
NEEM CONTACT OP VOOR VRAGEN
EN INFORMATIE NAAR OPENINGS-
TIJDEN OF EVENEMENTEN:

Karwendelbahn AG
Alpenkorpsstraße 1
D-82481 Mittenwald
Telefon +49 (0) 8823 93 76 76-0
talkasse@karwendelbahn.de

www.karwendelbahn.de

Duitslands op één na
hoogste kabelbaan!
2244m

PANORAMISCH 
UITZICHT
KLIMMEN,
WANDELEN EN
FAMILIE-UITSTAPJES 

WANDELEN EN KLIMMEN
Het bergstation van de Karwendel-kabelbaan is een ideaal
uitgangspunt voor tochten rondom de noordelijke Karwen-
del-bergketen. Behalve gezellige wandelpaden voor het hele
gezin zijn er ook uitdagende klettersteigen voor adrenaline-
fans. Vlak naast het bergstation, rondom de Karwendelgrube, 
ligt de Passamaniweg. Deze panoramarondweg is ideaal om 
binnen zeer korte tijd te genieten van een adembenemend 
uitzicht over het indrukwekkende Karwendelgebied. De 
route is geschikt voor het hele gezin. Als bijzonder highlight 
kunt u dinsdags deelnemen aan een gratis panoramawande-
ling met gids van ongeveer een uur. Trefpunt is elke dinsdag 
om 10:45 uur bij het zonneterras naast het bergrestaurant. 
Klimcursussen, begeleide botanische wandelingen,  
huttenavonden en verdere evenementen vindt u op onze 
homepage. 
Attentie: stevige (berg)wandelschoenen niet vergeten!!!

Meer informatie 
 www.karwendelbahn.de
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TOURMOGELIJKHEDEN RONDOM  
HET BERGSTATION:
MITTENWALDER KLETTERSTEIG (A) 
7 –9 uur |  moeilijk

HEINRICH-NÖE-STEIG (B)
5-7 uur|  moeilijk

KARWENDELSTEIG (C)
3-4 uur |  middelzwaar

DAMMKARSTEIG NAAR HET DAL (D) 
4-5 uur |  middelzwaar - makkelijk 
zonder klimuitrusting

PASSAMANI PANORAMAWEG (H) 
ca. 1 uur |  makkelijk

Route-informatie en wandelkaarten zijn verkrijgbaar bij 
het kaartverkoopkantoor van de Karwendelbaan.

ALPINE TOUREN IN HET KARWENDELGEBIED

MOEILIJKHEIDSGRADEN VAN BERGPADEN
Eenvoudige bergpaden zijn overwegend smal, kun-
nen steil zijn aangelegd en hebben geen paden waar 
gevaar bestaat in de diepte te vallen.

Middelzware bergpaden zijn overwegend smal, veelal 
steil aangelegd en kunnen paden hebben waar  
gevaar bestaat in de diepte te vallen. Er kunnen  
bovendien korte gezekerde paden voorkomen.
(met klettersteigset)

Moeilijke bergpaden zijn smal, veelal steil aangelegd 
en er bestaat gevaar in diepe afgronden te vallen. Er 
komen bovendien vaker gezekerde wandel- en/of 
eenvoudige klimpartijen voor, waarvoor het gebruik 
van de handen vereist is. Tredzekerheid en het ontbre-
ken van hoogtevrees zijn absoluut noodzakelijk!

M
A

K
K

EL
IJ

K
M

ID
D

EL
ZW

A
A

R
M

O
EI

LI
JK

(m
et

 k
le

tt
er

st
ei

gs
et

)



KARWENDEL - ENJOY IT
Of het nu een gezinsuitstapje in het weekend is of een 
bergtocht met vrienden, op de Karwendel heeft u tal van 
mogelijkheden. Als speciale belevenis kunt u op 2244 mtr. 
hoogte ook trouwen, vergaderen of verjaardagen vieren.
Naast regelmatige publieke evenementen van de Karwen-
delbahn AG, zoals onze nieuwjaars- of paasbrunch, organi-
seren wij ook uw privéfeest. Wij doen u graag een offerte 
toekomen voor uw festiviteit, vergadering, groepsreis of 

zelfs voor uw onvergetelijke bruiloft op 2244 mtr. hoogte.

HUWELIJKEN, VERGADERINGEN, FEESTEN ...

RONDOM HET BERGSTATION
Een bezoek aan het natuurinformatiecentrum is een must 
bij elk uitstapje in het Karwendelgebied. De ”reuzenver-
rekijker“ steekt spectaculair uit over de rotskant richting 
Mittenwald.
1.300 mtr. diep valt de adembenemende blik op het weidse 
Isartal. In de „verrekijker“ ervaart u wetenswaardigheden 
over het Karwendelgebied, het grootste samenhangende 
beschermd natuurgebied van de Oost-Alpen als leef- 
ruimte voor dieren en planten. Het natuurinformatiecen-
trum ”Bergwelt Karwendel“ is geopend tijdens de reguliere 
openingstijden van de Karwendelbahn.  
De toegang is gratis.

