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Vandra i Österrike 
 

 
 

Via Sacra, 3 nätter 
Wien – Kaumberg, 2 vandringsdagar 

 

Via Sacra är den äldsta pilgrimsleden i Österrike. En vandring längs Via Sacras stigar 
går i ett förtjusande landskap med mjuka kullarna och tysta skogar i Wienerwald och i 
dalarna längs bäcken Triesting. Längs leden träffar du intresserade och vänliga 
österrikare. Orterna längs leden är små, genuina och mysiga och ligger en bit bort 
från de stora turiststråken. Sammantaget är en vandring längs Via Sacra en 
harmonisk och lugn upplevelse.  
 
Här erbjuder vi ett kortare paket på tre nätter, där du vandrar den första delen av Via 
Sacra. 
 
 
Höjdpunkter 

• Wien 
• Storslagna vyer längs vackra bergsstigar 
• Vallfärdskyrkorna i Hafnerberg och Klein Mariazell 
• Pilgrimsbrunnen i Kaumberg 
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Dag 1 – Ankomst till Wien 
Under dagen ankommer du till fantastiska 
Wien och ditt boende för natten. Wien är 
berömt för sina präktiga byggnader och de 
kejserliga slotten Schönbrunn och Hofburg, 
Belvedere, Hundertwasserhaus och Prater. 
Domkyrkan Stephansdom, Ringstrasse och 
shopping-/gågatorna Kärtnerstraße, Graben 
& Kohlmarkt är också välkända besöksmål i 
Wien. Att bara vandra runt i staden och 
besöka något av de många caféerna är 
mycket trevligt. Trots sin storlek är Wien lätt 
att hitta i och kollektivtrafiken är ypperlig.  
Njut av tiden du får i denna vackra stad. 
 

 
Foto: Alexandra Paulomo 
 

Dag 2 – Wien – Hinterbrühl – 
Mayerling/Holzschlag  
Du börjar dagen med att resa från Wien till 
Brunn Maria Enzersdorf. Härifrån går du till 
Hinterbrühl och startpunkten för Via Sacra. 
Leden börjar vid det s.k. semesterkorset 
”Urlauberkreuz”. Leden löper nära vägen 
längs små stigar upp och ner fram till 
Gaaden. Vidare kommer du förbi 
Kalvarienberg i barockstil och ner till stiftet 
Heiligenkreuz. Härifrån går leden till 
Mayerling, där ni kan besöka det f.d. tragiska 
kejserliga jaktslottet, som nuförtiden är ett 
strängt nunnekloster. Om du inte ska bo i 
Mayerling fortsätter du via Maria 
Raisenmarkt till Holzschlag och ditt boende 
där. 
 
Boende i Mayerling: 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 560 m, 
sänkning: 500 m. 
Medel vandring (grad 3), 21 km 
 
Boende i Holzschlag: 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 780 m, 
sänkning: 541 m. 
Utmanande vandring (grad 4), 26 km 

 
 

Dag 3 – Mayerling/Holzschlag – 
Kaumberg 
Om du har spenderat natten i Mayerling blir 
denna vandringdag lite längre med lite föer 
höjdmeter att klara av. Holzschlag ligger 
nedanför toppen Peilstein som erbjuder 
fantastisk utsikt vid klart väder. På toppen 
ligger alpföreningshuset Peilsteinhaus där 
det finns möjligheter att fika eller äta.  
Sträckan till toppen är ca 3 km med ca 300 
höjdmeter. För de som vill finns således 
möjlighet till en toppbestigning på 
förmiddagen. Följ då den ledmarkering som 
finns från Holzschlag. På eftermiddagen 
vandrar ni sedan vidare mot Kaumberg.  
 
Leden mot Kaumberg går från Holzschlag via 
orterna Nöstach och Hafnerberg. I 
Hafnerberg finns vallfärdskyrkan som är väl 
värd ett besök. Här finns en speciell detalj 
som man sällan ser i katolska kyrkor: figuren 
mittemot predikstolen föreställer den helige 
Franz Xaver medan han missionerade i 
Indien och Östasien. Från Hafnerberg 
fortsätter leden längs Wiener Wallfahrerweg 
06 över små berg, längs grusvägar genom 
skog till Klein Mariazell och dess 
imponerande Basilika (kyrka).  Härifrån går 
leden neråt mot Kaumberg. Väl framme i 
Kaumberg tar leden er till Pilgrimsbrunnen. 
Den var förr i tiden en viktig vattenkälla för 
pilgrimer.  
 
Boende i Mayerling: 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 665 m, 
sänkning: 591 m. 
Utmanande vandring (grad 4), 24 km 
 
Boende i Holzschlag: 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 525 m, 
sänkning: 550 m. 
Medel vandring (grad 3), 19 km 
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Dag 4 – Hemresa 
Så var det åter dags för hemresa tillbaka till 
Skandinavien, om du inte väljer att spendera 
några extra nätter i Österrike.  
 
Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se 
 

Antal deltagare 
Från två personer och uppåt.  
 

Svårighetsgrad  
• Snittvärde svårighetsgrad: 3,5 / 5 
• Vandringen från medel till 

utmanande. En är dag medel och en 
dag är utmanande. 

• Via Sacra är till större delen väl 
markerad med gula skyltar och 
texten ”Via Sacra”. Det finns dock 
undantag men då anges detta i 
ledbeskrivningen.  

• Total sträcka att vandra är 45 km 
fördelade på 2 vandringsdagar. 
 

