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Vandra i Österrike 
 

 
 

Alpe-Adria Trail, 6 nätter 
Bad Kleinkirchheim - Baumgartnerhöhe, 5 vandringsdagar 

Vandringsleden Alpe-Adria Trail är en cirka 720 km lång vandringsled som startar i 
österrikiska alperna vid foten av Grossglockner. Från Grossglockner går leden i 
sydostlig riktning genom ett mäktigt landskap till Kärnten. Ingen del av Österrike har 
så många sjöar i kombination med höga berg, grönskande ängar och vackra 
byggnader som Kärnten. Vår vandringsresa mellan Bad Kleinkirchheim och 
Baumgartnerhöhe startar med vandring uppför en skidbacke till toppen Wöllander 
Nock. Med sina dryga 2 100 meter över havet har du härifrån en vidunderlig utsikt 
över nationalparken Nockberge. Leden tar dig vidare via Arriach med vidsträckta 
blomsterängar till Gerlitzen Alpe med strålande utsikt över sjön Ossiacher See. Leden 
går nerför och rundar Ossiacher See innan det åter går uppför till nästa oförglömliga 
utsikt över sjön Wörthersee. Efter ett stopp vid stranden i välkända Velden am 
Wörthersee fortsätter leden till sjön Faaker See där turen avslutas med utsikt över 
slott och sjö i Baumgartnerhöhe. En ljuvlig, men lite krävande, vandringsresa att 
minnas.  

Höjdpunkter 
• Levande jordbrukslandskap, gröna ängar och ljuvligt doftande skogar 
• Storslagen och minnesvärd utsikt från Wöllander Nock och Gerlitzen Alpe 
• Bergskamsvandringar med ljuvlig utsikt 
• De vackra sjöarna Ossiacher See, Wörthersee och Faaker See 
• Velden am Wörthersee med sina vackra byggnader 
• Österrikisk gemytlighet 
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Dag 1 – Ankomst till Bad Kleinkirchheim 
Anländer du med flyg till Klagenfurt reser du 
med tåg till Spittal och sista biten med buss 
till Bad Kleinkirchheim. Bad Kleinkirchheim är 
en välkänd spa- och skidort som ligger på 
1 087 m över havet. Hit har man tagit sig för 
de termiska baden sedan Romartiden. Den 
första skidliften byggdes 1956 och var då 
Kärntens längsta lift.  
 
 

 
Bad Kleinkirchheim 
 
 

Dag 2 – Bad Kleinkirchheim – Arriach 
Efter en stadig frukost lämnar du Bad 
Kleinkirchheim och följer leden söderut. Du 
korsar landsvägen och vandrar uppför 
skidbacken mot Kaiserburg (2 055 m.ö.h). På 
vägen upp följer du liften Kaiserburgbahn I 
och II. Du vandrar på skuggsidan av berget 
så den strävsamma vägen uppför blir inte 
lika svettig som i den varma solen.  Väl uppe 
på toppen har du strålande utsikt över 
Nationalparken Nockberge i norr. Leden tar 
dig vidare upp till Wöllander Nock med sitt 
stora kors (2 140 m.ö.h). Här är det läge för 
en paus och njuta av utsikten innan fortsatt 
vandring längs en kam till Vordere Wöllnader 
Nock (2 090 m.ö.h). Härifrån får du den 
första vyn över dagens slutmål, Arriach. Från 
toppen går det nerför längs en serpentinstig 
genom härligt doftande skog. Leden 
passerar en bit ner Kärntens geografiska 
mittpunkt, markerad med en stor skiva och 
en webbkamera. Härifrån följer leden vägen 
nerför. Leden passerar gårdar, betesmarker 
genom byn Sauboden och slutligen fram till 
Arriach.      
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 1 189 m, 
sänkning: 1 337 m. 
Krävande vandring (grad 5), 18 km 
 

 
Arriach 
 

Dag 3 – Arriach – Gerlitzen Alpe 
Leden tar dig vidare ner i dalen innan det går 
uppför vid byn Hinterbuchholz. Leden följer 
en slingrande skogsväg uppför genom det 
grönskande landskapet med vidsträckta 
betesmarker och blomsterängar.  Du når 
Hinterbuchholzer Hütte där du är väl värd en 
vila och något uppfriskande att dricka. 
 
