o kulisach i historii po-
szczególnych gór. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie  
www.stubai.at/aktivitaeten/wandern/seven-summits. 

Na które z Seven Summits Stubai mogę wejść?
Ogólne wiadomości na temat skali trudności w zdobywaniu szczytu 
oferują opisy tras. Szczegółowe informacje można uzyskać w na-
szych biurach przewodników górskich. 

KSIĄŻECZKA ZDOBYCIA SZCZYTÓW  
SEVEN SUMMITS STUBAI

Czy otrzymam nagrodę za zdobycie Seven Summits Stubai?
Tak, po okazaniu książeczki z pieczątkami potwierdzającymi zdo-
bycie szczytu i karty gościa otrzymuje się odznakę Seven Summits 
Stubai. Za zdobycie 3 szczytów otrzymuje się koszulkę Seven Sum-
mits Stubai, za wszystkie 7 szczytów Seven Summits Stubai puchar 
z drewna z sosny limby. Na każdym szczycie znajduje się urządzenie 
do robienia pieczątek w celu potwierdzenia wejścia. Odznakę Seven 
Summits Stubai otrzymuje się w biurach Związku Turystycznego 
Stubai Tirol w Neustift lub Fulpmes.
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ZNAJOMOŚĆ ALP 
SZTUBAJSKICH

Górskie odznaki turystyczne dla dorosłych i dzieci

Poznaj najpiękniejsze cele wędrówkowe w Dolinie Stubai: Trasy do 
bacówek i schronisk są częściowo łagodne, a częściowo wymagające. 
W każdym razie cele wędrówek są z pewnością godne zobaczenia. 
Liczne stare i tradycyjne schroniska i bacówki zapraszają podczas 
wędrówki lub po wycieczce na chwilę wypoczynku i delektowanie się 
przysmakami. 

Także dzieci mogą zbierać punkty w bacówkach i schroniskach. Za 
udział można otrzymać wspaniały medal brązowy, srebrny lub złoty. 
W przypadku wymagających wędrówek wysokogórskich zaleca się 
skorzystanie z pomocy przewodnika górskiego.

Zatem w góry, by zdobywać pieczątki!
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SYSTEM PUNKTACJI

Dla dorosłych:
Brąz od 25 punktów
Srebro od 35 punktów
Złoto od 45 punktów

Dla dzieci:
Brąz od 20 punktów
Srebro od 30 punktów
Złoto od 40 punktów

1 punkt na przykład za zdobycie:
schroniska Dresdner Hütte, bacówki Froneben Alm lub 
Bruggeralm, Grawa Alm, baru z przekąskami „zum Weber Lois” lub 
Schaufelspitz

2 punkty na przykład za zdobycie:
bacówki Auffangalm, schroniska Elferhütte, bacówki Falbesoner 
Ochsenalm, Kaserstattalm lub Schlickeralm

3 punkty na przykład za zdobycie:
schroniska Franz-Senn-Hütte, Innsbrucker Hütte, Starkenburger 
Hütte lub Sulzenauhütte

Książeczkę wędrowca można otrzymać w biurach Związku 
Turystycznego Stubai Tirol
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TRASA WYSOKOGÓRSKA STUBAI
8000 metrów - 1 dolina

8000 metrów wysokości, 100 kilometrów długości, 8 schronisk - to 
wszystko w jednej dolinie: Trasa wysokogórska Stubaier Höhenweg 
jest jednym z najpiękniejszych szlaków w Alpach, podzielonym na 
siedem etapów (czas przejścia od 3 do 7 godzin), który wiedze Alpa-
mi Sztubajskimi.

Trasa wysokogórska jest czarnym szlakiem wysokogórskim i prowadzi 
wyłącznie w wysokich partiach Alp. Dlatego podstawowym wyma-
ganiem do zdobycia potężnego świata gór Doliny Stubai trasą wyso-
kogórską Stubaier Höhenweg jest pewność kroku, odpowiednie, 
podstawowe przygotowanie kondycyjne, brak zawrotów głowy oraz 
prawidłowy sprzęt.

