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AKTIVITETSKATALOG WILDSCHÖNAU 
Herunder følger forslag til yderligere oplevelser og aktiviteter for både børn og voksne. Nogle er i 
samarbejde med lokale aktører, og nogle medfører egenbetaling.  
 
Vandreudflugt – Kundl Klamm 
Kundl Klamm er en slugt med et brusende vandløb, der forbinder højdalen Wildschönau med dalen 
Inn ca. 300 højdemeter længere nede. Denne vandretur går langs vandløbet på grusstier og på broer,  
bygget ind i klippesiderne, og med det brusende vand lige under. Turen er flot og udfordrende og 
slutter i byen Kundl tæt ved Inn-floden. Herfra bliver vi kørt retur til hotellet i taxi.  
Ca. pris pr. person ved: 
4-5 deltagere kr. 125,-  //  6-7 deltagere kr. 100,-  //  8-14 deltagere kr. 80,-  //  15-> deltagere kr. 60,-  
 
Mountainbike 
Der er mulighed for at tage på guidede mountainbiketure af 3-4 timers varighed. Minimumskrav er 6 
deltagere, og prisen er ca. kr. 300 pr. person inkl. mountainbikeleje. 
Vil du køre afsted på egen hånd er leje af mountainbikes muligt flere steder i dalen. Vi anbefaler 
udlejning i Niederau. Du kan selvfølgelig også medbringe egen mountainbike. 
Leje 1 dag: 
Alm. mountainbike fra kr. 200.  E-bike (MTB) ca. kr. 225 
 
Paragliding 
Prøv et tandemspring med lokal rutineret og uddannet paraglide-instruktør for ca. kr. 800. 
Det er også muligt at tilmelde sig et flerdages kursus, hvor du lærer at flyve på egen hånd. 
Børn på 140 cm højde og derover kan tage et tandem-spring.  
 
Roll and release (gratis) 
Her prøver vi diverse yoga, udspændings- og styrkeøvelser for at løsne trætte muskler og for at styrke 
kroppen og øge velværet. Aktiviteten gennemføres, hvis der er tilslutning. Husk egen yoga-måtte 
eller lignende. 
 
Tennis (gratis) 
Det er gratis at låne tennisbane. Banerne er beliggende ved badelandet i Oberau og skal bestilles 
senest dagen før. Tennisketsjer og bolde skal medbringes eller kan lejes på stedet. 
 
Fælles picnic 
Guiderne har nøje udvalgt et mødested med udsigt til Wildschönaus smukke natur. Her kan alle 
komme og være med, og vi nyder frokosten og deler gode historier i fællesskab. I kan vælge at følges 
med guiderne eller være på egen vandre- eller cykeltur til stedet. Egen picnickurv medbringes. 
 
Ridning 
Det er muligt at booke enkelte undervisningstimer eller en halv eller hel dagstur på hesteryg i 
Wildschönau-området. Børn fra 6 år kan deltage i ridningen. Ridningen skal bookes mindst en dag før. 
Priser kommer fra ca. 200 kr. ekskl. evt. leje af hjelm m.v. Vi anbefaler Haflingerhof in Mühltal, der 
ligger meget tæt på Hotel Platzl i Auffach.  
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NB! Hjelm og beskyttelse af overkrop er lovpligtigt for børn. Kan lejes. 
 
Zauberwinkel Klatrepark 
Leg ”Tarzan og Jane” for en dag. Børn (og voksne) på 140 cm højde og derover kan fornøje sig i den 
spændende klatrepark i Oberau. Der er 29 stationer og tre forskellige ruter i de høje trætoppe. 
Tirsdage kl. 10.00 opnår man 20 % rabat med sit Wildschönau-kort. Læs mere om klatreparken her. 
 
 
 

https://www.wildschoenau.com/en/summer/high-rope-course

