
Sommerferie i Bad Gastein 
                                    

Bad Gastein byder på en mangfoldighed af for-
nøjelser og spændende oplevelser. Vejret er 
meget omskifteligt og på grund af bjergene er 
vejrudsigterne ret usikre. Selvom der er lovet 
regn hele dagen kan solen skinne fra en skyfri 
himmel nogle timer – og så er det bare om at 
udnytte det. 
 
Vandreture og naturoplevelser står i kø. Sørg 
for gode vandresko. Et par joggingsko kan godt 
bruges, men jo mere ambitiøs du er, jo bedre 
fodtøj er der brug for. 
 
Du vil se at dine medvandrere går med ”bjerg-
støvler”. 

 
Påklædningen bør være fleksibel og et regnslag som du hurtigt kan iføre dig, er fint at have med i rygsæk-
ken, sammen med vandflasker og andre fornødenheder. 
 
 
 
I bjergenes liftsystemer er der typisk en top-, mellem- og dalsta-
tion – så kan man selv vælge om man vil køre hele vejen op og gå 
afslappet rundt på toppen (hvor der typisk er forskellige aktivite-
ter og gå-ture) og med liften ned igen, gå halvvejs op til mellem-
stationen og køre med lift resten af vejen etc. 
 
Det er stejle stigninger, så man kommer virkelig på arbejde, men 
der er belønninger på de udskænkningssteder man finder i terræ-
net (husk kontanter – man tager normalt ikke kreditkort). 
 
Lift-turene koster typisk mellem 15-25 euro. Lifterne er normalt 
lukkede i frokostpausen mellem kl. 1200 og 1300. 
 
Fordi du er ”Kur-gæst” modtager du et GC-kort i receptionen. Det giver dig rabat forskellige steder (katalog 
medfølger). Husk altid at have kortet med rundt. 
 
 
 
Daglige bekvemmeligheder 
De daglige indkøb foretages i Euro Spar. Butikken finder I op ad vejen til venstre for vores hus på Böckstei-
ner Bundesstrasse 1. Der er 5 minutter på gå-ben – næsten det samme i bil og der er fine parkeringsmulig-
heder i P-kælder. Her kan I få det hele. 
 
Her er åbent alle hverdage kl. 0715 – 1930. Lørdag er der åbent til kl. 1800. Der er ofte søndagsåbent (til kl. 
1300) i turistsæsonen – Men tjek i butikken. Er der ikke søndagsåbent mens du er her, må du køre til Bad 
Hofgastein (ca. 15 min. i bil) hvor dagligvarebutikkerne har åbent til kl. 1300 om søndagen. 
 
Hvis I har lyst til bagerbrød er der to muligheder. Enten lige overfor togstationen eller nede i byens cen-
trum. Begge bagerbutikker kan nås på en 10 minutters gåtur. 
 



Felsentherme. Thermal spa og sauna 
Et skønt spa-mekka med flere opvarmede pools både ude og 
inde. Er vejret godt, kan man ligge ved pool-kanten i ligge-
stole. Mulighed for sauna, fitness (koster ekstra entré), mas-
sage (bestilles og afregnes separat) og en panoramarestau-
rant. 
 
Husk håndklæde – det kan lejes for € 4,- og er påkrævet i 
saunaen, hvor man ikke må have badetøj på. 
 
Et besøg koster ca. € 21,- for 3 timer og € 28,- for en hel dag. 
Ligger overfor togstationen og den store lift oppe i byen 
(ved Euro Spar). 
 
 
En tur i badesøen 

 
Nede i Bad Hofgastein – små 10 min. i bil - finder 
du nemt den skønne badesø. Alletiders for bør-
nefamilier, der savner havet. Den er åben hver 
dag fra kl. 1000 - 1900. 
 
Der er også et serveringsted, hvis du ikke bare vil 
nyde din medbragte madkurv. Indgangen for en 
hel dag koster € 5,50 for voksne, € 4,- for 15 - 
18-årige og € 1,50 for 6 - 14-årige. Efter kl. 1600 
er priserne ca. det halve. 
 

 
Natteliv og underholdning i Bad Gastein 
Vintertid er højsæson i Bad Gastein med fuld tryk på afterskiing og barliv. Der sker også en del i sommer-
halvåret, men ikke alle barer er åbne om sommeren. Det mest livlige natteliv er i kvarteret bag ved Felsen-
therme og ned mod Hotel Salzburger Hof. 
 
Der er også mange hyggelige steder nede i dalen – det er bare at gå i gang. Når man går ned i dalen fra hu-
set finder man også en lille park med en musikscene – her er der aften-/eftermiddagsunderholdning et par 
gange om ugen. Se nærmere på skiltningen dernede. 
 
Kik ned på Ginger n’ Gin bar og restaurant i kælderen under Hotel De l’Europe. Her serveres Gin i alle af-
skygninger. Hyggelig og cool bar med et meget fyldigt cocktailkort. Omgivelserne er af en anden verden på 
dette skønne hotel (som er under rekonstruktion til lejligheder). Spisekortet er asiatisk inspireret – men by-
der også på en god bøf. 
 
 
Vandreture – er afmærket med rød-hvide skilte og har normalt et rutenummer. Undervejs finder man 
skiltning med destinationer og tidsangivelser 

Vandreturene i området er helt fantastiske. I kan vælge mange ruter og enten gå 
op eller ned og så tage liften den anden vej. I kan også vælge mellem mountain-
bike/grusstier, som også bruges af de lokale til at køre forsyninger til de skønne 
bjergrestauranter, der lokker med dejlige forfriskninger på turen. 
 