Trasę wysokogórską można przejść w dwóch kierunkach: Punktem 
startowym i końcowym jest schronisko Innsbrucker Hütte lub Star-
kenburger Hütte. Poza tym cechą szczególną trasy wysokogórskiej 
Stubaier Höhenweg jest możliwość zejścia do doliny z każdego schro-
niska, a także wejścia z każdej doliny do schroniska. Dzięki temu 
długie wędrówki można podzielić sobie także na etapy.
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TRASA WYSOKOGÓRSKA STUBAI TRASA WYSOKOGÓRSKA STUBAI

1 ETAP
Schronisko Starkenburger Hütte - schronisko 

Franz-Senn-Hütte

Różnice wzniesień:  440 m  530 m
Czas: 7 godzin
Długość: 15 km

Od schroniska Starkenburger Hütte prowadzi pierwszy etap trasy 
wysokogórskiej Stubai przez południowo-zachodnie zbocze góry pod 
szczytem Hoher Burgstall. Trasa prowadzi wydatnymi gołoborzami 
dalej pod Kalkkögel i obok przełęczy Seejöchl nad jeziorem Schlick. 
Następnie należy się kierować do Sendersjöchl, stąd w kierunku po-
łudniowym ostro serpentynami w dół do Roter Wand i w końcu lekko 
pod górę do bacówki Seducker Hochalm. Po przejściu Viller Grube 
trasa biegnie dalej wzdłuż zbocza wewnętrznej doliny Oberbergtal i 
na końcu lekkim podejściem do celu tego etapu wędrówki, schroniska 
Franz-Senn-Hütte.

PODEJŚCIE

Kolejką gondolową z Fulpmes...
Po wjechaniu kolejką gondolową Kreuzjoch można łatwo ze stacji 
górnej Schlick 2000 w ciągu 1 ½ do 2 godzin przejść do schroniska.

....lub pieszo z Neustift
Z Neustift z wysokości 1200 metrów przez Kartnallhöfe i Forcherkogel 
lub bezpośrednio przez łąki modrzewiowe do schroniska Starkenbur-
ger Hütte. Na obydwa przejścia potrzeba około 3 ½ do 4 godzin.

104

TVS15066_wanderfibel_105x210mm_PL.indd   104 11.07.16   13:08



2 ETAP
Schronisko Franz-Senn-Hütte - schronisko Neue 

Regensburger Hütte

Różnice wzniesień:  650 m  500 m
Czas: 4 godziny
Długość: 8 km

Idąc ze schroniska Franz-Senn-Hütte drugi etap wędrówki prowadzi 
najpierw w kierunku doliny do Kuhgschwetz. Stamtąd prowadzi 
stromymi stopniami w górę do wieży Platzenturm, następnie należy 
przejść przez Platzengrube aż do wschodniego obrzeża. Idąc stromy-
mi serpentynami i długim zakrętem w prawo dochodzi się wreszcie 
do Schrimmennieder. Potrzeba około 20 minut marszu, aby dotrzeć 
do Basslerjoch znajdującego się nad Schrimmennieder na wysokości 
2829 metrów, skąd rozciąga się wspaniały widok na główną grań 
masywu Stubai. Po zejściu do Schrimmennieder biegnie poniżej 
droga w poprzek, która z bacówki Milderaunalm prowadzi prawie 
płaską trasą w stronę doliny do schroniska Neue Regensburger Hütte.
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3 ETAP
Schronisko Neue Regensburger Hütte - schronisko 

Dresdner Hütte

Różnice wzniesień:  900 m  850 m
Czas: 7 godzin
Długość: 12 km

Ze schroniska Neue Regensburger Hütte biegnie trzeci etap wędrów-
ki w kierunku doliny wzdłuż Hohe Moos do jeziora Falbesoner See. 
Przed jeziorem dolinę przecina droga poniżej Hochmoosferner, która 
prowadzi stromym podejściem do Grawagrubennieder. Tam trasa 
prowadzi pod jęzorem lodowca Grawawandferner i obok jeziora 
Mutterberg, zanim lekkim zejściem doprowadzi do dolnej Glamer-
grube. Idąc przeciwległym podejściem dochodzi się przez Wilde Grub’n 
do przełęczy i w górę do schroniska Dresdner Hütte.
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ETAP 4
Schronisko Dresdner Hütte - schronisko  

Sulzenauhütte

Różnice wzniesień:  400 m  500 m
Czas: 3 godziny
Długość:  4 km

Czwarty etap prowadzi ze schroniska Dresdner Hütte najpierw do 
stacji pośredniej kolejki Stubaier Gletscherbahn. Za budynkiem biegnie 
droga w kierunku Fernaubach i podejście do rozwidlenia dróg „Trögler” 
lub „Peiljoch”. Wprawny alpinista wejdzie stąd na Trögler (czas przej-
ścia: 2 godziny, zejście do schroniska Sulzenauhütte: 1 godzina). 

Właściwa trasa wysokogórska biegnie po stromej, ale dobrze zabezpie-
czonej liną drodze. Po zejściu serpentynami i przecięciu moreny lodow-
cowej Sulzenaugletscher dociera się do schroniska Sulzenauhütte.

