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Rutekarakteristik:
Turen fører Jer gennem både fladt og 
bakket terræn. Mellem Inn-dalen og 
Salzburg er nogle stigninger, men så 
kan I også nyde de dejlige nedkørsler. 
Det meste af tiden køres på cykel-
stier og biveje uden ret meget trafik. 
Enkelte sektioner á 1-2 km køres på 
moderat trafikerede veje.

Information
Turkode: ØST-4

Rejseform: Individuel rejse

Varighed: 8 dage / 7 nætter

Rejseperiode: Maj - oktober
Se prisliste

Højsæson: Juni - September
Se prisliste

Startdage: Hver dag

SAMLET LÆNGDE: ca. 370 km

© SalzburgerLand

Dag 1. Ankomst til Salzburg
Kom i god tid til Salzburg og oplev den hyggelige by, 
som er komponisten Amadeus Mozarts fødeby.

Dag 2.  (ca. 65 km) 
Salzburg - Chiemsee/Traunstein
Den første etape fører Jer ad Tauern-cykelvejen 
langs floden Salzach til Oberndorf, hvor I evt. kan 
besøge ’Stille Nacht’ kapellet, hvor den verdens-
berømte julesalme ’Glade Jul, dejlige jul’ stammer 
fra. I passerer den gamle, seværdige by Laufen på 
Salzachs anden bred og cykler til den varmeste sø 
i Øvre Bayern, Waginger-søen. Via Nussdorf når I 
frem til Chiemsee. Overnatning i/omkring Chieming 
eller i enkelte tilfælde i Traunstein.

Dag 3.  (ca. 65 km)
Chiemsee/Traunstein - Wasserburg
I cykler fra Chieming via Seebruck til Seeon. Mozart 
besøgte klosteret i Seeon adskillige gange, og han 
komponerede her. Fra Seeon tilbage til Chiemsee, 
til Breitbrunn og via Amerang til Wasserburg, hvor 
den berømte musiker yndede at gøre holdt under 
sine rejser. Alle, der har overnattet i Traunstein, cyk-
ler langs med Chiemsee til Gstadt og fortsætter via 
Breitburg og Amerang til Wasserburg.

Dag 4. Wasserburg - Kufstein        (ca. 65 km)
I følger floden Inn hele dagen. Næsten uden nogen 
form for anstrengelse kan I nyde turen via Rosen-
heim til Kufstein, der også kaldes ’Tyrols Perle’.

Dag 5. Kufstein - Kirchdorf/St. Johann (ca. 45 km)
Denne morgen følger I endnu en gang Inn de første 
kilometer til Ebbs, hvor I kører ind i Tyrols lidt bakke-
de ’Kaiserwinkl’. I passerer landsbyen Walchsee og 
cykler via Waidach og Kössen gennem Tyrols beta-
gende bjerglandskab til Kirchdorf eller St. Johann 
in Tirol.

Dag 6.  (ca. 50 km) 
Kirchdorf/St. Johann in Tirol - Bad Reichenhall 
I dag cykler I til Waidring og Lofer, 2 byer som 
Mozart gjorde holdt i, når han rejste sydpå. Fra 
Lofer langs med floden Saalach på en forfærdelig 
romantisk cykelvej via Unken til Bad Reichenhall. 
Mozart besøgte denne velkendte kur- og helseby 
under sit sidste ophold i Salzburg i 1780.

Dag 7.  (ca. 50 km) 
Bad Reichenhall - Salzburg
I dag sluttes cirklen på turen med jeres ankomst i 
Salzburg. Tag en hyggelig pause i Berchtesgaden 
eller giv jer det tid til at tage på sightseeing i 
mozarts egen by, når I er fremme. Se Mozarts 
fødested, huset hvor han boede, fortet, paladserne 
Hellbrun og Mirabell m.m. 

