Pressemeddelelse den 23. december 2019

Glædelig jul – og inspiration til skønne vinteraktiviteter i Østrig

Interesseret i skitouring?
Hvis du har lyst til at udfordre dig selv med
skitouring, er der lige et par ting du bør vide og lære.
Og det vil turistkontoret i regionen Fuschlsee i
Salzburgerland gerne hjælpe med, så i Faistenau
findes et perfekt "øve-område". Her er der en fire
kilometer lang skitouring-strækning. Ved „PiepsCheckpoint“ kan du til at starte med tjekke og
afprøve din lavinesøger. Derefter sætter du skind
på skiene og går 627 højdemeter op ad bjerget. Der
er smuk udsyn til de omkringliggende bjergtoppe og
ned på søerne i Salzkammergut. På turen er der opsat tavler med forklaringer og informationer om
sikkerhed, den bedste teknik og hvordan man bør opføre sig udenfor pisterne. Efter 2½-3 timer er målet
nået og du når du frem til Loibersbacherhöhe. Skindene tages af skiene og alt efter snesituationen er
der flere muligheder for at stå på ski ned af bjerget. Det lyder måske nemt - men hvis du er nybegynder
indenfor skitouring, så tilbyder turistkontoret guidede ture
Find mere info om regionen Fuschlsee

Freeride DM afholdes i Fieberbrunn i Østrig
Fieberbrunn er en kendt freeride destination og er
del af området Skicircus Saalbach – Hinterglemm
– Leogang – Fieberbrunn, som har været fast stop
på den professionelle Freeride World Tour i flere
år. Og de officielle danske mesterskaber i freeride
skiløb og snowboard har skrevet treårig kontrakt
med Fieberbrunn i Østrig.
”Vi er utrolig glade for at have landet en aftale med
Fiberbrunn for de næste tre år. På den måde er
fremtiden sikret for Danmarks hyggeligste skievent
i Alperne. De muligheder vi har i Fieberbrunn sammen med det dygtige og ambitiøse team fra
Fieberbrunn Bergbahnen og Pillerseetal Tourismusverband er helt fantastiske. Vi (arrangørerne, red.)
ser dette samarbejde som en stor styrkelse for udvikling af Freeride DM og dens fremtid.” udtaler Troels
Iversen, arrangør.

Skicircus Saalbach – Hinterglemm – Leogang – Fieberbrunn er en af danskernes favorit destinationer.
Dette i kombination med at afvikle Freeride DM i uge 7 vil bringe et stort antal danskere sammen i denne
uge. Du kan følge med på https://www.facebook.com/FreerideDM
De danske mesterskaber i freeride bliver afholdt i vinterferien i uge 7 fra den 8. til 15. februar 2020.
Læs mere om Freeride DM

Oplev et traditionsrigt bal i Wien
I januar og februar måned forvandles Wien til balhovedstad. I de stemningsfyldte historiske
bygninger danser man i valsetakt, drejer rundt til
foxtrot eller viser sine evner indenfor de
latinamerikanske danse. Det er en meget god ide
at købe billetter i god tid, da de er meget
eftertragtet og hurtig er udsolgte. Til de fleste baller
er der klare krav til påklædningen: lang aftenkjole
til kvinderne og smoking til mændene.
Find mere info i Wiens balkalender

Glædelig jul – Stille Nacht
Verdens måske mest berømte julesang "Stille
Nacht" fyldte 200 år i 2018.
Men jubilæet fortsætter i hele Østrig med
forskellige koncerter og begivenheder. Oplev fx
en koncert i Stille Nacht-kapellet i byen
Oberndorf nær Wagrain, hvor sangen også blev
spillet for første gang den 24. december 1818.
Læs mere om arrangementerne i forbindelse
med Stille Nacht
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