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Vandra i Österrike 
 

 
 

Alpe-Adria Trail, 6 nätter 
Seeboden – Bad Kleinkirchheim, 5 vandringsdagar 

 
Vårt vandringspaket längs Alpe-Adria Trail mellan Seeboden och Bad Kleinkirchheim 
går genom det underbara och storslagna Kärnten i södra Österrike. Vandringen 
startar i Seeboden vid den glittrande sjön Millstätter och slutar vid skidorten Bad 
Kleinkirchheim. Vandringsveckan bjuder dig på många strävsamma uppförsbackar till 
härliga bergstoppar. Uppförsbackar som är mödan väl värd då vyerna över sjöar och 
snöklädda alptoppar är oslagbara. Vägen ner från bergstopp eller kam följs av långa 
nerförsbackar genom beteshagar och ljuvligt doftande gran- eller lärkskogar. I 
dalgångarna passerar leden flera alpstugor med möjlighet till stopp och välförtjänt 
vila med förfriskning.  
 
En tuff och uppfriskande vandring för den som väljer att vandra hela sträckan. Inte 
så långa dagsetapper, men många uppför- och nerförsbackar. Om de långa backar 
inte är något för dig kan du förenkla delar av vandringen genom att göra ett tillägg av 
transfer. Den sedvanliga bagagetransporten mellan boendena ingår oavsett om du 
vandrar hela sträckan eller väljer transfertillägget. En oförglömlig vandring längs en 
av de vackraste delarna av Alpe-Adria Trail. 
 
Höjdpunkter 

• Nationalparken Nockberge 
• Minnesvärda vandringar längs bergskammar mellan Tschiernock och 

Hochpalfennock samt Kamplnock och Granattor 
• Bergstoppar med storslagna vyer 
• Gemytligt boende i alpstugor   
• Levande jordbrukslandskap, gröna ängar och grönskande skogar 
• Österrikisk gemytlighet 
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Dag 1 – Ankomst till Seeboden 
Seeboden ligger fint vid sjön Millstätter, cirka 
45 km nordväst om Villach och 80 km 
nordväst om Klagenfurt. Efter check-in på 
ditt boende kanske du tar en tur runt den lilla 
staden. Är det varmt rekommenderas ett bad 
i den friska sjön. 
  
Dag 2 – Seeboden –Alexanderhütte 
Har du valt att vandra hela vägen utan 
transfertillägg, lämnar du ditt boende tidigt. 
Vandringen startar med kort bit längs 
asfaltväg följt av en rejäl uppförsbacke. 
Leden följer traktorvägar och stigar. 
Vandringen är krävande, men belöningen är 
kraftfull. Efter någon timmes vandring kan 
du se dig om och njuta av den fina utsikten 
över Millstätter See. Efter ytterligare någon 
timmes vandring når du Hansbauerhütte. 
Här sitter en kopp kaffe eller något kallt att 
dricka fint. Efter den stärkande pausen 
fortsätter du uppför till Tschiernock där du 
belönas väl med den storslagna utsikten. Vid 
klart väder ser du härifrån Grossglockner i 
nordväst.  
 

 
Hochpalfennock 
 
Efter toppen följer en härlig vandring längs 
alpkammen till nästa topp Hochpalfennock. 
Från toppen går det nerför och du lämnar 
leden för att gå sista biten ner till ditt boende 
som den här natten är en alpstuga med 
härlig utsikt över berg och sjö. 
  
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 1 555 m, 
sänkning: 361 m. 
Krävande vandring (grad 5), 21 km 
 
Med transfertillägg Seeboden – 
Hansbauerhütte 
Vandring Hansbaerhütte – Alexanderhütte   
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 725 m, 
sänkning: 361 m. 
Medel vandring (grad 3), 9 km 
 

 
Alexander hütte 
 
Dag 3 – Alexanderhütte – Döbriach 
Efter en god natts sömn lämnar du ditt 
boende och vandrar uppför mot Millstätter 
Hütte. Det fortsätter uppför till dagens 
högsta punkt, Kamplnock 2 101 m.ö.h. Efter 
toppen har du en härlig kamvandring längs 
Millstätter Alpe framför dig. Från kammen 
har du utsikt mot alpgruppen Ankogel i 
nordväst och Grosse Rossennock i nordost. I 
söder ser du Julian Alps i Slovenien. Vid 
slutet av kammen når du Granattor med 
Garnet gate. Här ska du vandra genom 
bågen och tänka på din käresta och belönas 
med ett långt och fint förhållande.  
 

