Dit rejsemål Wagrain
Wagrian er en lille folkelig og festlig alpelandsby, som danskerne elsker, og som absolut hører
med i blandt danskernes top 5, og mange kalder det en ”dansker by”. Wagrain har utrolig
meget charme og uden tvivl et af de hyggeligste steder i Sportwelt Amadé. Samtidig har byen,
den bedste placering i forhold til det store skiområde der er direkte forbundet med Flachau
og St. Johann i Pongau.
Wagrain er virkelig et sted for folk der er ”bidt af en gal ski”, og gerne vil ud fra morgen til
aften. Man her har så mange muligheder for lange dagsture.
Ud over skiløb er der også andre ting at lave, når man bor i Wagrain. Byens centrale del
sprudler af liv, hvor hovedgaden danner centrum. Hovedgaden ligger ikke langt fra
Grafenberg liften.
I den nye bydel lidt hævet over centrum finder man Kirchboden, med det meget fine badeland
”Wasserwelt”. Wasserwelt er meget populært, og rigtig mange familier vælger at bruge nogle
eftermiddage her. Alle vores indkvarteringssteder i Wagrain har dagligt 2 timers gratis
adgang til badelandet. I Wasserwelt er der både sjove aktiviteter for børn og lækker wellness
for de voksne. Badelandet ligger i gåafstand fra mange af vores indkvarteringssteder.
Bor man udenfor byen, er det også nemt at komme hertil med skibus. Generelt fungerer
skibussystemet rigtig godt i Wagrain, og det er super nemt at komme rundt i området uden bil
i dagtimerne.

En anden stor attraktion der ligger ca. 30 minutters kørsel fra Wagrain er Eisriesenwelt. Det
er verdens største ishule og et af de store naturvidundere.
Hele turen starter med at man tager en lift op i 1586 m. Herfra går det videre til fods ca. 20
minutter, før man er ved indgangen til hulen. I Hulen falder temperaturen til 0 grader og i
selve åbningen blæser der en vind med 100 km/t. Hulen er imponerende 40 km dyb, og man
bliver udstyret med en gammeldags olielampe. På turen igennem hulen finder man mange
flotte isskulpturer. Turen igennem hulen tager ca. 75 minutter. Der er mange trappetrin på
turen, så sørg for at have godt fodtøj på.
I Wagrain er det klart på pisterne man bruger det meste af tiden. Området hænger sammen
med Flachau og St. Johann im Pongau, og det er rigtig nemt at nå disse byer på ski og køre
nogle gode dagsture. På turen til de andre områder vil man støde på en del udfordringer og
røde pister, så det er en god ide at have stået på ski før, inden man begiver sig ud på de
længere ture.
Området omkring Grafenberg liften er super begyndervenligt, og her er et stort børneland,
hvor også den danske skiskole hører til. Derud over er pisterne ved Rote 8´er blå og rigtig fine.
Rote 8 ´er ligger dog et stykke udenfor byen og faktisk ovre på Flachau siden, men man kan
tage bussen herud.
Alt i alt er Wagrain uden tvivl et sted med noget for alle, og er man en blandet flok med både
nybegyndere og øvede, er det et godt sted at vælge. Har i alle stået på ski i mange år er der
også masser af udfordringer, samt garanti for dansk skiskole til børn under 12 år.
Pistekort Wagrain

Liftkort, skileje og skiskole i Wagrain:
Skileje/skiskole: Skileje/skiskole skal afhentes hos:
Voucher ligger I jeres velkomst kuvert som I får udleveret ved check in på indkvarteringen.
Liftkort: Liftkort ligger klar til Jer ved Check in på indkvarteringen i jeres velkomstkuvert. Der
er pant på liftkortene, men dette har I allerede betalt hjemmefra. I kan få 3 Euro retur pr.
liftkort når I efter skiløb sidste dag afleverer dem til liftkort kassen. Der er en spærre kode på
selve liftkortet – ét 14-16 cifret tal. Tag evt. et billede af denne kode, så kan I få et nyt liftkort
udleveret hvis I skulle være uheldige at tabe/miste det I har fået udleveret. I skal selv tage fat i
liftkort kontoret hvis uheldet skulle være ude.
Husk medbring pas for børn og unge ved afhentning af liftkort
Liftkort kan med fordel afhentes lørdag eftermiddag, der er som regel ingen kø.
Der skal IKKE medbringes billede til liftkort
HUSK der skal betales et pant for liftkort på ca. 3 euro.
Panten refunderes ved liftkort kassen på afrejsedagen hvis liftkortet ikke er
knækket, eller på anden måde beskadiget.
HUSK ved udlevering at tage et billede af jeres liftkort. Der er et serienummer der
er unikt for netop dit liftkort, i tilfælde af at du skulle miste det i løbet af ugen.

