
D-10: Duitsland, Beierse Alpen. 

Data: donderdag 8 juli t/m zaterdag 17 juli 2021. 
Aantal dagen: 10 
Reisleiding: Margriet Bekking en Patrick Hommel. 
Reissom:  € 1020,-- (Toeslag 1-persoonskamer = € 100,-- pp;  
 beperkt beschikbaar)  
Inschrijfgeld:  € 102 ,--  
Soort reis:  trein, bus, hotel, volpension. 
Thema:  alpenflora 
Zwaarte:  2 schoentjes (soms 3 schoentjes). 
Aantal deelnemers:  minimaal 8, maximaal 16.  
Informatie:  Magda Gerlach 
Telefoon: 06-48639231 
Email:   secretaris@arc.knnv.nl 
Opgave:  Vóór 1 januari 2021. 
 

 
    Het Karwendelgebergte bij Mittenwald 
 
We proberen het gewoon weer een keer, naar de Alpenwereld van de Karwendel en de 
Wettersteinbergen. 
 
Een treinreis vanaf Arnhem brengt ons in de Alpenwereld iets ten zuiden van Garmisch Partenkirchen 
vlak voor de grens met Oostenrijk. We verblijven in een Gasthof in het plaatsje Krün, dichtbij de 
bekende plaats Mittenwald. De plaatsjes kenmerken zich door hun beschilderde gevels. Tussen de 
imposante bergketens Karwendel- en het Wettersteingebergte slingert de rivier de Isar zich door het 
zonnige dal. De Beierse Alpen met zijn majestueuze toppen, kleine beekjes, fonkelende 
bergmeertjes, bloeiende almen en bossen geldt als een waar wandel- en natuurparadijs. Voor de 



plantenliefhebber is de omgeving een eldorado, de bergen zijn veelal kalkrijk en het klimaat is 
regenrijk. Je kunt er genieten op uitgestrekte alpenweiden. Zeer bekend zijn hier de Buckelwiesen 
met zijn kleurenpracht. Een klein beetje verder omhoog vinden we de alpenplanten. Heel bekend is 
ook de “Geisterklamm”. Een 3 km lange Klammgeistweg, het bijna 2 km lange Koboldpfad en de 
Wasserfallsteig voeren je langs alle plekjes in de Geisterklamm. Voor deze reis is een goede 
bergconditie nodig. Ook is het zaak dat je niet al te snel duizelig bent, omdat de paden smal kunnen 
zijn. De bergen zijn veelal steil, maar we kunnen hier en daar ook gebruik maken van de kabelbanen 
die ons tot op grote hoogte brengen. We zijn dan verzekerd van de nodige variatie in onze 
waarnemingen. 

We verblijven in Gasthof Schöttlkarspitz in Krün. Er zijn voor ons maximaal 6 eenpersoonskamers 
beschikbaar. 

 

 
    "Luftmalerei" in Mittenwald. 

 

 