 
Granattor 
 
Härifrån går det nerför längs stigar och 
traktorvägar till Lammersdorfer Hütte. Här 
tar du lämpligen en välförtjänt rast med 
förfriskning. För dig som lagt till 
transfertillägget inväntar du här din transfer 
som tar dig ner till Döbriach.  
 
Har du valt att vandra hela vägen fortsätter 
du vidare längs leden och den långa 
nerförsbacken mot Matzelsdorf med sin 
pilgrimskyrka. Leden lämnar det öppna 
landskapet och går in i en vacker pinjeskog 
som tätnar ju längre ner mot sjön du 
kommer. Vid slutet av vandringsdagen 
öppnar landskapet upp sig igen och du 
passerar gårdar med betesmark. Döbriach 
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ligger vid Millstätter See:s östra ände och 
efter check in får du en välbehövlig vila.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 562 m, 
sänkning: 1 762 m. 
Krävande vandring (grad 5), 22 km 
 
Med transfertillägg Lammerdorferhütte –
Döbriach 
Vandring Alexanderhütte -
Lammerdorferhütte 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 452 m, 
sänkning: 786 m. 
Medel vandring (grad 3), 12 km 
 

 
Välförtjänt vila och förfriskning vid Lammersdorfer 
 
Dag 4 – Döbriach - Langalmtal 
Om du har valt transferpaketet avgår din 
transfer efter frukost och tar dig upp till 
Radenthein. Har du valt att vandra hela 
vägen startar du med att lämna sjön 
Millstätter bakom dig och vandrar uppför. Du 
når Radenthein som är porten till 
nationalparken Nockberge. Här finns 
möjlighet till förfriskning och är du 
intresserad av ädelstenar finns möjlighet att 
köpa ett granatsmycke eller göra ett besök 
på muséet.  
 

 
 
Du lämnar Radenthein och vandrar uppför 
längs en mindre landsväg omgiven av 
natursköna ängar. Leden lämnar vägen vid 
byn Schrott och passerar över vattendraget. 
Leden passerar det imponerande huset 

Türkhaus vid byn Kaning. Leden följer 
Kneippund Mühlenwanderweg upp genom 
dalen. Leden tar dig in i nationalparken 
Nockberg och upp i Langalmtal. Slutmålet för 
dagen är Erlacherhaus beläget 1 636 m.ö.h. 
Här kan du njuta av det fridfulla landskapet 
och avsluta dagen med en god och rejäl 
middag innan du somnar gott. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 1 216 m, 
sänkning: 181 m. 
Krävande vandring (grad 5), 17 km 
 
Med transfer Döbriach – Radenthein 
Vandring Radenthein - Langalmtal 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 863 m, 
sänkning: 181 m. 
Medel vandring (grad 3), 11 km 
 

 
Erlacherhaus 
 
Dag 5 – Langalmtal – Falkerthaus 
Efter frukost väntar en härlig vandringsdag 
längs bra stigar. Etappen är inte så lång men 
det går en hel del upp och ner. Vandringen 
går genom hjärtat av nationalparken 
Nockberge och du passerar flera höga 
alptoppar med storslagna vyer. Leden 
passerar den lilla sjön Nassbodensee och 
följer en smal stig upp till Zunderwand och 
därefter alptoppen Predigerstuhl (2 197 
m.ö.h.). Efter toppen går det brant nerför. 
Vid sidan av leden växer allsköns endemiska 
alpväxter och sällsynta blommor. Leden 
passerar Erlaecher- Bockhütte innan det 
åter går uppför. Du når sedan dagens högsta 
punkt Pfannock (2 254 m.ö.h.). Här har du fin 
utsikt mot glaciärerna i Hohe Tauern. Du 
passerar den röda klippan Rote Burg och 
vidare nedanför alptoppen Mallnock. Det går 
nerför via Oswaldeck och du når slutligen 
Falkerthaus.  En krävande vandringsdag men 
väl värd mödan.       
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 1 028 m, 
sänkning: 1 113 m. 
Krävande vandring (grad 5), 14 km 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikocqWx4fXAhXFE5oKHXJSDaAQjRwIBw&url=http://www.millstaettersee.com/en/region-villages/doebriach-radenthein/doebriach-radenthein.html&psig=AOvVaw3J9x8UuAcoWD9SERsE-rWF&ust=1508875907889195
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Dag 6 – Falkerthaus – Bad 
Kleinkirchheim 
En tuff vandringsdag med mycket nerför om 
du har valt att vandra hela vägen. 
Belöningen är fantastiska vyer! Du passerar 
Lärchenhütte och några gamla skidliftar. 
Vidare längs en liten bäck förbi en privat 
stuga och mellan Falkert och Falkertköpfl. 
Här korsar du flera leder och ska du vandra 
hela vägen väljer du någon av stigarna som 
inte passerar Falkertsee.  
 
