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Oplev Østrigs mange muligheder    
 
Landevejscykling i Tirol – en passion for bjergentusiaster 

Når sommerens tv-transmissioner af 
udenlandske etapeløb kører hen over 
skærmen, er det svært ikke at blive 
revet med. Flot ser det ud, når det 
farvestrålende felt cykler i bjergene og 
runder det ene serpentinersving efter 
det andet på vej mod toppen. Lige så 
fascinerende er det at følge med i de 
hurtige nedkørsler samt de fortættede 
spurtopgør, hvor sprinterne skulder 
ved skulder kaster cyklerne ind over 
målstregen. Har man selv lyst til at 
prøve kræfter med rigtig bjergkørsel, 
finder man et ægte cykelparadis i 
Tirol. Det kuperede terræn byder på 
høje bjergpas, som befinder sig langt 
over trægrænsen, og når passet først 

er besejret, venter belønningen i form af kilometerlange nedkørsler på den anden side. Og 
udfordringer er der rigeligt af! Området og cykelfaciliteterne har så stor klasse, at Tirol i 2018 skal 
være vært for VM i landevejscykling. For nogle gælder det om at komme hurtigst muligt til toppen, og 
på flere opkørsler kan man sammenligne sin egen præstation med andre rytteres rekorder. For andre 
er det vigtigste, at turen og de flotte udsigter undervejs nydes mest muligt. Og giver man sig tid, venter 
ren og klar bjergluft, smukke bjergpanoramaer og velsmagende frokoster i de hyggelige bjerghytter.  
Læs mere om cykelmulighederne i Tirol på www.innsbruck.info/rennradtouren  
Foto: På cykeltur nær Innsbruck med Nordkette i baggrunden©Erwin Haiden 

 
 
Besøg Steiermarks topattraktion i tre kilometers højde 

Dachstein-bjerget er ikke blot et af 
Østrigs, men også et af Alpernes 
skønneste udsigtsbjerge. Gæster kan 
nyde en uhindret udsigt til gletsjere, 
bjergtinder og dale. Stedet er så unikt, 
at Dachstein er optaget på UNESCOs 
liste over verdensnaturarv. 
Turen op til Dachstein, der foregår 
med gondollift, er en oplevelse i sig 
selv. Det er nemlig muligt at kravle op 
på liftens tag og nyde den seks 
minutter lange køretur til topstationen i 
fri luft. På gondolens tag er der plads 
til ti personer, og selv om alle står 
sikkert bag et højt gelænder, kan 
højdeskrækken godt blive udfordret. 
Selve Dachsteins top ligger i 2.996 
meters højde, men liftstationen 
befinder sig nogle hundrede 

højdemeter længere nede, og her er der rigeligt at opleve. Har man forkærlighed for højder og 
svimlende udsigter, anbefales en tur på Dachstein Sky Walk, der betegnes som den mest 
spektakulære udsigtsplatform i Alperne. Og er det ikke nok, venter der et gys med trappen ”Treppe ins 
Nichts”, som går over en dyb kløft ved Ramsauer-plateauet. Den lette og elegante bro er udstyret med 
en bund af glas. 
Læs mere om mulighederne på www.schladming-dachstein.at og www.derdachstein.at  
Foto: Treppe ins Nichts ved Dachstein©Österreich Werbung 
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Oplev Zillertal på cykel 

Når det drejer sig om cykling, byder Østrig 
på fantastiske forhold for både 
landevejsryttere og mountainbikere, der kan 
udfordre sig selv i bjergene. Men i Zillertal er 
der også fokus på de gæster, der 
foretrækker familiecykling og afslappende 
ture i det smukke landskab. Selv om 
terrænet er bjergrigt og byder på utallige 
krævende ruter, kan man også finde flade 
strækninger, som lægger op til hyggekørsel 
– fx i bunden af dalen og langs med Ziller-
floden. Her er højdeforskellene minimale, og 
alle kan være med. Ønskes endnu mere 
komfort, kan elcykler lejes overalt. Med en 
elmotor til hjælp føles det, som om man hele 

tiden cykler i medvind, og især op ad bakke mærkes fordelen. Der fås endda specielle el-
mountainbikes, så mange flere har nu mulighed for at opleve glæden ved at køre i bjerge. Under 
mottoet ”træn højt – sov lavt” opfordres Zillertals sommergæster til at bevæge sig op i højderne og 
nyde den klare luft samt de flotte udsigter, og når dagens aktiviteter er overstået, venter aftensmåltidet 
og hotellet nede i dalen.  
Læs mere på www.zillertal.at/tipps/sommer/mountainbike  
Foto: Med familen på Zillertal Radweg©Zillertal Tourismus, Daniel Geiger 

 
 
Årets højdepunkt for Porsche-fans 

Det elegante sportsvognsmærke, Porsche, 
hænger uløseligt sammen med den 
sydtyske by Stuttgart, der både huser 
fabrikken og Porsche-museet. Men 
oprindelig kommer Porsche-familien fra 
Østrig, hvor medlemmerne gennem 
generationer har gjort sig bemærket som 
ingeniører, forretnings- og industrifolk.  
Porsche-fans kan glæde sig til ”De 
internationale Porsche-dage”, der afvikles 
fra den 7. til den 10. september 2017 i Zell 
am See-Kaprun. Arrangementet er det 
tredje af slagsen, og det afvikles under 
protektion af Dr. Wolfgang Porsche, der er 
bestyrelsesformand i firmaet. Programmet 

byder på sociale arrangementer, god mad og dans – samt naturligvis masser af fælles køreture, og 
deltagelse forudsætter, at man stiller op i en Porsche. Den 7. september om aftenen lægges ud med 
et flot velkomstarrangement i Casino Zell am See. Efter en drink på terrassen, hvor der er udsigt over 
søen, fortsættes med spisning og god musik. Dagen efter går det løs med en række køreoplevelser. 
Først bydes på en 60 kilometer lang tur i Pinzgau-området, hvor man kommer forbi Porsche-familiens 
domicil i Prielau, og der slappes af med frokost og forfriskninger. Derefter køres mountain-climb ad 
kringlede serpentinerveje op til 2.000 meters højde, inden der om aftenen inviteres til middag og 
underholdning i middelalderfæstningen Burg Kaprun. Lørdag den 9. september afvikles den 180 
kilometer lange ”Porsche Grand Tour”, og aftenen slutter med gallafest. Dagen efter tjekkes ud, og 
deltagerne kan forhåbentlig glæde sig til næste år. 
Læs mere på www.porschedays.at og www.zellamsee-kaprun.com 
Foto: Porschedays i Zell am See-Kaprun©Markus Leser 
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