ETAP 5
Schronisko Sulzenauhütte - Schronisko  

Nürnberger Hütte

Różnice wzniesień:  650 m  550 m
Czas: 4 godziny
Długość: 5 km

Piąty etap trasy przebiega od schroniska Sulzenauhütte w kierunku 
wschodnim i przez liczne strumienie do jeziora Grünausee, najwięk-
szego jeziora Alp Sztubajskich, a następnie dalej w kierunku północ-
nego-wschodu do schroniska Nürnberger Hütte. Podczas tego etapu 
trasy szczyt można zdobyć na dwa warianty, czego w czasie dobrej 
pogody nie powinno się omieszkać zrobić: pierwszy szlak na Mairspitze 
(czas przejścia: 3 godziny), otwierający wspaniałe widoki na dalsze 
odcinki trasy wysokogórskiej Stubai lub szlak na Gamsspitzl (czas 
przejścia: 5 godzin) - w drodze na szczyt do sierpnia trzeba przejść po 
stromym zboczu pokrytym śniegiem. Szybszy wariant - bez zdoby-
wania szczytu - to skrót przez Niederl. Dzięki zabezpieczającym sta-
lowym linom łatwo można zejść do schroniska Nürnberger Hütte.
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ETAP 6
Schronisko Nürnberger Hütte - Schronisko  

Bremer Hütte

Różnice wzniesień:  600 m  450 m
Czas: 4 godziny
Długość:  5 km

Na tym etapie można doskonale zaobserwować kształtujący krajobraz 
wpływ lodowca. Ze schroniska Nürnberger Hütte przebiega droga 
najpierw po płaskim terenie i nad wypiętrzoną płytą szlifu lodowca, 
aż do moment gdy trasa schodzi do strumienia Langetalbach. Szlak 
prowadzi dalej przez most do innej części doliny i stamtąd małymi, 
ale stromymi stopniami wychodzi z doliny. Idąc w górę po płytach 
dociera się wreszcie do tak zwanego „raju”. Stąd droga biegnie dalej 
pod górę obok schroniska Zollhütte am Simmingjöchl leżącego na 
2754 m n.p.m., a następnie do kolejnego celu tego etapu, schroniska 
Bremer Hütte.
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ETAP 7
Schronisko Bremer Hütte - Schronisko Innsbrucker 

Hütte

Różnice wzniesień:  800 m  850 m
Czas: 7 godzin
Długość: 9,5 km

Wprawni wędrowcy mogą rozpocząć ten etap krótkim, dobrze zabez-
pieczonym linami i strzemionami kominem obok jeziora Lauterer See. 
Mniej doświadczeni wchodzą zwykłą trasą pod towarową kolejką lino-
wą. Następnie trasa biegnie nad Trauljöchl i po przejściu wielkiego 
Traulgrube przez zabezpieczone liną podejście przez Wasenwand do 
szczytu Pramarspitze. Trasa biegnie przez Glättegrube i ostatnie leżące 
po przeciwnej stronie podejście do Sendesgrad u stóp szczytu Habicht, 
a następnie obok jeziora Afraier See do schroniska Innsbrucker Hütte.

ZEJŚCIE

Wariant 1: Przez dolinę Pinnistal do Neder
W ciągu ok. godziny ze schroniska Innsbrucker Hütte do bacówki 
Karalm. Stąd taksówką z powrotem do doliny lub pieszo przez dolinę 
Pinnistal do Neder (ok. 1 ½ godziny).

Wariant 2: Obok stacji górnej kolejki Elfer do Neustift
W ciągu ok. godziny ze schroniska Innsbrucker Hütte do bacówki 
Karalm. Stąd w ciągu 20 minut można dotrzeć do Pinnisalm, a na-
stępnie idąc lekko pod górę po 1 godzinie dochodzi się do stacji 
górnej kolejki Elfer. Stąd kolejką gondolową z powrotem do Neustift.
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TRUDNOŚĆ

Trasa wysokogórska Stubai jest czarnym szlakiem wysokogórskim i 
prowadzi wyłącznie w terenie górskim i wysokogórskim Alp. 

Trasa jest częściowo zabezpieczona stalowymi linami i klamrami. Szlak 
nie prowadzi po lodowcu, nie trzeba też go przecinać, jednak szcze-
gólnie na początku sezonu należy liczyć się ze stromymi podejściami 
po śniegu. 

Należy stale zasięgać informacji o bieżącym stanie pogody i uwzględ-
niać to podczas planowania trasy. Należy pamiętać, że w wysokich 
górach pogoda może się załamać w krótkim czasie. Należy pamiętać, 
że zbyt ciężki plecak może mieć niekorzystny wpływ na przyjemność 
wędrowania i pewność kroku i w związku z tym zwiększać ryzyko 
związane z wędrówką.

