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Pressemeddelelse den 2. maj 2017 

 

Sommerens Østrig lokker med livsnydelse og romantik 
 
På kulinarisk rundtur i Kleinwalsertal 

Bæredygtighed og respekt for traditionerne er nøgleord i 
Kleinwalsertal, og det gælder ikke mindst den lokale 
gastronomi. I en tid, hvor globalisering og moderne 
teknologi vinder frem, har landmænd og restauranter i 
Kleinwalsertal søgt tilbage til rødderne for at bevare de 
bedste af områdets traditioner inden for både dyrkning, 
forædling og tilberedning af maden. Og der er ikke blot 
tale om et smart markedsføringstrick, for man har 
forpligtet sig til at overholde en række bærende 
principper, og det har både ført til en opblomstring af det 
lokale landbrug samt en spændende videreudvikling af 
områdets gastronomi. 

De nye tiltag har været så stor en succes, at der nu arrangeres kulinariske ture rundt i området. På 
disse ture, der går under navnet "Streifzug durch die Genussregion", bliver deltagerne klogere på 
samspillet mellem landmænd, jægere, mejerier, bagerier og restauranter, og man gør meget ud af at 
formidle den bæredygtighed, der er grundlaget for det hele. 
Turene finder sted hver torsdag i perioden fra den 18. maj til den 2. november, og de starter klokken 
9.30 ved Walserhaus Hirschegg, hvor stjernekokken Herbert Edlinger tager imod. Under hans ledelse 
tages deltagerne på en spændende vandring, der strækker sig " fra jord til bord", og man slutter 
naturligvis af med en fælles nydelsesfuld picnic. Voksne betaler 25 euro for at deltage, og 
medfølgende børn op til 14 år kommer gratis med. 
Læs mere på www.kleinwalsertal.com – foto:Kleinwalsertal GenussRegion©Christoffer Leitner - Kleinwalsertal  

 
 
Romantik i Salzburg  

Hvem drømmer ikke om at holde bryllup i utraditionelle og 
romantiske omgivelser? Og skal det være helt unikt, er det 
svært at forestille sig noget mere charmerende end de 
slotte, parker og bjerglandskaber, hvor verdens mest 
berømte musical, ”Sound of Music”, blev til. 
Musikelskere vil for altid forbinde Salzburg med den kendte 
musical, for store dele af den er indspillet i Salzburg, og en 
lang række af de locations, hvor optagelserne fandt sted, 
kan stadig besøges. Og der er ikke tale om kulisser, for 
filmens handling er baseret på de virkelige begivenheder, 
der fandt sted i kølvandet på Familien von Trapps ophold i 

og flugt fra Salzburg. Årligt besøger 300.000 gæster Salzburg for at gå i Familien von Trapps fodspor. 
I Salzburg kan man blive viet fem forskellige steder, der alle kan relateres til filmen. Den ene mulighed 
er det smukke Mirabell-slot, hvor gæsterne bliver modtaget med velkomstdrinks i parken med de 
mange brønde og springvand, hvorefter festen fortsætter i Marmorsalen. 
Et alternativ til Mirabell-slottet er Leopoldskron-slottet. Også her er omgivelserne majestætiske, og det 
vil være oplagt at holde festen i ”Den venetianske Sal”, der er kostbart udsmykket. Ønskes mere 
diskrete omgivelser, kan man i stedet vælge pavillonen i Heilbrunn Slotspark – et perfekt sted, hvis 
romantikken er det primære. 
Naturligvis er også Villa Trapp med på listen. Boligen, hvor den rigtige Familien von Trapp boede, kan 
også lejes til bryllupsfesten.  
Læs mere på www.salzburg.info - foto: Schloss Leopoldskron i Salzburg©Tourismus Salzburg, Günter Breitegger 
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Graz – nydelsens by 
Østrigs næststørste by, Graz, syder af liv, og man kigger 
både fremad og bagud. Gæster man Graz, vil man opleve 
ny og moderne arkitektur samt masser af koncerter og 
teaterforestillinger, og man gør det så godt, at Graz i 2003 
blev udnævnt til europæisk kulturhovedstad. Men byen har 
samtidig formået at holde fast i traditionerne, og den 
gamle, middelalderlige bymidte er så velholdt, at den er 
erklæret verdenskulturarv af UNESCO. 
Men først og fremmest er Graz nydelsens by. Siden 2008 
har byens officielle titel været ”Genuss Haupstadt 
Österreichs”, og alle er velkomne til at tage plads omkring 
byens veldækkede bord med gastronomiske fristelser. 

Graz ligger i det sydlige Østrig, hvor både klimaet, livsstilen og stemningen er sydeuropæisk, og på 
bjergskråningerne fremstiller man vine, der er kendt langt ud over Østrigs grænser. Markederne 
bugner med lokalt dyrkede frugter og grøntsager, og har man lyst til at dykke ned i den lokale 
gastronomi, arrangeres hver lørdag og søndag guidede spadsereture rundt i Graz. Her kommer man 
forbi markeder og specialbutikker, og turen ender naturligvis med en nydelsesfuld spiseoplevelse. En 
anden mulighed er de populære fredagsture, der byder på prøvesmagning og rundvisning på en 
række af Graz’ berømte bryggerier. 
Ud over festivaler samt kunstudstillinger er Graz også kendt for sin arkitektur. Og kontrasterne er 
store. De spænder lige fra det smukke renæssance-rådhus, der blev opført i 1550, til den 
ultramoderne ”Island in the Mur”. Midt i Mur-floden, der løber gennem Graz, har den amerikanske 
kunstner Vito Acconci opført en futuristisk bygning, der er en mellemting mellem en båd og en ø – det 
helt perfekte sted at nyde en cocktail, mens vandet bruser forbi. 
Læs mere på www.visitgraz.com – foto: Picknick ved Schlossberg©Graz Tourismus, Tom Lamm 

 
 
Oplev Zugspitze fra fugleperspektiv 

Zugspitz-området er et paradis for mountainbikere, klatrere og 
vandrere, der finder ro og afslapning i de smukke, bjergrige 
omgivelser. Men i første uge af juli er området helt på den 
anden ende, for en af verdens mest ekstreme konkurrencer – 
Red Bull X-Alps – kommer forbi. Udstyret med løbesko og 
paraglider starter en række professionelle atleter i Salzburg, og 
så gælder det om at krydse Alperne til fods eller i luften så 
hurtigt som muligt. Konkurrencen, der er verdens hårdeste af 
sin art, slutter i Monaco. 
Har man lyst til selv at opleve det majestætiske Zugspitz-
område fra fugleperspektiv, arrangerer adventure-bureauet Fly 
Team tandemture hen over bjergene. Piloterne er 

veluddannede, og efter liftturen op i bjergene, finder man det perfekte startsted, hvor vinden rammer 
lige ind. Vær forberedt på en stor oplevelse – når man først er i luften, kan man i klart vejr se 
hundrede kilometer i hver retning, og man hører kun vindens stille susen. 
Læs mere på www.zugspitzarena.com og www.flyteam.info – foto: X-Alps,Michael Witschi©Vitek Ludvik 
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