För dig som har transfer bokad följer du 
leden ner till Falkertsee för att invänta 
transfer ner till Bad Kleinkirchheim.   
 
För dig som vandrar vidare fortsätter leden 
upp via Rodrensnock (2 310 m.ö.h.). Åter en 
storslagen utsikt från toppen med det stora 
korset. Leden fortsätter till Schwarzkogel 
och därefter nerför längs en traktorväg via 
Moschelitzenalm och vidare till bebyggelsen 
i utkanten av 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. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 1 262 m, 
sänkning: 1 805 m. 
Krävande vandring (grad 5), 19 km 
 
Med transfer Falkertsee – Bad 
Kleinkirchheim 
Vandring Falkerthaus - Flakertsee 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 843 m, 
sänkning: 550 m. 
Medel vandring (grad 3), 7 km 
 

 
 
 

Dag 7 – Hemresa 
Så var det dags för hemresa tillbaka till 
Skandinavien, om du inte väljer att spendera 
några extra nätter i Österrike. Från Bad 
Kleinkirchheim reser du lätt vidare med buss 
till Spittal där du byter till tåg som tar dig till 
Klagenfurt eller kanske hela vägen hem. 
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Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se 
 
Antal deltagare 
Från två personer och uppåt.  
 
Svårighetsgrad ordinarie vandring 

• Snittvärde svårighetsgrad: 5 / 5 
• Vandringen 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 93 km 
fördelade på 5 vandringsdagar. 

 

Svårighetsgrad tillägg transfer 
• Snittvärde svårighetsgrad: 3,4 / 5 
• Vandringen varierar från medel till 

krävande. Fyra dagar är medel och 
en är 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 53 km 
fördelade på 5 vandringsdagar. 

 

Tillägg transferpaket 
Med anledning av att sträckor är krävande på 
grund av höjdskillnaderna finns möjlighet att 
ta bort en del av de svåra stigningarna och 
sänkningarna genom ett transfertillägg.  
Transfertillägget innebär att du får 
persontransport del av sträckan. Under 
respektive dags beskrivning ser du 
vandringssträcka samt höjdskillnader då du 
använder transferpaketet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Boende 
Du bor i alpstugor, mellanklasshotell eller 
gästgiverier. Rummen har dusch och toalett, 
samt lakan och handdukar. Notera dock att 
några alpstugor kan ha dusch och toalett 
utanför rummet. 
  
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. 
 
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 15 minuter att 
resa vidare med buss till Seeboden. Från Bad 
Kleinkirchheim tar det cirka 1 timme med 
buss till Spittal-Milstätter See. 
 
Vill du resa med tåg till och från vandringen? 
Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. 
 
Flyg 
Närmaste flygplats till startplatsen 
Seeboden är: 

• Klagenfurt flygplats KLU (85 km) 
 
Närmaste flygplats till slutmålet Bad 
Kleinkirchheim är: 

• Klagenfurt flygplats KLU (55 km) 
 
Lokala transporter, utresa  
Vid Klagenfurt flygplats finns tågstationen 
Annabichi. Härifrån reser du enklast med tåg 
till Spittal-Millstätter See och vidare till 
Seeboden med buss.   
 
Lokala transporter, hemresa 
Från Bad Kleinkirchheim reser du med buss 
till Spittal-Millstätter See och vidare med tåg 
till Klagenfurt flygplats och tågstationen 
Annabichi. 

http://www.vandra.se/
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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 och reservationer 
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.  
 
Notera även att en del av vandringen sker på 
hög höjd. Vid regn eller snö kan delar av 
vandringen inte vara möjliga. Du som 
vandrar ansvar själv för att avgöra när det 
inte är möjligt att vandra. Eventuella extra 
transporter till nästa boende vid inställd 
vandring bekostas av dig själv, varken 
Vandra of Sweden, lokal arrangör, lokala 
turistbyråer eller hotell står för dessa extra 
kostnader.  
 

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. 

Alpe-Adria Trail mellan Seeboden och Bad Kleinkirchheim 
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