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Pressemeddelelse den 15. marts 2017 
 
 

Østrig er også floder, vandfald og varme bjergsøer 
 
Wörthersee – et strejf af Middelhavet 
Har man én gang nydt blomsterpragten langs søpromenaden i Pörtschach, sejlet en tur med 
dampskibet Thalia eller dyppet fødderne i det turkisgrønne vand, så fornemmer man den skønhed, stil 

og klasse, der kendetegner Wörthersee.  
I Østrigs sydligste del – tæt på grænsen til både 
Slovenien og Italien – finder man den smukke 
Wörthersee, der gennem århundreder har tiltrukket 
et stort publikum. Talrige hoteller og restauranter 
vidner om, at søen er et populært feriemål, især for 
de turister der kommer for at opleve områdets 
skønhed og elegante atmosfære. Samtidig vidner 
de flotte bygninger i jugendstil, de mange 
herskabsvillaer med tårne og spir samt de store 
slotte om den tiltrækningskraft, søen har på 
rigmænd og aristokrater, som i stort tal har slået 
sig ned langs bredderne.  

Landskabet omkring Wörthersee er så eftertragtet, at både internationale samt lokale arkitekter er 
kommet til for at sætte deres præg på bygninger, haver og parkanlæg. Og de har gjort det så godt, at 
der er opstået en særlig Wöthersee-arkitektur, som kan være svær at sætte i bås, men den har noget 
umiskendeligt sydeuropæisk over sig. Gæster har mulighed for at nyde både søen og arkitekturen på 
nærmeste hold, fx ved at indlogere sig i en af de Belle Epoque-villaer, der ligger med udsigt over det 
klare vand. 
Ikke bare natur og bygninger minder om syden – klimaet og de lokale beboere gør det også. Overalt 
bliver gæster mødt med venlighed og imødekommenhed, og året rundt finder man et mildt 
middelhavsklima med stor blomsterpragt om foråret samt sydlandsk varme om sommeren.  
 
Læs mere på: www.woerthersee.com - Foto: Villa Schnür ved Wörthersee © Wörthersee Tourismus, Gredl 

 
 
Vandattraktioner i Mozarts by 
Som centraleuropæisk kulturstad med langt til nærmeste kyst, forbinder man ikke umiddelbart 
Salzburg med vand. Men i Mozarts by oplever man det helt anderledes, for vand forekommer i rigelige 

mængder, og i og omkring byen finder man vand mange forskellige 
steder. Først og fremmest løber den 225 kilometer lange og vandrige 
flod Salzach gennem byen, og indtil 1800-tallet spillede floden en vigtig 
rolle som transportvej for det salt, der var med til at grundlægge 
Salzburgs rigdom. Drikkevand har byens borgere traditionelt fået fra de 
store reservoirer, der findes ved Untersberg, som ligger syd for byen, og 
gennem mange hundrede år har et sindrigt forsyningssystem sørget for, 
at byens borgere ikke tørstede. Den dag i dag finder man stadig 24 
offentlige drikkebrønde i Salzburg, og alle er naturligvis gratis at benytte. 

Et af de kulturelle højdepunkter i Salzburg er de årlige Hellbrunner Wasserspiele. I starten af 1600-
tallet fik Salzburgs ærkebiskop, Markus Sittikus, bygget et slot, der var et overflødighedshorn af kunst, 
arkitektur og luksus, og det kunne måle sig med de smukkeste italienske barokpaladser. Slottets park 
var - og er stadig - indrettet med hemmelige grotter og smukke fontæner, og gæster kan nyde de 
overdådige anlæg i perioden 01.04.–01.11.2017. 
Alm-kanalen, der gennem historien har fungeret som af byens vigtige vandveje, er stadig i brug. Med 
mere end 860 år på bagen er den gamle vandvej en af Mellemeuropas ældste, og den hører til blandt 
Salzburgs kendte seværdigheder. Ud over at være et populært udflugtsmål fungerer Alm-kanal som 
mødested for surfere, cyklister og vandrere.   
 
Læs mere på: www.salzburg.info - Foto: Löwenkopfbrunnen i Salzburg © Stadtgemeinde Salzburg, J. Killer 
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Traunsee – her finder man det hele på ét sted 
Den smukke Traunsee, som ligger omkring 50 kilometer vest for Salzburg, er en sand naturperle, der 
tiltrækker alt fra sejlere og surfere til vandrere og klatrere. Særlig imponerende er kontrasten mellem 
søens turkisblå vand og de alpetoppe, der rejser sig dramatisk langs søens bredder, og man møder 
det ene flotte sceneri efter det andet. 

En ferie ved Traunsee lægger op til vidt forskellige ting. Er man 
til slappe- og nydeferie, kan opholdet fyldes ud med 
spadsereture langs søens promenader, sejlture på det 
spejlblanke vand eller kulinariske oplevelser på en af områdets 
gourmetrestauranter. 
Hvis aktivferie prioriteres højt, byder det kuperede terræn på 
masser af vandre- og klatreruter samt 37 forskellige 
mountainbiketure. Og når sulten melder sig, er der sjældent 
langt til nærmeste bjerghytte. Trækker vandet mere end 
bjergene, er der rige muligheder for svømning, kitesurfing, 

stand up-paddling, sejlsport og dykning i Østrigs dybeste sø. 
Man må heller ikke glemme kulturen omkring Traunsee. Især de tre kurbyer Altmünster, Traunkirchen 
og Ebensee er populære. Byerne, der alle ligger direkte ud til søen, lokker med wellnesshoteller, gode 
restauranter samt spændende museer. 
 
Læs mere på: www.traunsee.at – Foto: Sjov ved søen © Ferienregion Traunsee, Karl Heinz Ruber 

 
 
Fra kold gletsjeris til varm badesø 
I det flotte bjergrige landskab ved Zell am See-Kaprun foretager vandet en fascinerende rejse. Starten 
på denne rejse foregår i mere end tre kilometers højde, hvor Kitzsteinhorn-gletsjeren ligger. Her er det 
så koldt, at vandet er frosset til is, men længere nede omdannes isen til brusende vandfald og rislende 
vandløb, der senere glider ud i en af de varme badesøer som Zellersee. 

Gennem århundreder har den lokale befolkning forstået at 
udnytte vandets kraft, så i højderne har man etableret flere 
opdæmmede søer, der via kraftværker forsyner store dele af 
området med elektricitet. Ikke bare de lokale, men også turister 
har glæde af det vandrige alpelandskab, for man finder et sandt 
paradis for outdoor-entusiaster. I området ved Zell am See-
Kaprun kan der både bades, surfes, prøves standup-paddling, 
klatres, vandres, cykles og spilles golf, og når dagens aktiviteter 
er overstået, venter forkælelsen på enten hotellet eller i en af de 
mange restauranter. 

En god introduktion til områdets fascinerende natur fås hver mandag aften i juli og august, hvor der 
arrangeres guidede ture til Sigmund Thun-Klamm – en lang og dyb kløft, der gennemskæres af 
bjergfloden Kapruner Ache. Klipperne rejser sig dramatisk på begge sider af det boblende vand, og 
efter selve gåturen sluttes med lejrbål, musik og gode historier. 
 
Læs mere på: www.zellamsee-kaprun.com – Foto: Standup-Paddling på søen © Zell am See-Kaprun Tourismus 

 
 

http://www.traunsee.at/
http://www.zellamsee-kaprun.com/

