Vinterkærlighed i Steiermark
Vinterhygge
Om du er på bjerget eller i vingården, i naturparken eller på langrendsløjpen. Til ski-yoga, på
gåtur i en af byerne eller på vintervandretur: Vinterhygge i Steiermark er lig med tid til at nyde
roen og naturen. Stop op hos hjertelige værter på rustikke kroer, hvor du kan lære mere om
de kulinariske specialiteter i regionen.
Det ultimative højdepunkt for turskiløbere og en spektakulær måde at opleve UNESCO
verdensarv Dachstein på, er Østrigs „nationale turskirute på Dachstein“. Udgangspunktet for
den mellemsvære passage over Dachstein er topstationen for liften Dachstein
Gletscherbahn. Den ligger lige under den næsten 3.000 meter høje Dachstein bjergtop. Efter
4 til 5 timers skitouring når du Hallstätter See på den anden side af bjerget. Der
tilbagelægges ca. 20 kilometer, hvoraf de fleste fører ned ad bakke gennem dyb sne. Der er
flere muligheder for at holde pause og hvile undervejs.
Og enhver, der er på ferie i nærheden af Dachstein, bør helt sikkert prøve det alpine køkken.
Sammen med hytteværterne i regionen Schladming-Dachstein, har kokken Richard Rauch,
som er præmieret med 4-kokkehuer, udviklet særlige alpine retter. 15 smukt beliggende
hytter byder hver især på forskellige delikatesser, perfekt til at holde pause og nyde maden.

På ski og i kurbad
Ønsker du at opleve pister eller udforske langrendsløjper, så er der mange skønne rejsemål i
Steiermark. Her er skiområder med få lifte og store områder som Schladming, som er et af
de største sammenhængende skiområder i Alperne. FIS-skieliten mødes hvert år i
Schladming til "Night Race".
De bedste langrendsområder får tildelt et kvalitetsmærkat, som 15 regioner og byer har
modtaget. De har alle både klassisk præparerede løjper og løjper til skatere. Udvalget
spænder fra små, fine langrendsområder med børneskiskole til FIS Nordic World Cup
langrendscentret Ramsau am Dachstein.
Med 10 kurbade har Steiermark flest kurbade i Østrig. Helsebringende, afslappende vand
bobler op fra den tidligere vulkanske jordbund i den østlige og sydlige del af forbundslandet.
Kurbyer som Loipersdorf, Bad Waltersdorf, Bad Gleichenberg og Bad Radkersburg ligger
der. I Bad Aussee og Bad Mitterndorf i Salzkammergut hjælper mineralholdigt vand og
saltvand med til at lindre mange smerter og lidelser.
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Antal skisportssteder: 69
Antal kilometer pister: ca. 680
Langrend: 15 langrendsbyer/-områder med kvalitetsmærkat
De største langrendsregioner – med klassiske og skating løjper: Ramsau am
Dachstein 220 kilometer langrendsløjper, Bad Mitterndorf – Pichl – Tauplitz 200
kilometer langrendsløjper, Joglland Waldheimat 80 kilometer langrendsløjper
Mange hundrede kilometer vintervandrestier i alle mulige højdemeter - fra Dachstein
til vinregionerne i den sydlige del af forbundslandet
9 kurbade, 6 af dem i området Thermen- und Vulkanland: Kurhaus und Therme Bad
Gleichenberg, H2O-Therme-Resort Bad Waltersdorf, Thermenresort Loipersdorf,
Parktherme Bad Radkersburg, Rogner Bad Blumau, Heiltherme Bad Waltersdorf.
Kurbad i den øvre del af Murtal: Aqualux Therme Fohnsdorf. Kurbad i
Lipizzanerheimat: Therme Nova Köflach. Kurbad i Salzkammergut: Grimming Therme
i Bad Mitterndorf. Samt mange wellness-hoteller i alle regioner i Steiermark.
158 „Kulinarium Steiermark“-virksomheder – fra prisbelønnede restauranter til
rustikke kroer
101 restauranter har fået tildelt kokkehuer fra Gault Millau.
Vinguiden Falstaff indeholder 206 vinproducenter i Steiermark. 40 af dem producerer
også spiritus. Derudover er der også mange andre virksomheder, der producerer
spiritus.
Der er ca. 40 bryggerier i Steiermark.
Højeste bjerg: Dachstein (2.995 meter) og 788 bjergtoppe over 2.000 meter
Laveste punkt: Kilden Vulkania (i 2.843 meters dybde) i Rogner Bad Blumau
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