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AKTIVITETSKATALOG 
I Saalbach har vi ikke et fast dagsprogram for aktiviteter, da den enkeltes præferencer er forskellige 
og vejret skifter. Til gengæld har vi lavet dette inspirationskatalog, hvor vi omtaler en del af de mange 
aktiviteter og muligheder der er i og omkring Saalbach. 
 

Joker Card 
Dit ophold er inklusiv et såkaldt "Joker Card”, der giver gratis adgang til masser af aktiviteter – bl.a. 
byens friluftsbad, minigolf, busser, bjergbaner, aktivitetspark og meget mere. Det lokale turistkontor 
arrangerer også 1-2 guidede vandreture i løbet af ugen. 
https://www.saalbach.com/en/summer/joker-card 

 
Friluftsbadeland 
Dalens store badeland, Käpt’n Hook, er et 1000 m2  stort vandland med pools, strømkanal, klatrenet, 
whirlpool, flere vandrutschebaner, beachvolley-bane, restaurant og store grønne arealer. Entré er 
inkluderet i Joker Card.  

 
Vandreruter  
Et vandrenet på over 400 km gør Saalbach Hinterglemm til et fantastisk område at udforske til fods. 
Vandreruterne er markeret med farve efter sværhedsgrad og længde. Rundt i vandreterrænet støder 
man på mere end 60 kors, varder og kapeller, der vidner om, at dette bjergområde er blevet 
udforsket af vandrere igennem mange århundreder. Med toppe op til 2200 meters højde er det 
muligt at finde udfordrende ruter, men hovedparten af ruterne er tilgængelige for de fleste vandrere. 
Det er muligt at vandre til byer som Leogang, Fieberbrunn og Zell am See og så tage bussen hjem. 
Flere gange ugentligt er der gratis vandreture med lokale bjergguider. Brug af bjergbaner og busser i 
området er inkluderet i Joker Card. Se link til interaktivt vandrekort her:  
https://www.saalbach.com/en/summer/hiking-outdoor/hiking-map 

 
Zell am See og Kaprun 
Zell am See er et vigtigt knudepunkt i denne del af Østrig. Det er en historisk by, hvor der i gågaden 
fortsat er spor efter de gamle borgtårne og -mure. Der er 18 km fra Saalbach til Zell am See, og herfra 
kan man tage toget til f.eks. Salzburg. I Zell am See kan man tage på sejltur på søen, bade ved et af 
byens søbade eller tage turen rundt om søen til fods eller på cykel. Ved den nærliggende by, Kaprun, 
kan man opleve de højt beliggende opdæmmede søer Mooserboden og Wasserfallboden eller 
gletsjerområdet, Kitzsteinhorn, der kan nås med bjergbane. 
   

Mountainbike 
Over stok og sten. Gennem dale og over bjergpas. Saalbach Hinterglemm er Østrigs førende 
mountainbike-region og berømt for sit 400 km store net af afmærkede mountainbikespor markeret 
efter sværhedsgrad. Her er bredde sk <iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1-
ZgF2fBPRTEk-Cakr3jpHclwwDyTBBbK" width="640" height="480"></iframe> ovstier, singletrails, 
pumptracks og downhill-spor. Der er med andre ord mountainbike til alle niveauer. Kortmateriale til 
sporene fås gratis, ligesom et interaktivt kort kan findes online. Flere bjergbaner og busser medtager 
mountainbikes. Mountainbikes kan lejes direkte på vores hotel eller ved vores samarbejdspartner i 

https://www.saalbach.com/en/summer/joker-card
https://www.saalbach.com/en/summer/hiking-outdoor/hiking-map
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Saalbach. Der er også mulighed for at leje e-cykler. Vi har mulighed for at medbringe et begrænset 
antal cykler med vores busser.  
Link til interaktivt mountainbike-kort finder du her: 
https://www.saalbach.com/en/summer/mountain-biking/interactive-trail-map 

 

Grossglockner og Krimml  
Grossglockner er med sine 3.798 m Østrigs højeste bjerg. En 50 km panoramavej går fra Zell am See, 
over passet, Franz Josef Höhe, til Heiligenblut og regionen Kärnten. Krimml Wasserfall er et 
spektakulært vandfald og med en faldhøjde på 380 m er det Europas største. Hvis man er klar på en 
lille vandretur, kan man gå langs vandfaldet op igennem dalen og ind til den lille bjergrestaurant 
Schönangerl. Der arrangeres ugentligt busudflugt fra Saalbach Hinterglemm, hvor man kommer tæt 
på disse to store naturoplevelser på samme tur.  

 
Rafting, canyoning, klatring 
Det er muligt at prøve kræfter med alle mulige bjerg- og flodaktiviteter. Disse ture gennemføres i 
grupper af 4-15 deltagere og er altid med uddannet bjergguide. Da sværhedsgraden af aktiviteterne 
kan varieres, er dette et tilbud som kan tilpasses alle.  

 
Cykling 
Ved vores samarbejdspartner i Saalbach kan man både leje tour-cykler og racercykler, så de mange 
fantastiske cykelruter i hele regionen, Salzburgerland, kan udforskes.  

 
Der Talschluss 
Der Talschluss betyder for enden af dalen, hvilket passer perfekt med beliggenheden af denne 
adventurepark. Området består af flere forskellige aktiviteter; bl.a. gangbroer og tårne mellem 
trætoppene samt den flotte ”Golden Gate Bridge of the Alps”, der er en fodgængerbro over en meget 
dyb dal. Her er også en klatrepark og en 2,5 km lang svævebane ”flying fox”, hvor man hænger i en 
sele under et kabel og flyver afsted med op til 80 km i timen. Man kan komme op til aktiviteterne ved 
at vandre eller tage ”traktortoget” op til Linding Alm, hvor det også er muligt at nyde en frokost eller 
bare noget køligt at drikke. Læs mere her 

 
Salzburg 
Salzburg er ”hovedstaden” i regionen Salzburgerland og en utrolig flot by. Med bus til Zell am See og 
tog videre til Salzburg kan turen gøres på ca. 2 timer. Af oplevelser i Salzburg kan nævnes; Schloss 
Hellbrunn, Haus der Natur, Salzburg Zoo, Fæstningen Hohensalzburg og Mozarts fødehjem.   

 
 

https://www.saalbach.com/en/summer/mountain-biking/interactive-trail-map
http://www.talschluss.at/