Boende 
Vi bokar er i första hand i de orter som anges 
i programmet, men antalet hotell och 
gasthaus i direkt anslutning till leden är 
begränsat. Detta innebär att du någon eller 
några nätter kan komma att bo en bit från 
leden eller på annan ort än de som anges i 
programmet. Om nödvändigt transporterar vi 
er. Kostnad för transfern kan tillkomma. 
 
Är ni ett större sällskap eller under perioder 
när det är hårt bokat kan det bli nödvändigt 
att dela upp sällskapet på två eller flera Bed 
& Breakfast för att lösa boendet. 
 

Anslutningsresan 
I arrangemanget ingår inga anslutningsresor 
till och från vandringen. Kontakta oss så 
hjälper vi dig med tips och råd om hur du 
skall gå till väga för att lösa detta på bästa 

vis. Vi skickar gärna programförslag med 
information om dina anslutningsresor.  
 
Tåg 
Vill du resa med tåg till och från vandringen? 
Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. 
 

Flyg 
Närmaste flygplats till startplatsen Wien är: 

• Wien flygplats (19 km) 
 
Närmaste flygplats till slutmålet Kaumberg 
är: 

• Wien flygplats (66 km) 
 

Lokala transporter, utresa 
Mellan Wiens flygplats och Wiens centrum 
går det tåg, tunnelbana och buss flera 
gånger i timmen. 
 
Lokala transporter, hemresa 
När du ska tillbaka till Wien från Kaumberg 
tar du antingen direktbuss till Wien, denna 
går en gång på morgonen och en gång på 
eftermiddagen. Eller så tar du buss och tåg 
med ett eller två byten på vägen. Dessa 
anslutningar går flera gånger om dagen. 
 

Din resplan 
I samband med bokning av vandringspaket 
meddelar du oss vilka flyg eller tåg du 
planerar att boka så lägger vi in dem i din 
resplan och kompletterar med information 
om lämpliga anslutningsresor.  
 
Det är viktigt att vi stämmer av 
möjligheterna att resa vidare med buss/tåg 
eller taxi till startplatsen och från slutmålet 
innan vi startar bokningsprocessen. Tåg- 
eller flygbiljetter bokar du när 
landarrangemanget är klart. 
 
Vill du ha hjälp med att boka resan till och 
från Österrike hjälper vi på Vandra till med 
att boka flyg.  
 

Bokningsprocessen 
För att underlätta beslut om lämpligt 
startdatum och resväg e-postar vi gärna ett 
programförslag till dig. När startdatum är 
beslutat startar vi arbetet med att boka in 
dig längsmed leden. Bokningsprocessen tar 
cirka 5 arbetsdagar. När allt är bokat och 
klart meddelar vi dig via e-brev med 
program. Vi kan aldrig garantera att dina 
datum fungerar förrän allt är bokat och 
bekräftat. Vid ändring av datum utgår en 

http://www.vandra.se/
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ändringsavgift som varierar beroende på 
arbetets omfattning. 
 
Eget ansvar 
All vandring arrangerad av Vandra sker på 
egen risk. Varken Vandra, lokal arrangör, 
lokala turistbyråer eller hotell kan ställas till 
ansvar för olyckor under vandringarna. Det 
är viktigt att du har fullgott 
reseskydd/reseförsäkring och att du ser 
över ditt reseskydd.  
 

Försäkringar   
En förutsättning för att du skall få 
genomföra resan är att du har fullgott 
reseskydd. I Vandras researrangemang ingår 
inga försäkringar. Vill du ha hjälp med att 
komplettera ditt försäkringsskydd med 
avbeställningsförsäkring eller reseförsäkring 

hjälper vi dig via Gouda reseförsäkringar. 
 
Särskilda resevillkor 
För resor förmedlade av Vandra gäller 
Allmänna villkor för paketresor. Dessutom 
gäller Särskilda villkor. 
 

Bokning och information 
 

Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 
312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21   
E - post: info@vandra.se  
www.vandra.se 
 
 
 
 
 
 

Klimat 
Österrike ligger i en tempererad klimatzon med ett centraleuropeiskt klimat som påverkas av det 
atlantiska klimatet. De fyra årstiderna (vår, sommar, höst och vinter) har alla typiska kännetecken 
för temperatur och klimat. I och med den topografiska mångfalden och den relativt stora väst-
öst-utbredningen finns det tre olika klimatregioner:  
 
Öster: Pannoniskt klimat med kontinental påverkan - låg nederbörd, varma somrar och måttligt 
kalla vintrar. 
Alpina regionerna: Alpint klimat - hög nederbörd (förutom inre alpdalsregioner som övre Inntal), 
korta somrar, långa vintrar. 
Resten av landet: föränderligt klimat påverkat av Atlanten (i väst) och en kontinental påverkan i 
sydöst.  

 

 
För mer information se: www.yr.no 
 

mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/
http://www.yr.no/
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Via Sacra 
Via Sacra, den 130 km långa leden från Wien till Mariazell, räknas som den äldsta pilgrimsleden i 
Österrike. Under medeltiden, då orten Mariazell grundades, var det otroligt många pilgrimer som 
vandrade till orterna längs Via Sacra. För att klara av vandringen måste du inte vara en erfaren 
vandrare. Leden är enkel - medel och tar dig förbi konsthistoriska och intressanta platser och 
sevärdheter. En fördel med leden är att det går en busslinje längs leden, vilket gör det lätt att 
korta ner dagsetapper om man så önskar. Information om bussarna finns på www.postbus.at.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 

312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21 

E -post: info@vandra.se 
www.vandra.se 
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