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Rutekarakteristik:
Fladt terræn langs søbredder med let 
kuperet terræn ind i mellem. I kører 
på cykelstier og sideveje med lidt 
trafik.

Information
Turkode: ØST-5

Rejseform: Individuel rejse

Varighed: 8 dage / 7 nætter

Rejseperiode: April - Oktober 
Se prisliste

Højsæson: Juli - August 
Se prisliste

Startdage:  Hver dag

SAMLET LÆNGDE:  ca. 240-315 km

© Tourismus Salzburg

Dag 1. Ankomst til Salzburg
Egnen omkring Salzburg byder på store naturoplev-
elser med høje bjerge, brusende floder og smukke, 
rolige søer med krystalklart vand. Komponisten 
Amadeus Mozart blev født her, og det er man stolt 
af i byen, der også rummer meget anden kultur og 
muligheder for shopping. Gå en tur og indsnus den 
hyggelige, særlige stemning i byen.

Dag 2.  (ca. 45 - 55 km)
Salzburg - Trumersøerne / Wallersee
Langs med Salzach cykler I til Oberndorf med Stil-
le Nacht-kapellet, der er kendt i forbindelse med 
salmen ”Glade Jul, Dejlige jul”, og videre til Augus-
tinerklostret Michaelbeuern. Herfra kommer I til 
Trumer-området med søerne Obertrumer, Mattsee 
og Grabensee. Indkvartering ved Trumersøerne eller 
Wallersee.

Dag 3.                  (ca. 50 - 60 km) 
Trumersøerne / Wallersee - Mondsee /Attersee 
Først fører vejen jer via hedelandskabet Wenger og 
derfra videre til søen Irrsee, der også kaldes Zel-
lersee, og til Mondsee, der er en af de varmeste 
søer i Salzkammergut. Benediktinerklosteret her 
er også et besøg værd. Indkvartering ved Mondee 
eller Attersee.

Dag 4.                   ( ca. 50  -  80 km )  
Mondsee /Attersee - Traunsee
I sejler til Weyregg og herfra cykler I til den smukke 
Aurach-dal. I kommer hurtigt til den kønne keramik-
by Gmunden, der ligger ved den fantastisk betag-
ende sø Traunsee med idyllisk slot og et rådhus fra 
renæssancetiden med keramisk klokkespil. Længe-
re sydpå ved søen ligger Traunkirchen, hvor 
fisker-nes prædikestol indbyder jer til et besøg.

Dag 5.                (ca. 20 - 35 km)
Traunsee - Hallstätter See - Bad Goisern / omegn
Om morgenen tager I toget fra Ebensee til Ober-
traun ved søen Hallstättersee med den store Dach-
stein gletscher og interessante kæmpestore glet-
scherhuler. I cykler langs med søbredden op til 
Hallstatt, der siden 1997 har stået på UNESCOs  
verdenskulturarvliste. Kraniegrotten og saltminen 
er absolut et besøg værd, inden I igen går ombord 
på skibet og sejler til søens østlige bred. Herfra fort-
sætter I turen til Bad Goisern/omegn.

Dag 6.    (ca. 35 km) 
Bad Goisern / omegn - Wolfgangsee
I starter i Bad Goisern og kører mod floden Traun 
ind i den kejserlige spa-by Bad Ischl, som er fuld af 
interessante seværdigheder som f.eks. Kejserinde 
Elisabeth I.’s tehus, Kejser Franz Joseph I.’s som-
merresidens Kaiservilla og Lehar-villaen. I kan også 
tage med bjergbanen op til fårebjerget Schafberg og 
nyde den pragtfulde udsigt fra toppen.

Dag 7.     (ca. 40-50 km) 
Wolfgangsee - Scharfling - Salzburg
I cykler halvdelen af dagens etape på den tidligere 
Ischler jernbane, der fra 1891 til 1957 var den før-
ste togforbindelse fra Salzburg til Bad Ischl. Langs 
søbredden fører vejen jer til landsbyen St. Gilgen. 
Efter en nedstigning til Scharfling fortsætter I langs 
søen Mondsee på den anden del af Ischler-banen 
tilbage til Salzburg.

Dag 8. Salzburg 
Afrejse eller tillægsnætter i denne charmerende og 
hyggelige by, der i 1996 blev optaget på UNESCO’s 
verdensarvsliste.

Let rute

Oplev søernes verden 
Selvom bjergenes tinder er høje, så er der 
ikke nogen skrappe stigninger at forcere i det 
smukke Salzkammergut. I kører nede i dalen 
langs med søernes bredder eller kører med 
bus/tog op på bjerget, så I både kan nyde  
de fantastiske panoramaudsigter  
og dejlige nedkørsler.

SALZKAMMERGUT 8 DAGE

De smukke søer i Salzkammergut med krystalklart vand er omgivet 
af grøn alpeidyl og sneklædte bjergtoppe.

Fortryllende alpelandskaber med
idyl og hygge



 

 

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. 

 

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 25. april til den 11. oktober 2015.  

 

Inkluderet i rejsens pris: 
 

 7 nætter på hotelværelse med eget bad og toilet 

 7 x morgenmad (mulighed for halvpension) 

 Bagagetransport mellem hotellerne 

 Særlig skiltning til turens gæster 

 Bådtur på søen Attersee 

 Togtur fra Traunsee til Hallstättersee 

 Transport af cykler ad vandrestien ved Tiefbrunnau på 

den sidste cykeldag (mulighed for enkelte passagerer) 

 Service hotline 

 Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort 
 

Ikke inkluderet i rejsens pris: 
 

 Rejsen til/fra Salzburg 

 Cykelleje 

 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 koster fra gratis til ca. 55€ per uge afhængigt af hotel. 

 

 

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. 

 

Overnatning: 
 

Der er mulighed for at vælge mellem overnatning i to 

forskellige kategorier, som begge byder på hyggelige 

hoteller og gode udgangspunkter for jeres oplevelse af 

turens byer. 

I kategori A foregår overnatningerne hovedsageligt 

på 4* hoteller med enkelte 3* hoteller undervejs, som alle 

er pæne, har eget bad og toilet og er placeret tæt på byens 

centrum. 

 I kategori B benyttes 3* hoteller, kroer og 

gasthäuser. Disse er hyggelige små familiedrevne steder, 

som også har eget bad og toilet og en god beliggenhed i 

forhold til byen. 

 

 



 
 

Priser: 

 
 

 

 
Sæson 1 

25. april – 8. maj + 

21. sept. – 11. okt. 

Sæson 2 

9. maj – 27. juni + 

3. – 20 september 

Sæson 3 

28. juni –  

2. september 

Kat. A pr. person i dobbeltværelse DKK 5.400 5.690 5.985 

Kat. B pr. person i dobbeltværelse DKK 4.700 5.100 5.350 

Leje af cykel 7/21 gear DKK 500 

Leje af el-cykel DKK 1.200 

 
 Kategori A Kategori B 

Tillæg for enkeltværelse 
DKK 1.150 800 

Tillæg for 7 x halvpension middag 
DKK 1.300 1.050 

Ekstra nat i Salzburg i dobbeltværelse 
Pris pr. person 

 

DKK 540 850 

Ekstra nat i Salzburg i enkeltværelse 

 
DKK 450 685 

 

 

Rabatter: 

 Grupperabat 5% ved mindst 8 personer. 

 Børn i alderen 0-4 år er gratis på værelse med to betalende voksne 

 Børn i alderen 5-11 år får 20% rabat på værelse med to betalende voksne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 