RESTAURANT OP DE BERG
Honger? Van de lucht in het hooggebergte krijg je 
reuzetrek! 
Het team van het bergrestaurant heeft voor u  
gerechten uit de regionale keuken voorbereid. Geniet 
van het hooggebergte bij (wit)bier, een gezellige brood-
maaltijd en Kaiserschmarrn (in stukjes gesneden panne-
koek). Op het zonneterras vlak naast het bergrestaurant 
staan gratis ligstoelen ter beschikking.

Moederdag met drie-gangenmenu
Volwassenen: 45,50 €  /  Kinderen (6-17 jaar): 29,90 € 
incl. Berg- en dalrit, excl. dranken *. (alleen met reservering!)

Vaderdag op de Karwendel
met speenvarken en spareribs van de grill
Bier gratis voor alle mannen (vanaf 16 jaar)
De normale tarieven zijn van toepassing.  
(alleen met reservering!)

Klimmen over de „Karwendelsteig“
Elke donderdag, 18.00 uur bij het bergstation
prijs: 49,00 € inclusief berg- en dalrit, lunchpakket,  
klimmateriaal en berggids  
(17:30 vertrek parkeerplaats Karwendelbahn / 20:30 terug)

Kerkdienst op de berg (Katholiek en Protestant)
De data zijn te vinden op onze website onder evenementen.

*  Reserveringen per e-mail naar: berggaststaette@karwendelbahn.de of
telefonisch: +49 (0) 8823 93 76 76-67. Alle informatie zonder garantie.
Aan verandering onderhevig. Niet combineerbaar met andere aanbiedingen.

Onze evenementen 2019 PRIJZEN ZOMER 2019

 BERG- EN DALRIT ENKELE RIT

Volwassenen € 29,50 € 19,50
Jongeren/kinderen € 19,50 € 13,50

Elke eerste en derde dinsdag van de maand

1 Berg- en dalrit

Hoofdgerecht naar keuze
& dessert van het huis

+

Elke 1e zondag van de maand

Het aanbod is niet geldig van 01.07.-15.09.2019

OPENINGSTIJDEN  
ZOMER 2019
van 4 mei tot 19 juni 9:00 uur - 16:30 uur
van 20 juni tot 10 sept. 8:30 uur - 18:00 uur *
van 11 sept. tot 13 okt. 8:30 uur - 17:15 uur
van 14 okt. tot 3 nov. 9:00 uur - 16:30 uur

* bij goed weer op donderdag tot 21.00 uur –  
 informatie op de homepage

Afhankelijk van de weersgesteldheid of wegens werkzaamheden kan

de kabelbaan ook op de aangeven openingstijden gesloten zijn. U wordt verzocht,

voor uw eigen veiligheid, onze voorwaarden in acht te nemen!

GEZINSKORTING VOOR OUDERS 
met hun kinderen (6 tot 17 jaar)

2 volwassenen + 1 kind  € 66,50 
2 volwassenen + 2 kinderen  € 74,00 
2 volwassenen  + 3 kinderen  € 81,50
2 volwassenen  + 4 kinderen  € 89,00

Voor ieder volgend kind € 7,50 retour, € 4,00 enkele rit
(kinderen tot 12 jaar krijgen een gratis kinderschotel  
bij een retourtje berg en dal)

Vanaf 14.00 uur op alle retourtickets € 1,00 korting p.p.

Vanaf 15.30 uur alleen enkele rit € 12,50

Statiegeld voor keycard: € 3,00 bij berg- en dalrit –  
restitutie bij teruggave.

Graag vervoeren wij tegen een vergoeding van  
€ 4,00 ook uw hond.

Passamani-
          rondweg

Senioren-
    dinsdag

Familie
    speciaal

1 volwassen + 1 kind 59,90 €
1 volwassen + 2 kinderen 69,90 €
1 volwassen + 3 kinderen 79,90 € 
 elk ander kind  9,90 €

2 volwassenen + 1 kind 79,90 €
2 volwassenen + 2 kinderen 89,90 €
2 volwassenen + 3 kinderen 99,90 € 
 elk ander kind   9,90 €

1 Berg- en dalrit + 3-gangen-menu

(om 10:45 op de berg, alleen bij mooi weer, 
aan veranderingen onderhevig!)

aanbieding 1

aanbieding 2
1 Berg- en dalrit

+ 
Koffie en gebak

inclusief een gratis panoramatocht