 

 
 
Vägen som leden följer korsas av flera stigar 
och traktorvägar, så även om leden är 
markerad så är det viktigt att vara 
uppmärksam. Du når toppen av 
Feuerberg/Schlosseralm med underbar 
utsikt över bergskedjan Karawanken och 
Julian Alps (Slovenien) i söder. Leden 
fortsätter längs en lättvandrad bergskam 
med storslagen utsikt. Du når Gerlitzens 
skidområde som är ett populärt skidområde 
med sjön Ossiacher See nedanför i dalen.  Du 
har härifrån ytterligare några hundra meter 
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nerförsbacke till ditt boende som ligger med 
underbar utsikt över sjö och berg. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 1 294 m, 
sänkning: 263 m. 
Krävande vandring (grad 5), 15 km 
 
 

 
Gerlitzen Alpe 
 

 
Dag 4 – Gerlitzen Alpe - Ossiach 
Dagen startar med att gå på skrå över 
skidbacken tillbaka till leden. Leden går i 
nordostlig riktning med utsikt över Ossiacher 
See till höger. På andra sidan sjön ser du 
dagens slutmål Ossiach. Leden följer till 
större delen fina skogsstigar och 
traktorstigar nerför i sicksack till Steindorf 
am Ossiacher See. Byn ligger vid Ossiacher 
Sees nordostliga strand och här korsar leden 
landsvägen för att fortsätta över ett sankt 
naturskyddat område, Bleistätter Moor, känt 
för sitt rika djurliv. Vid södra delen av sjön 
går du ner mot sjön och fram till Ossiach. I 
Ossiach finns ett tusen år gammalt kloster 
som genomgått omfattande renoveringar, 
väl värt ett besök om du har ork och tid för 
lite kultur.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 258 m, 
sänkning: 1 661 m. 
Krävande vandring (grad 5), 16 km 
 

 
Skymning Ossiach 
 
 

Dag 5 – Ossiach – Velden am 
Wörthersee 
Från Ossiach går du samma väg som du kom 
in till byn och ansluter till leden som går i en 
brant uppförsbacke söderut kallad 
Schluchtweg. Längre upp når leden den 
vackra sjön Ossiacher Tauernteich omgiven 
av skog. Leden går genom en ljuvlig skog till 
den lilla byn Oberdorf och strax därefter byn 
Köstenberg. Du passerar kyrkor och ruinerna 
av slottet Hohenwart och stigen tar dig ner 
mot Velden och sjön Wörthersee.   
 
 

 
Velden am Wörthersee 
 
 
Du når fram till Velden am Wörthersee som 
ligger helt underbart vid sjön och är en av 
Österrikes mest populära resmål. När du 
kommer in via Alpe-Adria Trail möts du av 
alla stora och praktfulla byggnader.  De är väl 
bevarade och man fascineras av de 
fantasifulla balkongerna, tornen och utsökta 
dekorationerna. Att bara flanera omkring 
eller sitta ner vid någon uteservering vid 
stranden är en perfekt avslutning på den här 
vandringsdagen. 
  
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 628 m, 
sänkning: 697 m. 
Medel vandring (grad 3), 17 km 
 

 
Utsikt från Velden över sjön Wörthersee 
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Dag 6 –Velden am Wörthersee - 
Baumgartnerhöhe 
Du lämnar ditt boende i Velden och vandrar 
ut ur staden. Bitvis har du fin utsikt över 
bergen och även om det är ett lite mera 
tätbefolkat område än tidigare, så infinner 
sig friden. Leden fortsätter genom en skog 
fram till floden Drau, som är ett biflöde till 
Donau. Här vid Drau ansluter Alpe-Adria Trail 
till vandringsleden Marienpilgerweg och de 
följs åt nära stranden innan du korsar floden.  
Efter en kort bit längs landsväg når du 
Faaker See.  
 

 
Faaker See 
 
Leden följer stranden och du passerar fina 
hus, caféer och restauranger innan den 
lämnar sjön. Leden följer vägar fram till Faak 
am See. Här finns butiker, järnvägsstation 
och hotell. Är det fullbokat uppe i 
Baumgartnerhöhe bor du här. Bor du inte i 
Faak am See fortsätter du längs leden 
söderut. Leden passerar slottet Finkensteins 
ruiner från 1300 talet. Slottsruinerna ligger 
underbart och har härlig atmosfär som 
utnyttjas i samband med konserter. Efter 
slottet fortsätter leden uppför och du når 
ditt boende i Baumgartnerhöhe. 
Baumgartnerhöhe ligger cirka 900 m.ö.h.  
med utsikt över slottet Finkenstein, Faaker 
See och Wörthersee. En fin avslutning på 
den här vandringsresan. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 724 m, 
sänkning: 277 m. 
Medel vandring (grad 3), 21 km 
 
 

 
Efter en avslutad vandring längs Alpe-Adria Trail i 
Kärnten är du full av härliga minnen och glädje. 
 

Dag 7 – Hemresa 
Så var det åter dags för hemresa tillbaka till 
Skandinavien. Har du bott i 
Baumgartnerhöhe tar du taxi ner till Faaker 
am See och vidare därifrån med tåg. En 
vandringsresa med många minnen och en 
vältränad frisk kropp har du fått på köpet. 
Kan det bli bättre! 
 
Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se 
 
Antal deltagare 
Från två personer och uppåt.  
 
Svårighetsgrad  

• Snittvärde svårighetsgrad: 4,2 / 5 
• Vandringen varierar från medel till 

krävande. Två dagar är medel och tre 
dagar är krävande. Det är antalet 
höjdmeter uppför och nerför som gör 
vandringsdagarna krävande. 

