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Vandra i Österrike 

 
 

Salzkammergut, 4 nätter 
Abersee - Abersee, 3 vandringsdagar 

 

Denna vandring bjuder i huvudsak på kortare vandringar. Salzkammergut är ett 
vackert kultur- och sjölandskap som ligger cirka en timme öster om Salzburg. 
Området är listat på UNESCO:s världsarvslista för sina kulturella värden och sin 
skönhet. Vår vandring genom Salzkammergut bjuder dig på vandring mellan 
pittoreska byar med mycket historia. Du vandrar över gröna ängar med oförglömliga 
vyer över de omgivande mäktiga bergen, genom grönskande skog och längs 
glittrande sjöar. Du bor fint på hotell och gästgiverier med mycket gemytlighet och 
god mat. Vi kör i vanlig ordning bagaget mellan övernattningarna, så att din vandring 
blir behaglig. 
 
Höjdpunkter 

• UNESCO-listade Salzkammergut  
• Storslagna vyer över alperna  
• Sjön Wolfgangsees med dess underbara strand 
• Österrikisk gemytlighet 
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Dag 1 – Ankomst till Abersee, 
Wolfgangsee 
Det är lätt att ta sig från Skandinavien till 
Salzburg och vidare därifrån med buss till 
Abersee vid Wolfgangsee som är där vi bokar 
ditt boende i första hand. Är det fullbokat i 
Abersee bor du i på andra sidan sjön i St 
Wolfgang. Vid check in på ditt boende får du 
dina färdhandlingar, kartor, bagagetaggar, 
voucher och ledbeskrivning med kartor. 
 

 
Wolfgangsee 
 
Dag 2 – Abersee båtresa till St 
Wolfgang. Vandring till Strobl och 
lokalbuss till Bad Ischl 
Efter en god natts sömn och en härlig 
frukost tar du båten över till St Wolfgang om 
du bor i Agersee. Du startar din vandring i St 
Wolfgang och lämnar Wolfgansee bakom dig. 
Du vandrar uppför till den ljuva sjön 
Schwarzensee. Här passar det utmärkt att 
göra ett stopp vid hyttan Gasthof zur Lore 
med sina hemgjorda delikatesser. Du vandrar 
vidare via genom Wirer-ravien och rundar 
berget Bürglstein ner till Wolfgansee och 
strandpromenaden vid Strobl. Från Strobl tar 
du lokalbussen till Bad Ischl, där du bor de 
nästföljande två nätterna. Efter check in har 
du möjlighet att utforska staden som är 
belägen vid floden Ischl. Här finns rika salt- 
och svavelkällor vilket har gjort Bad Ischl till 
en välkänd bad- och kurort. Staden är även 
huvudort i Salzkammergut. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 300 m, 
sänkning: 300 m. 
Lätt vandring (grad 2), 12 km 
 
 

 
 
Dag 3 – Bad Ischl – Bad Goisern 
Vandringen ut från Bad Ischl följer floden 
Trauns strandpromenad fram till 
Kaltenbachau, ett område för kejserliga 
nöjen som hästkapplöpning och picknick. 
Salt har alltid varit en viktig inkomstkälla i 
Salzkammergutområdet. Världens äldsta 
pipeline för transport av saltvatten går 
mellan saltgruvorna i Hallstatt och 
saltbruken i Bad Ischl och Ebensee. Pipelinen 
byggdes i slutet av 1500 talet och idag följer 
vandringsleden ” Soleitungsweg” delar av 
pipelinen. Du följer leden fram till Bad 
Goisern. Bad Goisern är porten till Hallstatt, 
som är upptagen på UNESCOs 
världsarvslista. Om du föredrar att följa en 
lite tuffare led kan du följa Ewigen Wand som 
bjuder på spektakulära vyer över det 
underbara området. 
 