De brede stier er mere bekvemme at gå på, men ruterne er også lidt længere. 
Bjergstierne kan være ret stejle, men det er ikke mere krævende end almindelig 
vandring – ikke noget med klatreudstyr og farlige situationer. 
 

Hvis bentøjet slet ikke er til vandreture, kan turen op og ned af bjergene med kabinelifterne anbefales. Ud-
sigten fås ikke bedre – og selve turen er en oplevelse i særklasse.  
 

http://www.felsentherme.com/de/felsentherme/bilder/?tx_yag_pi1[c35][galleryUid]=1&tx_yag_pi1[c35][albumUid]=7&tx_yag_pi1[action]=submitFilter&tx_yag_pi1[controller]=ItemList&cHash=07ef90c48d452558cd051f971ff54e84


Graukogel 
Gå op ad vejen til venstre fra ejendommen. Efter 10 minutter er du ved 
Graukogel-liften. Der finder du en spændende vandrerute gennem skoven. Til 
liftens mellemstation er der ca. 1,5 time (for personer i nogenlunde fysisk form 
– læg selv til og træk fra indtil du har gjort dig erfaringer). Stigningen er 375 m. 
– så du skal forestille dig at du går ad trapper op i et hus af den højde. 
 
Der ligger er dejligt gasthaus med mad og drikke når du er fremme. Fortsæt til 
toppen med liften (eller kør ned med den igen). Du kan også vælge den civilise-
rede grusvej ned til Bad Gastein – den er længere, men stejle skovstier er ikke 
så sjove at gå ned af. 
 
 
     
Stubnerkogel 

 
 
Du finder liften overfor Felsentherme. Her kan du igen vælge 
hvad du har lyst til – f.eks. at køre til toppen, retur til mellem-
stationen og gå ned resten af vejen – eller omvendt. 
 
Der er meget imponerende på toppen hvor der er flotte ud-
sigtspunkter og en skræmmende hængebro man kan krydse 
….  hvis man tør. 
 
 

 
Fulseck  
Her skal du først køre til Dorfgastein. Tag evt. liften til mellem-
stationen. Herfra er der 2,5 times vandring til toppen. 
 
Efter ca. 2 timer kommer du til en fantastisk spejlsø (man må 
ikke bade – kun soppe) og borde/bænke til afslapning. Fint til en 
pause efter to timers vandring. 
 
Der er også en meget fin naturlegeplads til børnene. Her, under-
vejs og på toppen vil du opleve de mest storslåede udsigter til 
både nære og fjerne bjerge. 
 
 
Vær også klar til at passere græssende køer og heste. Man kan også tage turen med liften helt til toppen og 
vandre den mindre krævende tur ned til legepladsen og søen – og videre ned til mellemstationen for at 
tage liften ned igen – nok mere børnevenlig til mindre børn på turen. 
 
Schlossalmbahn 

I Bad Hofgastein (15km) følger du skiltene til ”Schlossalmbahn”. 
Der roder en del fordi man er ved at bygge et helt nyt liftsystem 
på tværs af vejen. 
 
Her finder du en anden type lift: først et ”tog” til mellemstatio-
nen og herefter en gondol-lift til topstationen. 
 
Der er afgange er hvert 20. minut. Du kan f.eks. møde ind kort 
før kl. 1300, hvor første tur efter frokostpausen kører. Så har du 
masser af tid på toppen til sidste tur ned ved 16-tiden. 
 



Hvis du tager hele turen op, er der flere fine muligheder for at opleve alpetoppen.  Der er også en lille sø og 
en masse aktiviteter for store og små; legepladser, hoppepuder og gå-på-line-baner – alt sammen frit til 
rådighed. 
 
Der er 5 vandreruter + en 6. hvor det anbefales, at man er erfaren, har kraftige bjergstøvler og kan bruge 
hænderne! 
 
Rute 1 og 2 er børnevenlige og der kan endda køres med klapvogn. 
 
Rute 3 - 5 er til voksne og større børn. 
 

Rute 5 er på 4,5 km og her kommer du på knap 1,5 
time rundt på flotte stier og fantastiske udsigtspunk-
ter. 
 
Der er meget frodigt og smukt, selvom man er over 
trægrænsen. Hvis du er opmærksom kommer du 
tæt på nogle af de faste beboere – f.eks. bjerggeder 
og bjergmurmeldyr. Køerne er der selvfølgelig også. 

 
 
 
En dag i Salzburg 
Det tager ca. 1,5 time at køre til Salzburg 
centrum. Her finder I en af Europas smuk-
keste byer og et gammelt kultur- og magt-
centrum fra en anden tid. Byens store søn – 
Mozart – har også sat sit præg på byen og 
turismen. 
 
Der er rigeligt til en hel dags oplevelser i 
både arkitektur, kultur og shopping i den 
fine by. Sæt GPS’en på et P-hus. P-pladser i 
gaderne er få. 
 
Man kan også tage toget direkte fra Bad Gastein – det tager også ca. 1,5 time og koster € 16,- hver vej (pr. 
person) – men så får du også en fin togoplevelse gennem dale og bjerge og sparer brændstof og P-hus. 
 
Er I Sound of Music fans er her mange lokationer fra filmen. Man kan tage på særlige temature rundt i byen 
med bus eller på arrangerede cykelture. 
 

De berømte Mozartkugler skal prøves. 
 
Den originale skulle efter sigende være fra konditor Fürst, men rundt 
i byen vil I finde mange butikker, der hævder at forhandle den helt 
ægte. 
 
Køb fra flere leverandører og find jeres egen favorit. 
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