Liftkortet er et keycard forsynet med en chip. Placer liftkortet i en yderlomme i venstre side af
din jakke og den vil automatisk blive scannet når du går igennem scanneren til liften.

Indkøbsmuligheder i Wagrain

SPAR Höller
Markt 39 B, 5602 Wagrain
BILLA
Markt 169, 5602 Wagrain
SPAR Markt
Kirchboden 6, 5602 Wagrain
Generelt er åbningstiderne man – fre 8:00-19:00 og lør 7:30-18:00
Andre butikker ( ikke fødevarebutikker ) i byen holder ofte lukket midt på dagen mellem
12:00 – 14:30.

Gode spisesteder i Wagrain
I Wagrain er rigtig mange af vores indkvarteringssteder lejligheder uden pension, men der
ligger flere gode supermarkeder i byen, og så er der op til flere forskellige muligheder for at
tage ud og spise. Udover de mange hoteller i området der også har a la carte restaurant.
Almonte
Widmoosweg 3, lige for enden af Flying Mozart liften ligger denne meget hyggelige restaurant.
Her spiser man enormt godt og nærmest gourmet. Retterne er inspireret af det europæiske
køkken.
Bosek´s Salt & Sugar
Markt 94, centralt i byen ligger denne hyggelige restaurant, hvor man kan få en meget lækker
burger med fritter eller andet amerikansk mad. Derudover er de rigtig gode til både
vegetariske og glutenfri retter. Kan varmt anbefales.
Amici
Markt 90, centralt i byen finder I denne lækre italienske restaurant. Her er alt fra gode
pizzaer, salater, pasta og bøffer.

Afterski og nattelivet i Wagrain
I Wagrain er der ikke så meget gang i den i de senere nattetimer med diskoteker. Det er klart
mest om eftermiddagen fra skiløbet er slut til folk skal hjem og have aftensmad at det går løs,
og man må sige at det bliver gjort med manér og i ægte afterski stil.
Kuhstall
Beliggende for enden af Flying Mozart liften og absolut nr. 1. Et sted der skal opleves hvis man
er på skiferie i området. Kuhstall er næsten verdensberømt, og selve indretningen er en
oplevelse i sig selv. Et træhus der udefra ligner noget der er ved at falde sammen. Indenfor er
det super hyggeligt indrettet med træborde, og bænke beklædt med skind fra køer. Der er
også hængt køer op i loftet. Udenfor er der en stor terrasse, hvor rigtig mange sidder og
hygger sig i solen i løbet eftermiddagen. Ca. Fra kl 16 er stedet fyldt helt op, med folk der
synger og danser, og der er fuld gang i den.

Udover det meget kendte og populære Kuhstall findes der også flere mindre og meget
hyggelige ”schirmbarer” rundt i området hvor der er rigtig god stemning om eftermiddagen
og hvor man kan få lidt til halsen og synge med på de kendte ”Schlagere”. Wagrain er klart en
destination der henvender sig til både unge mennesker, men også familier med børn og her er
afterski noget hvor alle kan være med.

Nyttige telefonnumre og adresser:
Politi:

Markt 10, 5602 Wagrain
0043-591335153

Taxi:

Taxi Warain, Scherer Moser
0043-0043-64137200
Wagrain Taxi
0043-641371271

Banker:

Raiffeisen Wagrain-Kleinarl
Markt 10
Åbningstider man– fre: 8.00 – 12.00 og fra 14:30 – 17.00
Salzburger Sparkasse
Markt 22
Åbningstider man– fre: 8.00 – 12.00 og fra 14:30 – 16.30

Derudover er der flere hæveautomater fordelt rundt i hele området.
Læger:

Dr. Hannes Fercher
Markt 12
0043-64138212
Dr. Peter Rohrmoser
Kirchboden 23
0043-64137222
Dr. Michaela Floriana Schwarzenbacher
Hofmarkt 9
0043-64138377

HUSK ALTID an medbringe det blå sygesikring!!!!!!

