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Pressemeddelelse den 29. marts 2017 

 

I Østrigs bjerge venter sommereventyret 
 
En dag som Tarzan i trækronerne 

I naturskønne Wildschönau finder man Natur-Hochseilgarten Zauberwinkl, 
der ikke blot er Østrigs eneste naturklatrepark, men også landets højest 
beliggende. "Ikke en eneste gren blev savet af, og ikke et eneste træ blev 
fældet, da vi anlagde parken," fortæller Markus Pineider, der står bag den 
unikke klatreparks design. "Vi har konstrueret parkens 31 forskellige 
stationer, hvor det faldt naturligt, og fra træernes toppe kan man blandt 
andet nyde synet af Inn-dalen samt det flotte bjergmassiv Wilder Kaiser. 
Natur-Hochseilgarten Zauberwinkl er en af Europas mest spektakulære," 
fastslår han. Der venter klatreparkens gæster masser af oplevelser og 
udfordringer på de tre niveaudelte baner. Den lette og den mellemsvære 
bane henvender sig især til børn og begyndere, for her kan man både 
klatre, springe, balancere, køre på rebbane og lege Tarzan for en dag. Og 
møder man op som ekspert, kan modet og teknikken testes på de svære 
stationer i over 20 meters højde. En guidet tur inklusiv lån af 
sikkerhedsudstyr koster 40 euro for voksne og 35 for børn under 14 år. 
Læs mere på www.wildschoenau.com og www.hochseilgarten-
wildschoenau.at  

 
Foto: På klatreeventyr i Wildschönau©Natur-Hochseilgarten Zauberwinkl 

 
 
Flachau – et rigtigt ferie- og oplevelsesparadis 

Hver vinter valfarter danske skiløbere til det skønne område ved 
Flachau, der kiler sig idyllisk ind mellem Dachstein- og 
Tauernbjergene. Men også om sommeren er området et sandt 
ferieparadis, for det byder på nærmest ubegrænsede muligheder, 
uanset om man kommer for at opleve action og eventyr eller 
wellness og afslapning. Vandhunde kan glæde sig til gode 
muligheder for kajak og stand up-paddling, mens børnefamilier 
kan gå løs på aktiviteter som segway, mountain-cart, bueskydning 
og klatreparker. Søger man adrenalinfremkaldende udfordringer, 
kommer man heller ikke forgæves. Canyoning, white water 
rafting, huleekspeditioner og klippeklatring arrangeres alt sammen 

for vovehalse. Og når dagens aktiviteter er overstået, venter afslapningen – enten ved en af Flachaus to 
badesøer eller i wellness-badet Erlebnistherme Amadé. 
Men hvordan kan det næsten lade sig gøre at vælge mellem de mange spændende aktiviteter, så ferien 
bliver afvekslende, samtidig med at alle familiemedlemmer får deres ønsker tilgodeset? Jo, det er helt ligetil 
– for i Sport- und Aktivzentrum Flachau har man samlet det hele under én hat. En række specialister, der 
ved alt om områdets forskellige muligheder, sidder klar til at orientere om, planlægge og endda booke 
ferieaktiviteterne for sommerens gæster.  
Har man lyst til at orientere sig hjemmefra, kan man læse mere på www.flachau.com  
 
Foto: Ned af bjerget med mountaincart@Flachau Tourismus, Markus Berger, zooom productions  

 
 
Passion for klipper og sten 

Bjergguiden og ekstemklatreren Guido Unterwurzacher kender 
bjergene i Tirol som sin egen bukselomme. I en alder af elleve år 
lærte han at klatre i bjergmassivet Wilder Kaiser og er i dag 
uddannet bjerg- og skiguide – samt professionel klatrer. Han 
klatrer i bjerge rundt omkring i hele verden: fra Patagonien til 
Kina og Pakistan. Men de østrigske bjerge er noget særligt for 
ham. Uanset om det drejer sig om klatring, alpine klatreture eller 
via ferrata-ture - Guido føler sig hjemme i en verden af klipper og 
sten. På guidede ture deler han gerne ud af sine erfaringer og 
fører turisterne helt op til toppen. 
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Når man ønsker at bestige Wilder Kaiser eller andre bjergtoppe i Østrig, så find inspiration og informationer 
på www.alpinschulerocknroll.at  
 
