
 

Side 1 / 2 

Vinterkærlighed i Oberösterreich 

 

Oplev vinteren, oplev den ægte vare 

Vinteren i Oberösterreich er ligesom de mennesker, der bor her. Nogle gange eventyrlystne 

og sporty, undertiden blide og romantiske, nogle gange emmer alt fred og ro, nogle gange en 

boblende kilde til inspiration – og altid helt nede på jorden og med stor passion for at 

kombinere tradition med fremtid. 

En skiferie i Oberösterreich bliver først og fremmest en ægte oplevelse, fordi du kan opleve 

præcis, hvad du ønsker og drømmer om. Her er overskuelige skiområder, en familie- og 

børnevenlig infrastruktur og du finder alt til meget rimelige priser. Det er netop derfor, familier 

i Oberösterreich føler sig meget godt tilpas. Måske er det også ønsket om skønne pister, 

længsel efter uberørt natur og grænseløs frihed, såsom fx ved freeriding.  

Så forskellige som behovene hos vintersportsentusiaster er, så varieret er mulighederne i 

Oberösterreich. Forbundslandet viser sin innovative side med Snow&Surf Kombiticket, som 

giver mulighed for skiløb eller snowboarding på Feuerkogel og derefter surfe på den største 

bølge i Europa THE. RIVERWAVE. 

 

Blidt og stemningsfyldt 

Sneen knirker blødt under dine sko, og dit blik nyder udsigten ud over bjerge og søer. Uanset 

om du er på langrend i Nordischen Zentrum i Böhmerwald, på turiski, er på sneskotur på 

Feuerkogel, Kasberg og Pyhrn-Priel – vinterens stilhed kan du opleve på mange forskellige 

måder i Oberösterreich. Du kan også få uforglemmelige oplevelser på rangerture i 

Nationalpark Kalkalpen eller på turski for begyndere med erfarne guider. Mere end 180 

langrendsløjper og over 80 vintervandrestier i Oberösterreich inviterer dig til at lære vinteren 

at kende fra sin blide side.  

Der er også fem kurbade i Oberösterreich: fra Therme Geinbergs caribiske flair til kurstedet 

Lebensquell Bad Zell i bakkelandskabet omkring Mühlviertel til EurothermenResorts i Bad 

Schallerbach, Bad Ischl og Bad Hall. Sundhedshoteller som Kurhaus i Schärding, 

Marienschwestern vom Karmel i Bad Kreuzen eller Spa Hotel Bründl i Bad Leonfelden sætter 

deres lid til skovens kraft gennem naturopati, Waldness® og skovbadning. 

Uanset om du allerede kender Oberösterreich eller er ved at lære området at kende, vil du 

helt sikkert blive overrasket. Udover ski- og sneaktiviteter, kan du her nyde kulturens 

mangfoldighed, der spænder fra moderne kunst til historie, naturudstillinger og mediekunst 

på Museum der Zukunft til forestillinger på Musiktheater i Linz. Og så imponerer 

forbundslandet med sine adventsmarkeder, hvor alle er så unikke, at det er bedst at besøge 

dem alle - især den berømte Wolfgangseer Advent, den nye "Advent am Domplatz" i Linz og 

Christkindl-Postamt i Steyr. 

Derudover byder vinteren i Oberösterreich på regionale, gastronomiske oplevelser. Ud over 

de traditionelle specialiteter har der udviklet sig et nyt, innovativt køkken, som unge kokke 

fører ind på landets kroer og gourmetrestauranter. Oberösterreich er også kendt for sine 

bryggerier og mange ølspecialiteter. 
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Data og fakta om Oberösterreich 

• Antal skisportssteder: 40 – herunder 7 Snow&Fun skisportssteder 

• Antal lifte: 91 svævebaner og lifte 

• Antal kilometer langrendsløjper: 180 

• Største langrendsområde: Nordisches Langlaufzentrum Böhmerwald med 78 

kilometer langrendsløjper 

• Mere end 80 vintervandrestier 

• ca. 700 kilometer ridestier i Pferdereich Mühlviertler Alm 

• 5 kurbade: Therme Geinberg, Gesundheitsresort Lebensquell Bad Zell, 

EurothermenResorts i Bad Schallerbach, Bad Ischl og Bad Hall  

• Sundhedseksperter – med fokus på naturopati: Kurhaus i Schärding, 

Marienschwestern vom Karmel i Bad Kreuzen, Spa Hotel Bründl i Bad Leonfelden. 

Waldness®-steder og værter med tilbud / programmer til skovbadning 

• 47 restauranter, som har fået tildelt Gault Millau kokkehuer 

• Højeste bjerg: Dachstein 2.995 meter 

 

 

Pressekontakt Oberösterreich 

Oberösterreich Tourismus GmbH 

Freistädter Strasse 119 

4041 Linz 

Sabine Kner 

T +43 732 7277-552 

presse@oberoesterreich.at 

www.oberoesterreich.at 

Presseportal på tysk https://medienservice.oberoesterreich.at/  

 

Pressekontakt Østrigs Turistbureau 

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