
Viatge estiu 2023  
Tirol austríac: Parc Natural Karwendel  
Zona: Risstal (Hinterriss – Eng)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tölzer Hütte 



MAPA DE LA TRAVESSA  
Cada etapa està marcada en un color diferent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1 - Refugi 1: Tölzer Hütte – 4,7km – 3h30’ – desnivell positiu 957m 
Etapa 2 - Refugi 2: Plumsjochhütte – 16,4km – 7h30’ – desnivell positiu 889m – desnivell negatiu 984m  
Etapa 3 - Refugi 3: Binsalm – 14,55km – 5h – desnivell positiu 417m – desnivell negatiu 545m 
Etapa 4 - Refugi 4: Falkenhütte – 8,3km – 3h30’ – desnivell positiu 621m – desnivell negatiu 319m 
Etapa 5 - Punt final: Hinterris Post – 14,4km – 4h40’ – desnivell negatiu 918m 



El viatge en detall 

Dia 1: 24/07/23 

Arribada a Munich i al refugi Tölzer Hütte: 4,7km – 3h30’ 

 Vol a Munich: Vueling: sortida 7:00, arribada 9:10  
 De l’aeroport a l’estació central de tren Munich HBF: duració 45 min. 

https://www.s-bahn-muenchen.de/fahren/flughafen  
Comprar el BayernTicket (63€ - vàlid per a 5 persones) – 12,5€ preu per persona 

 De Munich HBF a Lenggries: (11:30 – 12:41), també 12:04, 12:29, 13:04, 14:04, 15:04  
 
Pla A: dinar i agafar el bus - (massa just) 
https://www.brb.de/de/fahrplaene/linienuebersicht-fahrplaene/linie/rb-56  

 De Lenggries a Hinterriss: Bus 9569 (bus 15:20) – arribada a la parada Aufstieg Tölzer Hütte 15:53 
https://www.alpenverein.de/natur/mobilitaet/bergbus/bergbus-eng_aid_29908.html  

 Arribada al refugi Tölzer Hütte: aprox. 19:30 (avisar al refugi de que s’arribarà tard) 
 
Pla B: agafar un taxi (petició enviada – s’aniria en hora).  
Dos cotxes de 8 places són 160€, si som 10 persones, surt a 16€ per persona.  
Si s’agafa el taxi a les 13:00, s’arribaria a les 13:30 al punt d’inici, per tant, a les 17:00 es podria ser al refugi. 
Així hi hauria temps per tot. 

 Des de „Aufstieg Tölzer Hütte“ fins al refugi: 3h30’ (957m de desnivell)  
https://www.outdooractive.com/de/route/bergtour/karwendel/toelzer-huette-leckbachweg-alternative-
zum-wiesenweg/13401304/  
Punt d’inici: 896m 
Punt més elevat: 1.825m 
4,7km 

Descripció: 
S’agafa el sender alpí “Leckbachweg”. Una mica més endavant el sender es bifurca cap a l’esquerra des de la 
carretera forestal, la qual no arriba al refugi. A l’últim tram del sender el camí es bifurca en dues variants, la de la 
dreta o la de l’esquerra, no hi ha diferència pel que fa al temps i a la dificultat, la de l’esquerra és més alpina.  

 
 
 
 



 

 

Tölzer Hütte 

https://toelzer-huette.at/  

- Habitació de 3 a 6 llits (lliteres separades): Socis DAV 20€ / No Socis 31€ 
- Habitació de 8 a 14 llits (lliteres juntes): Socis DAV 13€ / No socis 24€ 
- Habitació doble (dos llits separats): Socis DAV 23€ / No Socis 34€ 
- Mitja pensió (sense incloure allotjament): 37€ (sopar amb entrant, plat principal i postre) 
- Només esmorzar (sense incloure allotjament): 14€  
- Reserva online a partir de febrer / El refugi disposa de mantes 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 2: 25/07/23 

Del refugi Tölzer Hütte (1835m) al refugi Plumsjochhütte (1630m): 7h30’ (16,4km) 

 

Descripció: 

Des del refugi Tölzer Hütte es va cap a les granges Baumgartenalm i Ochsentalalm en direcció nord-est per sota del 
Fleischbank i s’agafa el sender que porta al Grasbergalm (tour 22). Es continua cap el Kompar, es corona el cim i 
s’arriba al refugi Plumsjochhütte (tours 23 i 24).  