Ordinarie väg 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 50 m, 
sänkning: 63 m. 
Mycket lätt vandring (grad 1), 11 km 
 
Alternativ Ewige Wand 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 422 m, 
sänkning: 386 m. 
Lätt – medel vandring (grad 2,5), 14 km 
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Dag 4 – Tågresa Bad Goisern – Bad Ishl.  
Vandring till Abersee, Wolfgangsee 
Den här morgonen lämnar du Bad Gosern 
med tåg till Bad Ischl. Från Bad Ischl startar 
din vandring och följer du leden Sissi-Weges 
mot den lilla fina sjön Nussensee och vidare 
längs floden Ischl till Strobl vid Wolfgangsee. 
Härifrån följer du Abersees södra strand. 
Leden tar dig genom naturreservatet 
Blinklingmoos och vidare längs Wolfgansees 
strand till ditt boende i Abersee. Bor du i St 
Wolfgang tar du båten över Wolfgangsee 
från Abersee. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 348 m, 
sänkning: 210 m. 
Medel vandring (grad 3), 18 km 
 

 
Nussensee 
 
Dag 5 – 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 en person och uppåt.  
Svårighetsgrad  

• Snittvärde svårighetsgrad: 2,0 /5 – 
2,5/5 

• Vandringen är mycket lätt - medel.  
• Vill du göra vandringen lite tuffare 

men med välförtjänta vyer kan du 
dag 3 välja Ewige Wand vilket ger 
den längre sträckan och den högre 
genomsnittliga svårighetsgraden. 

• Total sträcka att vandra är 41 - 44 
km fördelade på 3 vandringsdagar. 
 

 
 
 

Boende 
Du bor på mellanklasshotell eller 
gästgiverier. Rummen har dusch och toalett, 
samt lakan och handdukar.   
 
Vi bokar dig i första hand på platserna som 
nämns i programmet men undantag kan 
finnas på grund av fullbokade hotell. Vi bokar 
dig då på närliggande ort och om nödvändigt 
transporterar vi dig. Kostnad för transporten 
kan tillkomma. 
 
Är ni tre personer som vill bo i trippelrum 
bokar vi er i första hand enligt era önskemål. 
Om det någon eller några nätter inte är 
möjligt att boka trippelrum bokar vi er i ett 
dubbelrum och ett enkelrum den/de aktuella 
natten/nätterna. Det tillkommer då 
enkelrumstillägg för den/de aktuella 
natten/nätterna. 
 
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 14 timmar, inklusive byten, att resa 
med tåg till och från Salzburg.  
Vill du resa med tåg till och från vandringen? 
Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. 
 
Flyg 
Närmaste flygplats till start- och slutplatsen 
Abersee, Wolfgangsee är: 

• Salzburg flygplats (49 km) 
• München flygplats (195 km) 
• Wien flygplats (334 km) 

 
Lokala transporter 
Mellan Salzburg och Abersee, Wolfgangsee 
reser du med buss, bussresan tar cirka 1 
timme. 
 
Salzburg flygplats 
Mellan Salzburg flygplats och Salzburg 
Hauptbahnhof reser du med buss eller taxi, 
restid cirka 20 min.   
 

http://www.vandra.se/
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München flygplats 
Till och från Münchens flygplats reser du 
enklast med lokaltåg. På flygplatsen finns en 
tågstation som trafikeras av två tåglinjer, S 1 
och S 8. Båda linjerna går till München Ost-
Bahnhof som är bästa stationen för resa 
med tåg till/från Salzburg.  
 
Restid mellan München flygplats och 
Salzburg är cirka 2 tim och 15 min inklusive 
byte München Ost-Bahnhof.  
 
Wien flygplats 
Mellan Wiens flygplats och Wien West-
Bahnhof reser du bäst med buss, restid buss 
cirka 45 minuter.  
 
Från Wien Westbahnhof reser du vidare med 
tåg till Salzburg.  
 
Restid Wien Westbahnhof – Salzburg cirka 2 
tim och 30 min.  
 

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. 
 
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  
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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-
östliga- 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 i de inre alpdalsregionerna så 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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