Wald-Apotheke Wagrain
Markt 96
5602 Wagrain
0043-64138377

Familiernes hverdagsliv er ofte præget af opsplitning, mange forskellige gøremål, travlhed på
job, mange fritidsinteresser, internet og facebook. Intet kan samle familien som en god og
velarrangeret skiferie.
Skiferie er en perfekt måde at få lappet lidt på kernefamilien.

Den overordnede skiguide
Skilifter
I Østrig findes der overordnet følgende typer af lifter.
Tallerkenlift:
En rund plade på størrelse med en tallerken er forbundet med et større plastikrør.
Tallerkenen placeres mellem benene, hvorefter man trækkes til tops.
Ankerlift / T-lift:
Samme princip som ovenstående, dog er liften udformet som et T eller et anker. Her kan man
sidde en person på hver ”krog”.
Stolelift:
Denne udgave er meget behagelig. De findes med alt fra 1 til 8 sæder. De kan være lavet af alt
fra træ til bløde lædersæder, og nogle har indbygget varme. Nogle af disse lifter er også
udstyret med en sneskærm, så man sidder lunt og godt imens man transporteres til toppen.
Kabinelift:
Denne model findes også i flere udformninger og størrelser. En gondol kan fragte op til 100
personer ad gangen.

Skisproget
Skiferie er meget andet end skiløb og familiehygge. Det er en helt anden kultur og et andet
sprog med mange sjove udtryk. Der findes utrolig mange begreber i skilandet, som kan være
en fordel at kende, inden man begiver sig ud på pisterne. Her får du et par af de ”gængse”
udtryk.
Slopetrotter:
Skiløberen, der hele tiden udfordrer sig selv, der søger nye vidder og grænseoverskridende
pister. Skiløberen der har viet hele sit liv til naturen, hvor adventure og oplevelser er
afgørende.
Slope/piste/løjpe:
De 3 ord betyder det samme, bare på engelsk og dansk.
Off-piste:
Når man ikke kører på den afmærkede piste, så kører man på off-pisten. Her er det ofte farligt
at bevæge sig ud, hvis man ikke har kendskab til området. Mange steder er det også ulovligt.
Hvis i vil køre off-piste, så tag altid en af de uddannede guider med, som der er i området.
Afterski:
En østrigsk specialitet som også findes i lettere grad i Italien og Frankrig. Afterski er tiden
efter skiløbet. Her holder man en fest i de lokale barer og telte. Afterskitelte er ofte placeret i
nærheden af liften. På afterski danser og synger man med på de kendte ørehængere, mens
man nyder de flydende lokale specialiteter. Afterski er noget alle bør opleve.

Heli-skiing:
En helt eminent oplevelse for de mere øvede skiløbere. Man bliver løftet op til toppen af
bjergene i en helikopter. Her hopper man så ud, og kører ned i det nyfaldne pudder. Det er en
ekstrem farlig sport, derfor er bjergsiderne prøvet af mange gange af de lokale bjergguider.
Alpernes vigtigste 10 bud
Et Østrigs vinterlandskab med snepudrede graner og glitrende snedækkende bjergsider er
den smukkeste naturoplevelse man kan få. Men bag idyllen er der uanede kræfter og vejret
kan slå om og ændre forholdene på få minutter. Blæst og sne kan lynhurtigt ændre landskabet
og gøre det vanskeligt at finde frem og færdes sikkert.

Orienter dig derfor altid om vejrudsigten og giv altid dine medrejsende besked om hvor du
eller I færdes.
De 10 bud:

1. Gå aldrig alene ud på ski
2. Sørg for at være i god form
3. Planlæg ikke længere ture, end du og dine ledsagere har kræfter til
4. Snak med de lokalkendte inden du opsøger nye områder
5. Hav altid udstyret i orden
6. Giv besked om din rute
7. Hav respekt for vejret-lyt til vejrmeldingerne
8. Vend om i god tid-hjemturen går altid langsommere
9. Hold sammen i kritiske situationer
10. Bliver du overrasket af uvejr – søg ly og grav dig evt. ned i sne.
Motorisk og kropsligt
Skiløb udfordrer styrken, balancen, udholdenheden, koordinationen og den kropslige
mestring.
Dit barn vil opleve at blive bedre styrket på alle disse områder i løbet af en skiferie.
Skiområderne giver vores børn den bedste arena for kropslig læring.

