
 

Vinterkærlighed i Vorarlberg 

 

Mangfoldighed på et lille område 

Vorarlberg gør det nemt for vintersportsentusiaster at få masser af nye indtryk. I det lille 

forbundsland er afstandene korte. Landsbyerne har bevaret deres oprindelige karakter. På 

mange feriesteder kan skiløbere med »ski in - ski out« komme direkte fra deres indkvartering 

ud på pisterne, fx i Oberlech, Damüls i Bregenzerwald, Brandnertal og Gargellen i Montafon. 

Langrendsløbere og vintervandrere kan også tage afsted direkte fra deres feriebolig mange 

steder. 

De tværregionale liftkort giver stor fleksibilitet, og de gælder mange steder også til de andre 

former for offentlig transport. Tog- og busforbindelserne er veludviklede i Vorarlberg, så du 

kan opleve et nyt skiområde hver dag og nyde de fascinerende landskaber, som er lidt 

forskellige, alt efter hvor du tager hen. Fra topstationerne i Damüls-Mellau og fra 

Diedamskopf i Bregenzerwald har du panoramaudsigt hele vejen til Bodensee. Skiløbere i 

Arlberg, i Montafon, i Kleinwalsertal, i Brandnertal og i Klostertal ser langt ud over bjergene i 

Vorarlberg og nabolandene. I Vorarlberg betyder den store mangfoldighed også, at der er 

pister til alle niveauer. 

 

Byggekultur, kultur og gæstfrihed 

Vorarlberg er et smukt sted at være, og mange steder er det kombinationen af gammel og 

moderne arkitektur, der overrasker positivt. Lige fra skihytter til restauranter, hoteller og 

liftstationer - overalt er der bygninger, der er værd at se på. Tag fx skihytten Der Wolf og 

Balmalpe i Lech Zürs am Arlberg, Mellaubahns dal- og topstationen i Bregenzerwald, 

restauranten Frööd i Brandnertal, det alpine sportscenter i Schruns i Montafon eller 

Nebelhornbahns topstation i den grænseoverskridende skiregion Kleinwalsertal-Oberstdorf, 

for blot at nævne nogle få. 

Skiløb om morgenen og gå på museum om eftermiddagen? Det kan nemt lade sig gøre i 

Vorarlberg, hvor alt ligger tæt på hinanden.  De fleste museer er også åbne om vinteren, og 

Vorarlbergs passion for skønhed er også tydelig i de fine, kulturelle arrangementer i 

vintermånederne. Landsbyer og hoteller er værter for sofistikerede afterski-koncerter i 

hjemlige omgivelser, og skisæsonen afsluttes med Tanzcafé Arlbergs swing-, pop- og 

jazzsessions på solterrasserne i Lech Zürs am Arlberg.  

Al den motion i vinterluften stimulerer appetitten, og heldigvis byder Vorarlberg på et væld af 

førsteklasses restauranter, kroer og skihytter. Gault Millau-guiden fremviser imponerende 80 

gourmetadresser her, og Lech Zürs am Arlberg, der har 19 prisbelønnede restauranter, kan 

med rette kalde sig "World Gourmet Village".  Men der er også masser af fremragende 

spisesteder i alle de andre regioner. Med eller uden hue: Vorarlbergs kokke er særligt gode 

til at fremtrylle noget spektakulært af overvejende lokale råvarer fra regionen. 

Værterne på de mange familiedrevne hoteller, ferieboliger og restauranter gør alt for at sikre 

en god stemning. Ligesom bjergbanerne er de meget omhyggelige med at passe på deres 

gæster og personale.  

  



 

Data og fakta om Vorarlberg 

• Vintersportsland med historie: I 1906 blev der for første gang i historien afholdt 

skiundervisning for gæster i Stuben am Arlberg 

• Antal skiområder: 32, plus flere landsbyer, som fx kun har en lift 

Største skiområder: Ski Arlberg (med Tirol): 88 lifte/300 kilometer pister, Silvretta 

Montafon: 34 lifte/118 kilometer pister, Damüls-Mellau: 20 lifte/80 kilometer pister 

• Antal kilometer pister: ca.1.000  

• Antal kilometer langrendsløjper: 640  

• Antal kilometer præparerede vintervandrestier: 760  

• Antal skiskoler: 41  

• Højeste bjerg: Piz Buin 3.312 meter (på grænsen mellem Montafon og Schweiz), 

inden for skiområdet: Valluga 2.810 meter (i Ski Arlberg området)  

• Landsby med mest sne: Damüls i Bregenzerwald (1.423 meter) - i gennemsnit falder 

der 9 meter sne 

• Restauranter med Gault Millau kokkehuer: 63, 19 af dem i Lech Zürs am Arlberg 

• Et udvalg af museer, som er åbne om vinteren: vorarlberg museum i Bregenz, 

Kunsthaus Bregenz, Jüdisches Museum Hohenems, inatura Erlebnisnaturschau med 

Science Center i Dornbirn, Kunstraum Dornbirn, Frauenmuseum i Hittisau, Angelika 

Kauffmann Museum i Schwarzenberg, Kulisse Pfarrhof – Wintersportmuseum i 

Damüls, Werkraumhaus Andelsbuch, Montafoner Heimatmuseum Schruns, 

Lechmuseum i Huber-Hus i Lech 

• Særlig alemannisk vinterskik: »Funkenabbrennen« om lørdagen/søndagen efter 

fastelavnssøndag. Meterhøje trætårne brændes ned for at fordrive vinteren.  

 

 

Pressekontakt Vorarlberg 

Vorarlberg Tourismus GmbH 

Poststraße 11 

6850 Dornbirn 

Katrin Preuss 

Travel Media Relations & Influencer Marketing 

T +43 5572 377033-13 

katrin.preuss@vorarlberg.travel  

www.vorarlberg.travel  

Presseportal på tysk www.vorarlberg.travel/presse-portal 

Presseportal på engelsk www.vorarlberg.travel/en/press-portal   

 

 

Pressekontakt Østrigs Turistbureau 
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