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Zell am See-Kaprun – kunst, klatring og klipper 
 
Tager man det smukkeste, som den østrigske natur byder på – gletsjere, bjerge og vand – og samler 
ét sted, har man Zell am See-Kaprun. Vandet i den krystalklare sø er friskt og lige til at drikke, højt 
oppe skyder gletsjerne deres tunger af is ned gennem bjergkløfterne, og på klipperne fosser vandfald 
ned ad siderne. Og selve Zell by – den ligger i første parket på et lille næs, der rager ud i søen, og 
området er af Østrigs meget populære feriedestinationer. 
 

 
Foto: Kitzsteinhorn Gipfelwelt 3000©Gletscherbahnen Kaprun 

 
Oplev gletsjernes fascinerende verden helt tæt på  
Selv om en østrigsk sommer indbyder til både kølige drinks, sol og svømning i de varme badesøer, 
hersker de barske naturkræfter, når man bevæger sig op i det højalpine terræn. Det er her, langt over 
trægrænsen, at naturen præges af nøgne klipper, gletsjere og et barsk klima, og det er her, de 
majestætiske rovfugle, kongeørnen og lammegribben, hersker. 
I Zell am See-Kaprun inviteres sommerens gæster på ugentlige Kitzsteinhorn Explorer-ture – en 
række fascinerende udflugter til gletsjernes verden, og der er garanti for en naturoplevelse, der er de 
færreste forundt, for turen er samtidig en rejse gennem flere klimazoner, da man starter i tempereret 
klima og ender i polart. Lokale rangers fra Hohe Tauern Nationalpark, sørger for guidning og 
sikkerhed, undervejs fortæller de vidende og engageret om livsbetingelserne i det barske klima, og der 
er fokus på både flora, fauna, geologi og glaciologi.   
Turene starter ved Kitzsteinhorn-liftens dalstation, og herefter venter flere små vandreture samt tre 
liftture på i alt 3.000 højdemeter. Inden det igen går ned, besøges udsigtsplatformen, Top of Salzburg, 
der ligger i mere end tre kilometers højde, og herfra er udsigten intet mindre end fantastisk. I 
horisonten ligger Østrigs højeste bjerg, det 3.798 meter høje Grossglockner, og der er uhindret kig ind 
i Alpernes største nationalpark, Hohe Tauern. 
Turene til Kitzsteinhorn-gletsjeren, der tager to en halv time, finder sted hver tirsdag klokken 09:30 fra 
den 4. juli til den 10. september, og forhåndstilmelding er ikke nødvendig. Giver oplevelsen inspiration 
til at udforske endnu mere af bjergenes forunderlige verden, er det muligt at koble sig på endnu en tur, 
Gipfelwelt 3.000. Det er gratis at deltage, og med starttidspunkt klokken 13:00 ligger Gipfelwelt 3.000 
direkte i forlængelse af Kitzsteinhorn-turen. 
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Adrenalin og vertikale udfordringer 
Klatreruter kan etableres mange steder – på ufremkommelige bjergsider, i indendørs klatrehaller eller 
på frosne vandfald. Én af de mere utraditionelle løsninger er at lade klatreruten passere en 
dæmningsmur af beton, men det er netop, hvad man har gjort i Kaprun. Og ruten er oven i købet 
verdens højeste af slagsen. 
Kapruner Hochgebirgstauseen er to damme med turkisgrønt vand, der som smalle fjorde slynger sig 
ind i Kapruner-dalen. De mange millioner kubikmeter vand, som er med til at sikre områdets 
energiforsyning, holdes på plads af solide betondæmninger, og netop i disse imponerende omgivelser 
har man etableret et rigtigt klatreparadis. 
Et besøg ved Klettersteigarena Höhenburg byder på flere muligheder. Der er både begynderruter, 
som er velegnede til familier, samt svære ruter, der er beregnet til erfarne klatrere, men samtlige ruter 
er sikret via stålwirer på de kritiske passager. Ud over passagen på betondæmningen kommer man op 
i det klippefyldte terræn, og enkelte steder når man så højt til vejrs, at der er uhindret udsigt til 
Nationalpark Hohe Tauern. 
 
Kunst på bjerget – et af sommerens kulturelle highlights 
Kunstinteresserede kan glæde sig til en unik oplevelse, hvis turen lægges forbi Zell at See-Kaprun 
denne sommer, for her forenes kunst og natur på utraditionel vis. Det hele foregår i to kilometers 
højde, hvor Schmittenhöhe-bjerget byder på Europas største udendørs udstillingsareal. Og det er 
svært at forestille sig rammer, der er mere spektakulære. I dalen ligger den charmerende by Zell 
omgivet af vand, i baggrunden tårner majestætiske alpetinder sig op, og rundt omkring på det 18 
hektar store udstillingsareal finder man den permanente udstilling, der består af 27 store skulpturer 
udført i træ, keramik og sten. 
I år er der fokus på den østrigske kunstner og fotograf Nik Pichler, som præsenterer sin udstilling 
"Reflection Art Photography". Pichler har tidligere udstillet på Schmittenhöhe, blandt andet med 
værker skabt af dele fra liftstationer, gondoler og skihytter, men på 2017-udstillingen er Nik Pichlers 
foretrukne materiale lærketræ. 
Et andet spændende tilbud er de kunstvandringer, der finder sted hver fredag klokken10:00 i perioden 
juni til september. Under ledelse af uddannede guider arrangeres kunstvandring til fire af områdets 
søer – "4 Seen Kunstwanderung" – og her sættes fokus på både kunsten og naturen.  
Og hvorfor ikke starte med stil? Alle ture begynder ved Schmittenhöhe-banens dalstation, hvorfra 
arrangementets gæster fragtes til toppen i verdens første designergondol, udviklet af Porsche Design.  
 
Tiltrækker events og aktive feriegæster 
På alle måder er området ved Zell am See-Kaprun et sandt mekka for aktivivferie. Ud over 
gletsjervandringer og de gode klatremuligheder kan man kaste sig over en lang række udfordringer, 
både til lands, til vands og i luften. Mens Zeller See lokker med både sejlerskole, windsurfing-center 
og kajakudlejning, kan man i luften teste højdeskrækken på en tur med paraglider. Foretrækkes fast 
grund under fødderne, er der talrige cykelruter, uanede vandremuligheder samt en prisbelønnet 
golfbane med 36 huller. Flere store events – blandt andet verdensmesterskabet i ½ Ironman – har 
også været afviklet i de spektakulære kulisser.  
Mulighederne for forkælelse må heller ikke glemmes. I Tauern Spa venter wellness, massage samt 
boblebade, og hotelstandarden er så høj, at man har regionens eneste femstjernede superior-hotel.   
 
Læs mere på: www.zellamsee-kaprun.com  
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