
 

Vinterkærlighed i Niederösterreich  

 

Vinterens stille langsommelighed 

Gåture gennem vinmarker, skove og floder, vandre med snesko gennem stilheden, se 

havørne i Nationalpark Donauauen, stå (næsten) alene på ski tidligt om morgenen: 

Niederösterreich opfordrer dig til at tage dig god tid og udforske vinterens stille side.  

Forbundslandet har mange vintervandrestier, der fører gennem meget forskellige 

landskaber. De snor sig gennem udsigtsrige højder som fx det 2.000 meter høje Rax-

plateau, langs Donau, gennem de maleriske landsbyer i Wachau, til »rokkestenene« i 

Waldviertel og gennem vinmarkerne i Weinviertel.  

I Alperne nær Wien, i Mostviertel og i Waldviertel kan dem, som har lyst til at være aktive, 

tage på sneskovandring, enten på egen hånd eller med en lokal guide. I Nationalpark 

Donauauen, der strækker sig østpå fra Wien, laves ture med rangers på sporet af »kongen 

af engene«, havørnen. Du kan også iaggtage Donau-Auens mange »fjerklædte 

vintergæster«.  

»Guga Hö« (lysvågen) er mottoet i Mostviertel om vinteren. Tidligt om morgenen har en lille 

gruppe skiløbere mulighed for at køre ned ad nypræparerede, næsten tomme pister. Der er 

flere datoer at vælge imellem i skisportsstederne i Mostviertel, fx i Lackenhof am Ötscher og i 

Göstling-Hochkar, det største skiområde i Niederösterreich. Morgenaktiviteten afrundes med 

en Mostviertel-brunch med regionale produkter, og med varme fra en knitrende pejs 

 

For familier. For kendere. 

Niederösterreich er kendt for sine familievenlige skisportssteder. Gode pister og perfekte 

børnebakker kendetegner skisportssteder som Annaberg i Mostviertel og Mönichkirchen-

Mariensee i Alperne nær Wien. Eventyrarenaen St. Corona tilbyder alt, hvad spirende 

skiløbere har brug for, fra let skrånende pister til „magiske tæpper“, som er transportbånd for 

de mindste. Børn, der foretrækker et board, perfektionerer deres kørefærdigheder i den nye 

Burton Riglet Park. 

I Niederösterreich har du naturligvis også et stor udvalg af god mad. Varmende „komfort 

food“ smager særligt godt om vinteren. Gæsterne kan nyde specialiteter fra regionen og 

sæsonbetonede retter på restauranter, som er medlem af „Niederösterreichische 

Wirtshauskultur“. Med mere end 200 restauranter og kroer, er det Østrigs største kulinariske 

initiativ. Med klassiske, nyfortolkede retter, forkæler de mange prisbelønnede restauranter 

deres gæster. 

 

  



 

Data og fakta om Niederösterreich 

• Antal skisportssteder: over 20, ca. 100 lifte og svævebaner 

• De største skiområder: Hochkar nær Göstling/Ybbs 8 lifte/19 km pister, Lackenhof am 

Ötscher 8 lifte/15 km pister 

• Antal kilometer pister: ca. 200  

• Største natskiområde i den østlige del af Østrig: Semmering - 2 lifte/13 kilometer 

oplyste pister 

• Langrend: ca. 800 kilometer langrendsløjper, hovedsagelig i Mostviertel, Alperne nær 

Wien og Waldviertel. Længste spor: 60 km lang Wechsel-panoramaløjpe på 1.000 

meter over havet 

• Vintervandring: talrige vintervandrestier i alle regioner, i bjergene samt i vinregionerne 

langs Donau, omkring Wien og i Weinviertel 

• 2 nationalparker: Nationalpark Donauauen mellem Wien og grænsen til Slovakiet og 

Nationalpark Thayatal nær den østrigsk-tjekkiske grænse. Ranger-ture finder også 

sted om vinteren eller kan reserveres individuelt.  

• 5 kurbade: Therme Laa i Weinviertel med silent spa, Therme Linsberg Asia i Alperne 

nær Wien – 8 indendørs og udendørs pools, 9 saunaer, Römertherme Baden – 

svømning og saunaer over Europas største udendørs glastag, Sole Felsenwelt 

Gmünd i Waldviertel – med ferskvands- og saltvandsbassiner, Ybbstaler Solebad i 

Mostviertel med eget børnebassin og rutsjebaner 

• Kulinarisk vinter: Foreningen „Niederösterreichische Wirtshauskultur“ har ca. 220 

medlemmer. Medlemmerne lægger særlig vægt på regionale og sæsonbestemte 

retter. 96 restauranter med Gault Millau-kokkehuer tilbyder kreative retter, som 

naturligvis også er regionale og sæsonbestemte.  

• Vinterkultur - museer: Museum Niederösterreich i St. Pölten, Kunstmeile Krems bl.a. 

med Kunsthalle Krems, Karikaturmuseum, Landesgalerie Niederösterreich, Forum 

Frohner 

 

Pressekontakt Niederösterreich 

Niederösterreich-Werbung GmbH 

Niederösterreich-Ring 2, Haus C 

3100 St. Pölten 

Karin Lorenz 

T +43 2742 9000-19851 

M +43 676 81219851 

karin.lorenz@noe.co.at 

www.niederoesterreich.at 

Presseportal på tysk https://tourismus.niederoesterreich.at/aktuelles  

 

Pressekontakt Østrigs Turistbureau 

Inger Diedrich, telefon +45 53 66 01 66, inger.diedrich@austria.info, www.austria.info   
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