Desnivells 

Inici: Tölzer Hütte 1835m 

- Baumgartenalm: 1482m 
- Ochsentalalm: 1631m 
- Punxeta: 1903m 
- Grasbergalm: 1540m 
- Kompar: 2011m 

Arribada: Plumsjochhütte 1630 m 

Total pujada: 889m 
Total baixada: 984m 
Total desnivell acumulat: 1.873m 

 

https://www.outdooractive.com/de/route/bergtour/karwendel/von-der-toelzer-huette-ueber-den-grasbergkamm-
zur-plumsjochhuette/16221572/ (en el track falta afegir l’ascensió al Kompar, però el camí és el que està explicat) 

Plumsjochhütte 

https://www.plumsjochhuette.com/huette 

- Preu únic: Allotjament (habitació 4 llits) amb esmorzar i sopar (1 plat principal): 60€ , si s’afegeix 
entrant (normalment sopa): 65€ 

- Falta afegir preu de la llitera.  
- És un refugi privat, per tant no es fan descomptes per membres del DAV. 
- Només es pot pagar en efectiu, no s’accepten targetes.  
- Hi ha dos edificis: a l’edifici nou hi ha els lavabos amb les dutxes al passadís. A l’edifici vell hi ha 

dutxes d’aigua calenta i també les lliteres, on es necessita sac de dormir.  

 

 

 

 

 

 

 

Dia 3: 26/07/23 

Del refugi Plumsjochhütte (1630m) al refugi Binsalm (1502m): 5h (14,55km) 



  

Descripció 

Es va baixant xino-xano i després del Sulzgraben es gira a l’esquerra i es segueix per un camí forestal fins arribar al 
Grosser Ahornboden, des d’allà es va per carretera durant 1,5km fins que s’agafa un sender que queda a mà dreta, 
es creua el Rissbach i es continua fins arribar a Engalm. Passades les cases de pastors hi ha un sender a mà esquerra 
que porta fins al refugi Binsalm passant pel Panoramaweg.  

Desnivells 

Inici: Plumsjochhütte 1630 m 

- Algasthof Eng: 1203m 
- Engalm: 1227m 
- Mirador de la cascada: 1410m 
- Drijaggen Alm: 1620m 
- Mirador al Grosser Ahornboden: 1610m  

Arribada: Binsalm 1502m 

Total pujada: 417m 
Total baixada: 545m 
Total desnivell acumulat: 962m 

 De Plumsjochhütte fins a Engalm (2h45’) 
 De Engalm fins a Binsalm, pel Panoramaweg (2h15’) 

 



 https://www.deine-berge.de/Touren/Wandern/34270/Gernalm-Plumsjochhuette-Rasthuette-Engalm-
Gramaialm-Hochleger-Gramai-Alm.html#close (mirar només el tram que va des de Plumsjochhütte fins a 
Engalm) 

Opcional:  

Ampliació amb el cim Hahnkampl (2080m): 5,8km de més + 578m de desnivell de pujada i baixada més (1.156 
acumulat)                                                                                                                                                                                                                                                       

https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/karwendel/hahnenkampl-2.080m-aus-der-eng-ueber-
binsalm-und-binsalmsattel/20994499/#dmdtab=oax-tab1  

Binsalm 

https://www.binsalm.at/  

- Preu per persona en llit (llençols i tovallola inclosos) i amb esmorzar: 46,5€ 
- Preu per persona en llitera (s’inclouen dues mantes de llana, un coixí, un sac de dormir, les 

tovalloles si ho demanem ens les poden incloure) i amb esmorzar: 34€ 
- Esmorzar de 7:30 a 9:30, sopar fins les 19:00 (la cuina està oberta tot el dia) 
- És un refugi privat, per tant no es fan descomptes per membres del DAV. 
- Per fer una reserva: paga i senyal de 10€ per persona i nit / en cas d’anul·lació el refugi es queda els 

10€, a afegir les despeses d’anul·lació. En cas d’anular abans de 7 dies es cobra la totalitat del preu 
de l’habitació / llitera.  

- Edifici nou: 7 habitacions dobles, 1 habitació quàdruple, lavabos i dutxes al passadís.  
- Casa principal: 3 habitacions tripes, 2 habitacions quíntuples, una habitació amb 20 lliteres, una 

altra amb 10 i una altra amb 6; lavabos i dutxes al passadís.  

 

Dia 4: 27/07/23 

Del refugi Binsalm (1502m) fins al refugi Falkenhütte (1848): 8,3km – 3h30’ 



 

Descripció 

Es baixa cap a Eng no pel Panoramaweg, sinó pel camí de la dreta que és més directe, són 2,3km per tant es 
necessiten uns 30 minuts. Un cop a Eng s’agafa el camí de pujada cap al Hohljoch (1794m), en aquest primer tram es 
passa per prats alpins i des del Hohljoch es baixa una mica i es continua per un sender en el que la immensa paret de 
pedra Laliderer Falk queda a mà esquerra. El darrer tram fins a la Falkenhütte (1848m) és una mica costerut. Com 
aquesta etapa és relativament curta, es pot complementar pujant al Mahnkopf (2094m) des d’on hi ha unes vistes 
espectaculars de la paret de pedra Laliderer Falk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desnivells 

Inici: Binsalm 1502m 

- Engalm: 1227m 
- Hohljoch 1794m 

Arribada: Falkenhütte 1848m 

Total pujada: 621m 
Total baixada: 319m 
Total desnivell acumulat: 940m 

 De Binsalm a Eng (2,3km  30 min.) 
Desnivell: 1502 – 1227 = 275m (baixada) 

