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Pressemeddelelse den 27.april 2017 

 
 

Vandring i Wagrain–Kleinarl – dobbelt op på sommerens oplevelser 
 
Det lyder som en drøm, men i Wagrain-Kleinarl vågner man hver dag op til nye eventyr. Lige 
uden for døren ligger ikke mindre end 140 kilometer afmærkede vandreruter, og de går i alle 
retninger, har forskellige temaer og sværhedsgrader, men én ting har de til fælles – de byder 
alle på fascinerende bjergscenerier, god motion og store naturoplevelser. 
 

 
Foto: WAGRAINi´s Grafenberg (c) Wagrain-Kleinarl Tourismus  

 
Oplevelser for hele familien i WAGRAINi’s Grafenberg 
Hop om bord på Grafenberg-banen, der fører hele vejen op til toppen. Hvor liften ender i 1.700 meters 
højde, er der kun få meter til en af områdets største familieattraktioner – WAGRANi’s Grafenberg. 
Hele familien vil blive begejstret over et besøg i WAGRANi’s Grafenberg, som er en natur- og 
bjergoplevelsesområde for alle aldre. Her bliver man på en spændende måde klogere på geologien 
samt dyre- og plantelivet i Alperne. En hængebro over Grafenberg-søen fører hen til 
oplevelsesområdet, men især børnene er glad for at tage turen med tømmerflåden. Der venter en 
lærerig og fascinerende rundtur til mere end 30 forskellige stationer, så en familie bør sætte mindst et 
par timer af til besøget. 
 
Start med en tur langs ”den travle bi” – en lille gåtur, hvor man på underholdende vis bliver klogere på 
bier og honningproduktion i Alperne. Fortsæt derefter til boulder-væggen, der er en af parkens mest 
populære aktiviteter. Der er tale om en sikker klatrevæg i lav højde, og man klatrer ikke opad, men 
langs jorden. Uanset tidligere klatreforudsætninger kan alle gå løs på de forskellige udfordringer, og 
det tykke underlag af træflis sikrer en behagelig landing, hvis man glider ned. En tur på væggen 
træner både mobilitet, koordination og balance, og udfordringer er der nok af, for der er ruter i 
forskellige sværhedsgrader. 
 
Også rebbanen er populær, for her testes behændighed, teknik og smidighed. En tur ad banen byder 
på en række sjove forhindringer, der alle giver sved på panden og stiller krav til balanceevnen. I 
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WAGRAINi’s Grafenberg finder man også Østrigs største hoppepude, en mini-zoo og en 20 meter 
lang rutsjebane. 
 
Uanset hvor man kommer fra, er det nemt at komme til WAGRAINi’s Grafenberg. Starter man i 
Wagrain, går Grafenberg-liften som nævnt lige til døren, og kommer man fra nabobjerget på Flachau-
siden, fører den store lift, G-link, tværs over dalen i mere end 200 meters højde med fantastisk udsigt 
over bjergene. 
 
Stille aftenpromenade, kuperet vandretur eller krævende klatrerute 
Nettet af de 140 kilometer vandreruter er så stort og varieret, at man kan planlægge lige netop den tur, 
der matcher ens evner og behov. Hvor nogle foretrækker de hyggelige og lette ture, vil andre have 
udfordrende ruter med masser af højdemeter i uspoleret natur. En velegnet familietur er fx ruten, der 
går mellem Gasthof Widmoos og Gasthof Maris Sonnenquartier. Ud over en flot naturoplevelse byder 
turen også på Wagrains sidste mølle, Zwiesellegg, der konstant renoveres af Blaues Fenster, som er 
en kulturel organisation, der bevarer gamle historiske bygningsværker. Trækker de rå bjergtoppe oven 
over trægrænsen, er der markerede ruter til det 1.991 meter høje Grießenkareck samt det 1.848 meter 
høje Sonntagskogel. På begge ture vil man opleve det udfordrende terræn, de forrevne klipper samt 
den alpine flora og fauna.  
 
De vandrere, som vil spare kræfterne til turen oppe i terrænet, kan nyde godt af to tiltag. For det første 
samler den lokale bus vandrere op, og man bliver derefter sat af, hvor de forskellige ruter starter. Og 
prisen kan ikke skræmme nogen – det koster 1 euro per vej. Det andet tiltag er, at en række lifte kører 
hen over sommeren, så på ingen tid kan man blive fragtet op i bjergene. 
Mulighederne er talrige, og turistbureauet står sommeren igennem klar til at hjælpe de mange 
vandrere med vejledning, kortmateriale og gode råd. Har man mod på at researche hjemmefra, kan 
det interaktive kort over området benyttes.  
 
Salzburger Almenweg – gennem dale, over bjerge og forbi vandfald  
I vandreparadiset Wagrain-Kleinarl er der naturligvis også mulighed for længere ture i bjergene. 
Opholder man sig i højderne flere dage i træk, sniger en nærmest meditativ stemning sig ind under 
huden. Livet bliver for en stund mere enkelt, man kan blot nyde vandringen og det smukke landskab, 
og dagens eneste bekymring er, hvilken hytte man skal spise og sove i. 
 
En af Østrigs populære ruter er den 350 kilometer lange Salzburger Almenweg. Nogen af rutens 31 
etaper går gennem Wagrain-Kleinarl, så byen er det ideelle sted at koble sig på en flerdagestur i 
Alperne. På Salzburger Almenweg går man fra hytte til hytte, det kan gøres individuelt, i grupper eller 
med guide og der er 120 hytter at vælge imellem. De fleste stier ligger mellem 1.000 og 2.000 meter 
oppe i terrænet, og hvor de korteste etaper er på blot fem kilometer, er de længste mere end tre 
gange så lange. 
 
I perioden fra den 17. juni til den 30. september tilbydes færdige pakker, der indeholder overnatning, 
forplejning, liftkort og kortmateriale. Og når turen er overstået, er der fri adgang til Wasserwelt 
Wagrain. Priserne starter lige under 1.000 kroner. 
 
Find mere information om Wagrain-Kleinarl på www.wagrain-kleinarl.at 
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