Dag 8. Salzburg          (ca. 28 km) 
Efter morgenmad og check ud på hotellet er turen 
slut for denne gang. Overvej at forlænge opholdet 
med et par dage for at opleve den hyggelige by og 
de smukke omgivelser med bl.a. Trumer-søerne og 
Mozart-byen St. Gilgen ved Wolfgangsøen.

Forholdsvis let rute, 
dog med stigninger

Mozarts hjemmebane
Måske hører I tryllefløjtens toner klinge ? 
Og stille aftenmusik forgylder en sen aften-
stund ? Cykelturen begynder i Mozarts fødeby 
Salzburg og kommer til de steder, hvor Wolf-
gang Amadeus Mozart yndede at opholde 
sig, komponere og gøre holdt 
på sine mange rejser.

I MOZART’S SPOR

Salzburg er et smukt udgangspunkt for cykelture i Salzkammergut.

© Tourismus Salzburg

Følg musikkens mester
på en skøn cykeltur



 

 

Cykler: 
 

Udlejningscyklerne er gode turcykler med 7 eller 21 gear, 

som alle har en medfølgende cykeltaske. Endvidere kan 

der lejes el-cykler, børnecykler og andet børneudstyr, 

hvilket dog findes i et begrænset omfang og derfor skal 

bestilles i god tid i forvejen.  

 

Det er muligt at medbringe egen cykel, men i så tilfælde er 

det på eget ansvar i forhold til evt. skade, tab eller tyveri af 

cyklen. 

 

Cykelhjelm er lovpligtig i Østrig for børn under 12 år, men 

af sikkerhedsmæssige hensyn opfordrer vi både børn og 

voksne til at medbringe en hjelm og køre forsigtigt. 

 

Generel information 
 
 

 Cykelturene er uden guide. 

 De angivne distancer er beregninger af de anbefalede 

ruter og mulige omveje. 

 Detaljerede kort og informationer vil blive udleveret og 

gøre det muligt ikke at fare vild på ruten. 

 Overnatningerne på turen vil foregå på komfortable 3*-

4* hoteller med eget bad og toilet og god beliggenhed. 

 

Rejsetype: 
 

Turens enkelte dagstrækninger er tilrettelagt med 
distancer der gør det muligt at gøre stop undervejs og 
tage turen i jeres eget tempo. Cykelturene er ikke 
guidede, og mellem start- og slutpunkt er I derfor frie til at 
følge ruteforslagene i større eller mindre grad. 
 

Afrejsedatoer i 2015: 
 

Denne tur kan startes hver dag i hele den udbudte 

rejseperiode fra den 1. maj til den 15. oktober 2015. 

 

Inkluderet i rejsens pris: 
 

 7 nætter på hotelværelse med eget bad og toilet 

 7 x morgenmad (mulighed for halvpension) 

 Bagagetransport mellem hotellerne 

 Service hotline 

 Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort 
 

Ikke inkluderet i rejsens pris: 
 

 Rejsen til/fra Salzburg 

 Cykelleje (kan tilkøbes) 

 Drikkevarer 

 Personlig rejseforsikring 

 Adgang til museer, attraktioner m.m. 

 Evt. parkering i Salzburg  

 

 
 

 

Praktisk rejseinformation: 
 

Med fly: 

Nærmeste lufthavn er naturligvis Salzburg Lufthavn, hvor man 

kan komme til på ca. 3 timer. Alternativt er der flere daglige 

afgange fra Danmark til München med en flyvetid på godt 

halvanden time, og herfra går togene til Salzburg på 2-3 timer. 
 

Med tog: 

Fra Padborg til Salzburg:  11-15 timer med 2-4 skift på vejen. 
 

I egen bil: 

Afstanden fra Padborg til Salzburg er ca. 1.100 km.  
 

Parkering i P-kælder ca. 55€ per uge. 

 



 
 

Priser: 

 
 

 

 

 

    Grupperabat 5% ved mindst 8 personer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memory Tours hjælper jer gerne med at arrangere et samlet rejsearrangement, inklusiv fly- eller 

togbilletter og evt. ekstra hotelovernatninger. Spørg os om et tilbud. 

 

 

 