Som voksne til de små skal man huske, at skiområdet også kan være rigtig sjovt uden ski på.
Man kan kælke, rutsje og lave snemænd. Det giver en stor glæde, at følge et barn der har
fundet en legekammerat og se dem boltre sig i sneen i børneområderne.
Det er en god ide at være i god form når man tager på skiferie, men selvfølgelig alt med måde.
Meld barnet til gymnastik, badminton, fodbold eller hvad kammeraterne går til. De ekstra
timers motion vil være rigeligt til at holde en god skiferie og glæden ved at bruge kroppen.
Mange børn der ikke træner, forveksler ofte træthed i benene med smerter.
Hvornår kan mit barn stå på ski
Det er der ligeså mange forskellige bud på som der er forskellige børn og forældre. Vores
anbefaling for tidligste start er 3 års alderen. Skiskole mestrer de som oftest efter de er fyldt 4
år.
En god tommelfingerregel er, at dit barn skal være i stand til at hoppe med afsæt.

Hvordan sikrer man sig at børnene får en god oplevelse
Lad være med selv at undervise børnene med mindre, at du har meget pædagogisk erfaring.
Ikke engang det er garanti for, at børnene kan lære noget af dig. Lad endelig være med at stå
og råbe ad dem på pisten. Vores anbefaling er klart at lade børnene komme på en skiskole.
Her vil de være sammen med andre børn, og de dygtige instruktører vil tage udgangspunkt i
det niveau børnene er på, og sørge for de kommer godt videre derfra. HUSK skiferie og skiløb
skal være sjovt.
Pisternes sværhedsgrad
Der findes 3 farver, der dækker pisternes sværhedsgrad. Blå, rød og sort. Det kan dog være
svært at sammenligne farverne imellem landende. En rød piste i Italien kan svare til en blå i
Østrig. Dette afhænger dog også en smule af hvem man spørger. En overordnet regel er, at
landene ikke er helt enige om, hvad der ligger bag farverne.
Generelt kan de kategoriseres som vist nedenfor:
Blå piste: Mindre stigning, begynderbakke
Rød piste: God stigning, øvede skiløbere
Sort piste: Meget stejl, meget øvede skiløbere
Undgå skiskader
Hver 10. dansker kommer til skade på skiferien. Du kan dog selv minimere din risiko for at
komme hjem med en skiskade, hvis du forbereder skituren lidt bedre. Det du selv bør gøre:
Vær i god form hjemmefra
Indstil skibindingerne korrekt og test dem løbende
Gå på skiskole
Hold pauser når du er træt og tag det lette skiløb sidst på dagen
Spis mange kulhydrater og drik meget væske
Drop stropperne på skistavene
Er uheldet ude
Skulle uheldet være ude er der altid hjælpe at finde. Det første du gør ved et uheld på pisten,
er at markere uheldet med krydsede ski eller stave ca. 20 meter før ulykkesstedet. Dernæst
alarmerer du den nærmeste liftstation og fortæller hvilken piste uheldet er sket på.
Liftstationen sørger for at sende en ”Rettungsdienst” til stedet. De bestemmer så, hvad der
skal ske med tilskadekomne.

Ofte er det mindre skader som behandles ved byens læger, alt efter hvor i området det er sket.

HUSK!!!!!! Medbring ALTID det blå EU-sygesikringskort samt rejseforsikringsbevis med
skidækning, med indkvarteringssted, samt navn på forældre, pårørende og evt.
mobilnummer.

Påklædning
I vil befinde jer i et klima, som oftest er koldere end det, vi normalt er vant til i Danmark. Til
en gåtur i byen kan man klæde sig på stort set som herhjemme på en kold dag. Men skal man
ud på pisten, er det en god ide at tage flere lag tøj på. Tøjet skal være vind- og bygetæt
samtidig med, at kroppen skal kunne ånde i det. En god tommelfingerregel er desuden, at flere
tynde lag er bedre end et tykt lag tøj. Undertøj af polyester eller polypropylen er det bedste,
da det let leder sveden til det næste lag tøj. Husk en god hue, da op til 50% af kroppens
varmeafgivelse sker fra hovedet.