Foto: Guido Unterwurzacher nyder udsigten©Österreich Werbung / WEST4MEDIA 

 
 
Ad Grossglockner Hochalpenstrasse til toppen af Østrig 

I Østrig rager talrige bjerge mere end tre kilometer op, men ét 
af dem – det majestætiske Grossglockner – strækker sin tinde 
hele 3.798 meter i vejret, hvilket gør det til Østrigs højeste 
bjerg. Men Grossglockner er meget mere end det. 
For mere end 80 år siden påbegyndte man anlæggelsen af 
Grossglockner Hochalpenstrasse – et enormt projekt, hvor man 
via hårnålesving efter hårnålesving bliver ført op i højderne. 
Men det store arbejde, der stod færdigt i 1935, var alle 
anstrengelserne værd, for Grossglockner Hochalpenstrasse 
fremstår nu som en af Europas smukkeste 

panoramastrækninger. Vejen er samtidig en af Østrigs mest besøgte seværdigheder, og der venter både 
cyklister, motorcyklister, bilister og turister i bus en storslået oplevelse på den majestætiske strækning. Hvor 
vejen slutter, er man i det højalpine terræn, langt over trægrænsen og i hjertet af Nationalpark Hohe Tauern. 
Ud over den 48 kilometer lange og fredede Grossglockner Hochalpenstrasse byder området omkring Østrigs 
højeste bjerg på masser af naturskønne scenerier, hvor besøgende oplever gletsjere, vandfald og rå klipper 
helt tæt på. 
Læs mere på www.grossglockner.at  
 
Foto: Den smukke Grossglockner Hochalpenstrasse © grossglocker, Eduardo Gellner 

 
 
Natur- og Aktivresort Ötztal har hele feriepakken 

Hvem siger, at aktivferie ikke kan kombineres med forkælelse, 
afslapning og kulinariske oplevelser? I Natur- og Aktivresort 
Ötztal har man skabt et unikt koncept, der byder på hele pakken. 
Ressortet ligger få hundrede meter fra centrum i Ötz – som en 
"by i byen" – og tilbyder sine gæster alt, der skal til, for at ferien 
kan blive en succes.  
Ved ankomst indlogeres man i egen lejlighed, på hotelværelse 
eller i chalét, og alt er opført i ædle træsorter, der falder godt ind i 
naturen. Hver dag tilbydes en række aktiviteter, der retter sig 
mod hele familien, så man kan melde sig på guidede vandre- og 
cykelture, de yngste kan deltage i et særligt børneprogram, og 

har man lyst, kan man tage en cykel og bevæge sig ud i det smukke landskab på egen hånd. Og det bedste 
af det hele – alt er inkluderet i prisen! Skal ferien også indeholde adrenalinfremkaldende aktiviteter som 
canyoning og rafting, organiseres ture i samarbejde med det lokale adventure-bureau, og som gæst på 
Aktivresort Ötztal udstyres man med et Feelfree Card. Dette giver særdeles fordelagtige priser på adventure-
aktiviteterne. Forkælelsen er der naturligvis også tænkt på. Ressortet byder på førsteklasses wellness-
faciliteter med blandt andet spa-behandlinger, og få hundrede meter væk finder man Tyrols varmeste 
badesø, Piburger See, der omkranses af en spektakulær bjergkulisse. Og når hele familien om aftenen 
samles til spisning, diskes op med gastronomiske godbidder fra både det østrigske og det internationale 
køkken. Fra maj til september arrangerer Natur- og Aktivresort Ötztal særlige adventure-uger, der 
prismæssigt begynder ved under 5.000 kroner pr. person. 
Læs mere på www.nature-resort.at 
 
Foto: Natur- og aktivresort Ötztal©NATUR-RESORT 

mailto:inger.diedrich@austria.info
http://www.alpinschulerocknroll.at/
http://www.grossglockner.at/
http://www.nature-resort.at/

