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Wandeling Hohe Salve bij Söl 
Söl - Hohe Salve - Grundl Alm - Ghf Hochsöll - Söl 

7 uur, 8 of 16 Km en 1130 hoogtemeters 

Met de cabinelift omhoog en dan omlaag lopen is 8 km, heen en terug dus 16 km. Wij 

hebben dit de eerste dag van onze vakantie gelopen en dan is 1100 meter klimmen nog 

te veel. Deze afstand omlaag, zo op de eerste dag, heeft ons ook veel spierpijn 
opgeleverd.  

Maar het is de moeite waard geweest. De Salve is een van de hoogste bergen in de 

omgeving en biedt schitterende uitzichten. Halverwege, bij Gasthof Hochsöll, is een 

waterspeelparadijs te vinden die zowel voor ouders als kinderen wat te bieden heeft. 

Start 's morgens vroeg zodat er voldoende tijd is om van al het moois te kunnen 

genieten.  

Söl is vooral bekend als wintersportplaats. Vanaf Wörgl/Kufstein loopt een weg richting 

St. Johann. 10 Km vanaf Wörgl komen we langs het dorpje Söl en zien rechts van de 
weg het kabelbaanstation met een ruime parkeerplaats.  

Met de cabinelift gaat het in twee etappes naar 1827 meter hoogte. Ook is het mogelijk 

om op 1140 meter uit te stappen bij het waterpretpark om daar een leuke middag door 
te brengen voor wie eens niet wil wandelen. 

Wij zijn nog onwetend van al het waterpret en gaan gelijk voor de top om onze eerste 

dag op hoogte door te brengen, en zo te wennen aan de ijle lucht voor de rest van onze 
vakantie.  

Op de top van de Hohe Salve vinden we een klein wit kerkje. (foto onder) Net na het 
gebouwtje is het vergezicht vanaf de kale top enorm.  



 

 
 

www.superfamilie.nl 
 

  

We hebben redelijk helder weer en zien alle grote bergketens tot ver in de omtrek. 

Zelfs de +3000 meter hoge witte toppen van de Glocknergrüppe zijn in de verte 
zichtbaar!  

Achter het kerkje nemen we 

even de tijd om onze net 

vanmorgen gekochte 

wandelkaart van het gebied te 

bestuderen. We hebben ons nog 

niet kunnen voorbereiden en 

zoeken eerst een route uit die 

we naar beneden zouden 

kunnen nemen.  

We starten op een smal bergpad 

die om de bergtop heen omlaag 

loopt. Het gaat in het begin niet erg snel omdat we rondom de berg lopen en van alle 
zijden mooie vergezichten krijgen. Er wordt regelmatig even stilgestaan.  

Al snel komen we op een brede weg uit die rechts omlaag loopt. Deze nemen we en 

lopen tussen de groene hellingen door naar beneden tot we weer rechts een smal pad 

tegenkomen. Een bordje geeft aan dat het richting het tussenstation gaat.  

Het pad is op plaatsen meer een koeienpad vol gaten en modder, maar er is voldoende 

ruimte om dan even naast het paadje over het gras te lopen. Iets lager zijn de groene 

skipistes passé en gaat het verder door een gebied met lage struiken en een enkele 
kleine naaldboom.  

Het pad loopt langs de berghelling en overal is er een groots uitzicht op de omgeving. 

Soms gaat het pad over van modder naar rotsgrond, dan weer lopen we over gras. 

Steeds blijven we in de buurt van de cabinebaan. Verdwalen is dus onmogelijk.  

Halverwege komen we langs 

een klein stroompje waarbij 

langs het pad een waterbak is 

geplaatst. Het is warm dus deze 

verkoeling is zeer welkom. 

Daarna komt het pad uit op een 

brede weg. Ook hier vinden we 

aan de overkant weer een smal 

bergpad van het soort dat we 
doorgaans bij voorkeur lopen.  

Het laatste deel van dit pad 

loopt over de skihelling, onder 

de kabelbaan door. Als we bij een afrastering komen met een draaihekje, staan er 

voorbij dit hek bomen die ons eindelijk wat schaduw geven. We gaan er even bij zitten 

voor een korte pauze. Dan gaat de weg verder omlaag over de piste tot aan weer een 

brede weg. Hier moeten 

we nu linksaf. Na een 

lange bocht staan we 

plotseling naast een 

beekje met ernaast een 

soort vlonder/loopplank.  

Het blijkt een 400 meter 

lange greppel te zijn, 

waarvan de bodem is 
geplaveid met diverse 

soorten ondergronden van platte stenen tot fijn grind. Het koude beekje stroomt er 
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overheen. Het schijnt een "voetenmassage pad" te zijn. Het op blote voeten door het 

koude water lopen, met al de verschillende soorten stenen, masseert de voeten en 
voelt heerlijk aan (zo is ons verteld).  

We komen uit bij een Gasthof met een groot terras: De Gründl Alm. Verderop staat 

Gasthof Hochsöll. Bij het terras is een speeltuin en een kinderboerderij, erachter een 
grote forellenvijver.  

We nemen even plaats voor wat EHBO-werk. Ingrid heeft ergens onderweg een teek 
opgedaan die moet worden verwijderd.  

Deze had zich gelukkig nog maar net vastgezet en gaat er gemakkelijk uit met de 

tekentrekker die we altijd bij ons hebben. 

De brede weg omlaag vervolgend, komen we langs nog meer waterspektakel waar veel 

kinderen dankbaar gebruik van maken met het warme weer. Ook de ouders komen aan 
hun trekken.  

We komen onder andere langs 

een picknickbank op een terras 

waarbij al zittend, je blote 

voeten in het koude beekwater 

hangen. Het ziet er aangenaam 

uit. Voeten in het verfrissende 
water, biertje op tafel.....  

Van dit speeldorpje naar de 

parkeerplaats terug is nog 

steeds een flinke afdaling. De 

weg wordt goed aangegeven en 

wordt gemakkelijk gevonden. De 

terugweg gaat afwisselend 

tussen alpenweiden en door het 

bos omlaag.  

In het eerste deel zitten een paar haarspeldbochten, maar nergens is het nog steil. Hier 
kan dan ook flink tempo worden gemaakt tot we terug bij de auto zijn.  
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