Det vigtigste ved skipåklædningen er dog, at fødderne har det godt og ikke mindst varmt.
Skistøvler er i forvejen ikke det mest komfortable fodtøj. Det er derfor meget vigtigt at huske
følgende:
Ifør dig kun et par sokker og helst decideret ski sokker da man her har mindsket syninger, så
de ikke sidder og gnaver.
Hvis man kører i lange skiunderbukser, skal de trækkes op og foldes ved knæede, så de ikke
er nede i støvlerne og sidder og gnaver.
Skihjelm:
Et absolut ”must”. Man ser stort set ingen skiløbere mere uden hjelm. Antallet af hovedskader
er stærkt faldende, og det hænger helt sikkert sammen med, at flere og flere nu benytter
hjelm. Det er gået hen og blevet en trend. Det er vigtigt at hjelmen sidder tæt og ikke kan flytte
ret meget rundt på hovedet og ikke kan falde af ved et styrt. Børn SKAL have hjelm på, det er
slet ikke til diskussion.

Rygskjold:
Hvis du dyrker ekstrem skisport, bør du også tænke på at beskytte din ryg, så du mindsker
risiko for at få rygskader. Udover hjelmen er rygskjoldet det mest populære sikkerhedsudstyr.
Stort set alle rygskjold holdes på plads af en form for vest, der lukker foran på kroppen og går
over skuldrene.
Solbeskyttelse:
Efter en lang dag på pisterne med solreflektioner fra sneen, kan det være ganske hårdt og
direkte skadeligt mod huden. Jo højere du kommer op i bjergene, jo stærkere er solstrålerne.
Derfor skal du bruge en fed solcreme med en højere faktor, end du plejer. Solcreme er en god
ide også selv om du normalt ikke bruger det, da man let bliver forbrændt når man er i
bjergene.
Sol og skibriller: Det er vigtigt at du passer godt på dine øjne, når du er oppe på bjerget. Lyset
er meget skarpt, fordi det reflekteres af sneen fra alle sider. Hvis du kører uden briller i bare
én dag, kan du risikere at blive sneblind og få ødelagt mange dage af din skiferie. Køb derfor
nogle sol eller skibriller med et godt UV-filter. Husk det skal være af plast og ikke glas.
Salzburg
Salzburg ligger i nærheden af de fleste af vores destinationer i Østrig / Salzburger Land.
Skidestinationerne er kun en god times kørsel derfra. Salzburg ligger billedskønt omgivet af
bjerge. Byen er især kendt for sin gamle stil fra baroktiden, samt for at være fødested for
komponisten Mozart.
Med en tur til Salzburg skal man sætte en halv til en hel dag af alt efter hvad man gerne vil se.
Byen har mange små hyggelige gader, forretninger og cafeer. Et tip fra os er, at kombinere det
med en tur i zoologisk have der også har åbent om vinteren.
Nogle af de steder vi anbefaler:
Den gamle bydel: En god måde at udforske byen på. UNESCO erklærede i 1996 bydelen for
værende en del af ”verdens arv” og området er fyldt med plazaer, flotte gårdarealer,
springvand, kirker og åbne markedspladser.
Domkriken Salzburg: Efter den middelalderlige domkirke i 1598 brændte, påbegyndte man i
1614 genopbygningen efter tegninger af arkitekten Santino Solari, som forbandt den tidlige
barokstil med romerske byggeideer. Indvielsen fandt sted i 1628.
Residenzbygningen: Den prægtige fyrsteærkebisoppelige residens tjente fra 1120 som
hovedsæde for ærkebiskopperne i Salzburg. Nybygningen skete i årene 1600 til 1619. Dette er
virkelig værd at se.
Mozartplatz: Beliggende i centrum af Salzburg. Denne plads har en særlig betydning på grund
af det mægtige mindesmærke for Mozart, som Ludwig von Schwanthaler skabte og som 1842
blev opstillet her. Endvidere kan man fryde sig over det flotte klokkespil, som dagligt spiller
ud af det ærkebisoppelige palads.

Mozarts fødehjem: Barndomshjem af alle barndomshjem. Her blev Mozart i 1756 født og er
beliggende i Getreidegasse. Mozart Museet er hvert år medvirkende til, at stedet er et rent
”Mekka” for musikvenner og kunstinteresseret fra hele verden.
Franziskanerkirche: Med sikkerhed en af de ældste kirker i Salzburg, og føres tilbage til det 8.
århundrede. Bygningen har gennemgået adskillige forandringer i løbet af århundredet.

OnlineSki ønsker alle vores gæster en rigtig god skiferie – og vi
glæder os til at se jer igen til næste år.

