Vinterkærlighed i SalzburgerLand
Skiløb og SuperSkiCard
I dag i familiens skiområde, i morgen på gletsjeren og dagen efter svinger du dig over World
Cup-pister? I de afvekslingsrige skiområder i SalzburgerLand er ubegrænset skiløb og
vinterglæde på dagsordenen. Med udsigt over de fascinerende bjerge, søer og landsbyer
svinger skiløbere og snowboardere sig over pisterne og gennem den dybe sne. Vinterens
kulinariske højdepunkter: I hytterne og bjergrestauranterne bliver du forkælet med regionale
delikatesser, lige fra Kaspressknödel-suppe til florlet Kaiserschmarrn. De såkaldte gourmetruter i nogle skisportssteder lover rene kulinariske glæder. Der er masser af tid til at nyde
glæden ved at stå på ski i SalzburgerLand, for skisæsonen varer særlig længe. Pisterne på
Kitzsteinhorn-gletsjeren i Kaprun åbner allerede fra midten af oktober 2021 og frem til 1. maj
2022 kan du finde perfekte skiområder rundt omkring i forbundslandet.
Det bedste valg for passionerede skiløbere er SuperSkiCard. Verdens mest omfattende
liftkort gælder i 86 skisportssteder i SalzburgerLand og i de tilstødende forbundslande Tirol
og Steiermark.
Langrendsløbere, turskiløbere, vintervandrere og sneskovandrere oplever vinterens ro på en
helt særlig måde. Der afholdes kurser og guidede ture i mange regioner i SalzburgerLand, fx
i Nationalpark Hohe Tauern, hvor rangere bl.a. guider til vildtobservationer.
6 kurbade, og mange hoteller med lækre wellnessfaciliteter, indbyder til afslapning efter en
aktiv vinterdag ude i naturen.

Skikke og kultur
Den verdensberømte sang "Glade jul, dejlige jul«, som første gang blev sunget for mere end
200 år siden i kirken i Oberndorf ved Salzburg, høres stadig på de stemningsfulde
julemarkeder, til adventssang i byen Salzburg og til festlige koncerter. Adventstiden er også
en god tid til at opleve de alpine skikke. Her dufter af vaniljekranse, frugtbrød og meget
mere. Den 6. december går Sankt Nikolaus og Krampus fra hus til hus, og i tiden efter jul kan
du møde Schön- og Schiachperchten, som fordriver vinteren med dans og klokkeringning.
Kultur er en integreret del af Salzburgs identitet. Salzburgs musiksæson åbner i det nye år
med Mozart-ugen under Rolando Villazóns kunstneriske ledelse (27. januar til 6. februar
2022).
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Antal skisportssteder: 22 skisportsområder og 70 vintersportssteder.
De største skisportssteder: Saalbach-Hinterglemm 70 lifte/270 km pister, Snow
Space Salzburg (Flachau - Wagrain - St. Johann) 45 lifte/120 km pister, Hochkönig
(Maria Alm - Dienten - Mühlbach) 34 lifte/120 km pister
De største liftkort: SuperSkiCard Salzburg & Kitzbühel Alperne (Tirol) 934 lifte/2.780
km pister, Ski amadé (Salzburg og Steiermark) 270 lifte/760 km pister, Ski ALPIN
CARD (Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Schmittenhöhe Zell
am See, Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn) 121 lifte/408 km pister
Antal kilometer pister: ca. 2.000
Skiskoler: ca. 120 skiskoler med ca. 6.000 skiinstruktører
Snow Space Ski Shuttle - bus fra Salzburg by til Flachau
Præparerede langrendsløjper: ca. 2.000 kilometer
Vintervandrestier: over 2.400 kilometer
Kælkebaner: ca. 100 med den længste oplyste kælkebane i verden
(Bramberg/Wildkogel Arena)
Skøjtebaner: lidt under 70
6 kurbade: Alpentherme Gastein, Felsentherme Bad Gastein, Tauern SPA Kaprun,
Aqua Salza i Golling, Heiltherme Bad Vigaun, Erlebnistherme Amadé i Altenmarkt
Nationalpark Hohe Tauern med guidede rangerture, herunder observation af dyreliv i
Habachtal
Via Culinaria - Ti gourmetruter i SalzburgerLand med over 330 kulinariske adresser;
gourmetrute til dem, som elsker hytterne: 26 gode råd til dejlige pauser i
skisportsområderne
Mozart-uge i byen Salzburg: 27. januar til 6. februar 2022, påskefestival 9. til 18. april
2022
Julemuseet i byen Salzburg: en unik kulturhistorisk samling
Oplev "Glade jul, dejlige jul": www.stillenacht.com
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