• Leden följer till större del stigar och 
traktorvägar. Några kortare 
vandringar längs asfaltväg 
förekommer framförallt när du når 
orter och ska ta dig till ditt boende. 

• Leden är mestadels välmarkerad. Där 
det är glest mellan maskeringarna är 
stig eller traktorväg tydliga.  

• Total sträcka att vandra är 87 km 
fördelade på 5 vandringsdagar. 
 

Boende 
Du bor på mellanklasshotell, pensionat eller 
gästgiverier. Rummen har dusch och toalett, 
samt lakan och handdukar.   
 
Notera att den slutliga hotellförteckningen 
får du cirka 5 veckor innan avresa. Det 
innebär att vår första bekräftelse kan komma 
att ändra sig, framförallt gällande boende i 
de större orterna vid sjöarna. 

http://www.vandra.se/
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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 
boenden 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 
Från Köpenhamns Huvudbangård tar det 
cirka 20 timmar, inklusive byte, att resa med 
tåg till Spittal-Millstatter See. Från Spittal-
Millstätter See tar det cirka 1 timme att resa 
vidare med buss till Bad Kleinkirchheim.  
 
Från Baumgartnerhöhe reser du med taxi 
cirka 5 km till Faak am See. Från Faak am See 
tågstation tar tågresan cirka 20 timmar till 
Köpenhamns Huvudbangård. 
 
Vill du resa med tåg till och från vandringen? 
Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. 
 
Flyg 
Närmaste flygplats till startplatsen Bad 
Kleinkirchheim är: 

• Klagenfurt flygplats (55 km) 
 
Närmaste flygplats till slutmålet 
Baumgartnerhöhe är: 

• Klagenfurt flygplats (50 km) 
 

Lokala transporter, utresa  
Vid Klagenfurt flygplats finns tågstationen 
Annabichi och härifrån reser du med tåg till 
Spittal-Millstätter See och vidare med buss 
till Bad Kleinkirchheim. 
 
Lokala transporter, hemresa 
Från Baumgartnerhöhe tar du taxi ner till 
Faak am See tågstation (cirka 5 km) och 
vidare med tåg via Villach till Klagenfurt 
flygplats och tågstationen Annabichi. 
 
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 
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  
 

 

mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yr.no/
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Alpe-Adria Trail 
Alpe-Adria Trail är en cirka 720 km lång vandringsled som startar i österrikiska alperna vid foten 
av Grossglockner. Från Grossglockner, förövrigt Österrikes högsta berg 3 798 m.ö.h. går leden i 
sydostlig genom ett mäktigt landskap med många rejäla upp- och nerförbackar. Utsikten från 
många delar av leden är dock storslagen och väl värd mödan. När leden når Kärnten blir bergen 
lite lägre och vandringen inte lika krävande som tidigare, men nog så vacker. Här passerar leden 
flera sjöar såsom Millstätter See, Ossiacher See och Faaker See samt många byar med 
gemytlighet och atmosfär. 

Leden lämnar Österrike strax söder om Villach vid Faaker See och går över Schwarzkogel ner över 
floden Sava och in i Kranjska Gora. Från Kranjska Gora fortsätter leden genom Nationalparken 
Triglav med Julian Alps mäktiga alptoppar. Leden passerar passet Vršiĉ ansluter lite längre fram 
floden Soča, vid dess källa. Leden följer härifrån den smaragdgröna floden via den lilla byn Trenta 
och vidare via Bovec där landskapet öppnar upp sig. Efter Bovec passerar leden den vackert 
belägna byn Drežnica och fortsätter uppför till Planicakapellet till Krn. Härifrån går det nerför till 
Tolmin. Efter Tolmin passerar leden över floden Soča en sista gång och går uppför till 
bergskammen Kolovrat. Här passerar leden ett friluftsmuseum och går över gränsen mellan 
Slovenien och Italien vid Rifugio Solarie. 

Från gränsen fortsätter leden in i Italien via Tribil di Sopra till den av UNESCO utsedda 
världsarvsstaden Cividale del Friuli. Från Cividale del Friuli fortsätter leden söderut med ett par 
avstickare in i Slovenien. Den första avstickaren går in genom Sloveniens välkända vindistrikt 
Brda. Här går leden genom ett böljande landskap med vingårdar. Området påminner om Toscana 
och Langhe i Piemonte. Från Brda i Slovenien går leden vidare tillbaka in i Italien och korsar över 
ett slättlandskap. Det flacka landskapet följs av skogsvandring fram till Adriatiska havet vid Duino. 
Leden följer det Adriatiska havet en bit in i landet, på gränsen mot Slovenien. Vid Opicina bjuder 
leden på en underbar utsikt över hamnstaden Trieste. Leden avslutas i det lilla kustsamhället 
Muggia strax söder om Trieste. 
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Alpe-Adria Trail mellan Bad Kleinkirchheim – Baumgartnerhöhe 
 

 
 
 
 
 

 
 

Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 

312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21 

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

 

mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/