KONTROLA SPRZĘTU

Na wycieczki na trasie wysokogórskiej Stubaier Höhenweg proponu-
jemy zaopatrzenie się w następujące rzeczy:

- Mapy
- Mocne buty trekkingowe za kostkę lub buty górskie
- Odzież na wędrówkę
- Ubiór w przypadku złych warunków atmosferycznych (kurtka 

przeciwdeszczowa, spodnie nieprzemakalne,  
rękawiczki, czapka)

- Ochrona przeciwsłoneczna
- Telefon komórkowy, butelka z piciem, apteczka, latarka
- Przybory toaletowe, obuwie do schroniska, śpiwór do schroniska
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DOBRZE WIEDZIEĆ

CZŁONKOSTWO W ALPEJSKIM STOWARZYSZE-
NIU ALPENVEREIN GODNE POLECENIA

Ze względu na ochronę ubezpieczeniową i zniżki za nocleg w schro-
niskach zaleca się wstąpienie do Związku Alpejskiego. Zgłoszenie 
możliwe jest w centrum Alpejskim Neustift i we wszystkich schroniskach.

PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ W SCHRONISKACH

Ponieważ w większości schronisk NIE można płacić kartą kredytową, 
zalecamy zabieranie ze sobą wystarczającą ilość gotówki.

CZASY PRZEJŚCIA

Wszystkie podane czasy przejścia są szacunkowe i opierają się na 
czasach przejścia dobrze wytrenowanych alpinistów. Należy więc 
zaplanować czas z odpowiednią rezerwą.
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WYCIECZKA 
NOCĄ
PRZY KATARAKCIE RUETZ I NAD  
WODOSPADEM GRAWA -
Z LICZNYMI ATRAKCJAMI
WZDŁUŻ TRASY

Informacje na temat terminów i programu
znajdują się na stronie www.stubai.at

STUBAI ULTRATRAIL - 
URBAN2GLACIER  
63 KM | 4.718 M  | 2.151 M  
START: INNSBRUCK – 
CEL: LODOWIEC STUBAI

STUBAI BASICTRAIL – 
NEUSTIFT2GLACIER  
28,8 KM | 2.581 M  | 431 M   
START: NEUSTIFT – 
CEL: LODOWIEC STUBAI

STUBAI ULTRATRAIL TO NIEZWYKŁE WYZWANIE W SER-
CU ALP. MOTTO „URBAN2GLACIER” OZNACZA TYLE, CO 
DOTARCIE W CIĄGU JEDNEGO DNIA Z MIASTA OLIMPI-
JSKIEGO, JAKIM JEST INNSBRUCK POŁOŻÓNY W CENT-
RUM TYROLU, NA WYSOKOŚĆ 3150 METRÓW N.P.M. NA 
LODOWIEC STUBAI – Z MIASTA DO WIECZNEGO LODU.

S T U B A I - U L T R A T R A I L . C O M
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/STUBAIULTRATRAIL/

WINWIN

EVENT COMPANY

SAVE
THEDATE
30/06/TO 
01/07/2017
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KONTAKT

TVB STUBAI TIROL
Stubaitalhaus, Dorf 3
6167 Neustift i. St., Austria
T +43 (0) 501881-0
F +43 (0) 501881-199
info@stubai.at

www.stubai.at

STOPKA REDAKCYJNA
Koncepcja i wzór: Sartori und Thaler Marketing Services GmbH, 
Martin Eiter
Zdjęcia: TVB Stubai Tirol/Andre Schönherr, Heinz Zak, Thomas 
Muigg, Thomas Fankhauser, Daniel Haslwanter, Guus Reinartz, 
Lodowiec Stubai/eye5-Mirja Geh 
Pomyłki, zmiany, błędy drukarskie i zecerskie zastrzeżone.
Stan na: Czerwiec 2016
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PRZYGODA
NA SKALE
Ferraty w Stubai

Żadna inna dolina w Tyrolu nie oferuje 
takiej ilości i różnorodności tras i ogrodów 
wspinaczkowych co dolina Stubai. Za-
równo na początkujących jak i zaawan-
sowanych miłośników wspinaczki zabez-
pieczone ścianki skalni doliny Stubai 
podziałają jak zastrzyk adrenaliny, po-
nieważ niektóre trasy posiadają fascy-
nujące przejścia nad przepaścią.

TVS15066_wanderfibel_105x210mm_PL.indd   115 11.07.16   13:09



TVB STUBAI TIROL
Stubaitalhaus, Dorf 3

6167 Neustift i. St., Austria
T +43 (0) 501881-0

F +43 (0) 501881-199
info@stubai.at

www.stubai.at

TVS15066_wanderfibel_105x210mm_PL.indd   116 11.07.16   13:09


