
 
 
 

Österrike med alptoppar, kor och höstfest 
19-28 september 2019 

 
Om Du tror på kärlek vid första ögonkastet ska Du åka med oss till Salzburger 
Land. I denna oerhört vackra del utav Österrike förtrollas Du utav det 
underbara landskapet med turkosblå sjöar, alptoppar med snö och de många 
gröna ängarna med de typiska alpkorna. De vänliga österrikarna bjuder oss 
inte bara på sin gästfrihet utan även på sin goda mat. Upplev pittoreska små 
byar med sina blomsterklädda balkonger, ta linbanan upp till en topp och 
vandra en stund. 
 
Dag 1: Hemorten – Kassel  80 mil 

När alla våra resenärer har kommit ombord åker vi mot Helsingborg och vidare genom Danmark till 
Rödby. Här väntar färjan på att få ta oss över till Puttgarden. Efter ca 45 minuter i vi så framme i 
Tyskland och sedan bär det söderut på snabba motorvägar. De många milen avverkas och vi är snart 
framme i Kassel där vårt hotell väntar med god mat och sköna sängar. 
 
 
Dag 2: Kassel - Altenmarkt im Pongau 70 mil 
Vi fortsätter vår resa söderut och passerar städer som Nürnberg och München innan vi åker in över 
gränsen till Österrike. Nu tar det inte så lång stund innan vi är framme i Altenmarkt im Pongau. Här bor 
vi sju nätter på Hotel Brückenwirt. 
 
Naturligtvis måste vi göra en del utflykter för att se oss omkring i detta vackra land! Om man väljer att 
stanna hemma kan man vandra eller göra en cykeltur på egen hand vi har då även förslag på detta. 
 
 
Dag 3: Wagrain ”Kofest”  3 mil   

Alpbefolkningens sedvänjor har en stark historisk koppling till boskapsskötseln, som redan från dag ett 
var avgörande för nybyggarnas försörjning. Den säsongsbundna vallningen av boskap i Österrikes 
bergsregioner är ett färgstarkt exempel på gamla jordbrukstraditioner som lever kvar i vår tid.  På 
försommaren, ungefär vid pingst, vallar traktens herdar och mjölkbönder korna uppför sluttningarna till 
högt belägna ängsmarker för sommarbete. I mitten av september är det så dags att valla ner korna till 
dalgårdarna igen innan vintern lägger sig över alptopparna. När boskapsskötarna väl återvänder med 
korna ordnas ofta ceremoniella festligheter, så kallade Almabtrieb. Om sommarmånaderna seglat förbi 
utan allvarliga tillbud firas boskapsskötarna med pompa och ståt. Parader där korna smyckas med 
huvudbonader av dvärgtall, alptistel och porslinsblomma.  
 
 
Dag 4: Rundtur i Altenmarkt till fots med hotellchefen och Dachstein 8 mil 
Idag ska vi lära känna vår lilla stad och vem kan visa oss det bättre än Karl, vår hotellchef? Det blir en 
fin tur på några kilometer i lugnt tempo. På eftermiddagen besöker vi Dachsteinområdet och byarna 
Ramsau, Schladming och Filzmoos. 
   
 
Dag 5: Salzburg och Friluftsmuseet  15 mil 
Ett besök i Salzburg är ett måste när vi är i Salzburger Land. Vi går en liten promenad i Mozartstaden 
innan vi får en liten stund på egen hand. Efter lunch åker vi utanför staden och besöker det fantastiska 
friluftsmuseet som ger oss en inblick i den österrikiska historien.  
  
 

https://www.google.se/search?q=almabtrieb&client=firefox-a&hs=o6f&rls=org.mozilla:de:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DhHhUvO7Ae-OyQO2yoHADA&ved=0CDQQsAQ&biw=1600&bih=796


 
Dag 6: Alpbyn Abtenau och en ”klamm”  9 mil  

Bussen tar oss i dag till den fina alpbyn Abtenau där vi dricker kaffe och äter en god tårtbit på det 
lokala konditoriet. Ett besök i en ”klamm” ska vi också hinna med innan vi far hemåt igen. En klamm är 
som en skreva eller ravin i berget där man får se vattenfall och vacker natur. 
 
Dag 7: De vackra sjöarna  25 mil 
Denna dag ägnar vi åt att åka mot det fantastiska sjölandskapet i Ober Österreich. Både St. Wolfgang 
med Vita Hästen och den bedårande staden Hallstatt får besök av oss. Ha kameran redo för i dag blir 
det tillfällen till många fina bilder. 
 
 
Dag 8: Bondehöstfest i Filzmoos  4 mil 
Skörden och hösten firas med en härlig fest och detta vill vi inte missa! Vi åker till Filzmoos och får ta 
del av detta typiskt österrikiska firande. 
 
 
Dag 9: Altenmarkt in Pongau – Berlin 78 mil 

Vi måste tyvärr säga farväl till Alperna och åter vända hemåt… Bussen tar oss på fina vägar och vi gör 
stopp för fika och lunch innan vi är framme i Berlin/Brandenburg på vårt hotell. 
 
Dag 10: Berlin/Brandenburg – Hemorten 70 mil  

Bussen tar oss mot Rostock och sedan vidare genom Danmark och på kvällen är vi åter tillbaka i 
Småland. Med oss i bagaget har vi oförglömliga dagar och minnen och säkert en och annan ny 
bekantskap! 
 
Pris: 8995:- per person inkluderar:      
 

 resa med modern turistbuss med toalett 

 väg- bro och färjeavgifter 

 två nätters logi på övernattningshotell med halvpension (del i dubbelrum) 

 sju nätters logi på Hotel Brückenwirt Altenmarkt med halvpension (del i dubbelrum) 

 reseledare 

 alla utflykter angivna i programmet samt entréavgifter till dessa 
 

Enkelrumstillägg: 2000:-  Enkelrummen är i de flesta fall just enkelrum och det finns ett begränsat      

antal.   
 
Hotell i Altenmarkt: Hotel Brückenwirt, Altenmarkt im Pongau. Hotellet erbjuder inomhuspool, 
massage gym och bastuområde. Rummen har tv, fön, telefon och kassaskåp. En del rum har även 
balkong. 
Vi serveras frukostbuffé och middag bestående av salladsbuffé, trerätters meny med valmöjlighet. 
 
Påstigning: Ljungby Busstation 05.10, Strömsnäs Shell 05.40, Markaryd ICA 06.00, Skånes 

Fagerhult 06.20 
 
Försäkring: Var och en ansvarar för att man har avbeställningsskydd/reseförsäkring genom sitt 
försäkringsbolag. 
 
Bokning och betalning: resan bokas hos Lennart Karlsson, 070-6708034. Anmälningsavgiften 

betalas gentemot faktura som skickas ut med början på 2019. Slutbetalning sker senast 15 juli 2019. 
 
Övrigt: det kommer att finnas servering ombord på bussen och detta betalas i svenska kronor, övrig 
valuta som behövs är endast Euro. Dryck ingår ej vid måltiderna.  
 
Frågor om resan: ring till Suzane 0733-352515 eller maila till sc67@live.se   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