 De Eng (1227m) fins al refugi Falkenhütte (1848m) (6km 3h) 
Desnivell: 1227 – 1848 = 621m (pujada), petita baixada 44m 

https://www.bergwelten.com/t/w/5681 (el punt d’inici del track és des d’Eng, en comptes de des del refugi Binsalm, 
per això només marca 6,8km) 

Opcional:  



Pla A: Falkenhütte a Mahnkopf (per gaudir de la panoràmica de la paret de pedra Laliderer)  5,5km 2h30’ 
Desnivell: 1848 – 2094 = 246m (pujada i baixada) 

 

Total Pla A (incloent l’etapa 4): 13,8km – 6h  

 Desnivell pujada: 867m 
 Desnivell baixada: 565m 
 Total acumulat: 1432m 

Pla B: Falkenhütten a Mahnkopf i Steinfalk 

Abans d’iniciar el camí de tornada cap a la Falkenhütte, pujar al cim 
Steinfalk (ruta lineal)  2km 1h 
Desnivell: 2000 – 2347 = 347m (pujada i baixada) 

https://www.hoehenrausch.de/berge/steinfalk/  

Total Pla B (incloent l’etapa 4): 15,8km – 7h 

 Desnivell pujada: 1214m 
 Desnivell baixada: 912m 
 Total acumulat: 2126m 

 

 

 

 

Falkenhütte 

https://www.alpenverein-muenchen-oberland.de/huetten/alpenvereinshuetten/falkenhuette  

- Habitació doble: Socis DAV 36€ / No Socis 65€ 
- Habitació de més llits: Socis DAV 25€ / No socis 52€ 
- Habitació amb lliteres: Socis DAV 15€ / No Socis 35€ 
- Només esmorzar (sense incloure allotjament): 14,9€  
- Dinar i sopar: a la carta 
- Es necessita tovallola, sac de dormir i sabatilles. Recomanen emportar-se la brossa.  
- Esmorzar: 7:00 a 8:30 / Sopar: 18:00 a 19:30 
- La dutxa costa 2€ per persona 
- El pagament s’ha d’efectuar en efectiu  



- Reserva online a partir de mig maig 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 5: 28/07/23 

Del refugi Falkenhütte (1848) a l’hotel Post (Hinterriss) 14,4km – 4h40’ 

 

Descripció 

Des de la Falkenhütte es baixa en direcció Ladizalm i s’arriba al monument dedicat a Hermann-von-Barth, un famós 
alpinista alemany conegut per ser l’explorador del Karwendel, el qual l’estiu del 1870 va escalar 88 cims pel seu 
compte. Es continua pel Johannestal fins arribar a la Johannestalam i des d’allà s’agafa un sender cap al punt final de 
l’excursió, l’hotel Post de Hinterriss.  

Desnivells 

Inici: Falkenhütte 1848 

- Ladizalm 1578m 
- Hermann-von-Barth Denkmal 1399m 
- Johannestalam 1063m 



Arribada: Hinterriss (Posthotel) 928m 

Total pujada: 3m 
Total baixada: 918m 
Total desnivell acumulat: 921m 

 Del refugi Falkenhütte (1848m) a la parada d’autobús “Einstieg Johannistal” 
(941m) (11,3km - 4h) 
Desnivell: 905m (baixada), 3m (pujada) 

 De la parada d’autobús “Einstieg Johannistal” (941m) fins a l’Hotel Post 
(928m) (3,1km – 40min) 

 Desnivell: 13m (baixada) 

https://www.alpenverein-muenchen-
oberland.de/huetten/alpenvereinshuetten/falkenhuette/touren/durch-das-
johannestal-auf-die-falkenhuette (el track és de pujada, nosaltres el farem de 
baixada i arriba fins a la parada d’autobús "Einstieg Johannistal", nosaltres arribarem 
fins al poble Hinterriss). 

De l’hotel Post fins a l’hostal DJH Bad Tölz 

Pla A (no s’aprofita el dia) 

Agafar el bus de les 16:55 fins a Lenggries 17:37 
Agafar el tren de les 17:47, que arriba a l’estació Bad Tölz a les 17:58 

Pla B (és la millor opció) 

Agafar un taxi fins a Bad Tölz, surt a 20€ per persona. 

Bad Tölz és un poble típic dels prealps bavaresos, el qual té l’arquitectura pròpia de la zona amb els balcons de fusta 
treballats i les façanes decorades amb frescos.  

Es soparà en un dels restaurants del poble. 

Dia 6: 29/07/23 

De Bad Tölz a Munic 

S’anirà a Munic en transport públic 

Visita de la ciutat de Munic 

Dinar, sopar i allotjament a Munic, a l’hostal Wombat’s City Hostel Munich Hauptbahnhof  

Dia 7: 30/07/23 

Tornada a Barcelona 

S’anirà a l’aeroport de Munic en transport públic 

Vol: 9:50 – 12:10 

 

 

 

 


