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IND GAN G

Hvad er for dig den største 
lykke? Måske at stå  tidligt 
op og pakke rygsækken, 

tage vandreskoene på og bestige et 
bjerg. Eller at vandre timevis igennem 
hemmelighedsfulde slugter  og at 
erobre naturen sammen med børne-
ne. Måske også at nyde førsteklasses 
koncertmusik foran et betagende 
panorama. Eller at have tid til nye 
tanker?  

I umiddelbar nærhed af alpebyen 
Bad Reichenhall, opleve bjerge og 
verdensberømte seværdigheder, det 
kan man kun her i Berchtesgadener 
Land.  

Vi ønsker  
dig en  
lykkelig tid  
med og hos os! 
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VIGTIGT

 CENTRALE INFORMATIONS-
STEDER PÅ STEDET
Bad Reichenhall: Wittelsbacherstr. 15, 
Bayerisch Gmain: Großgmainer Str. 14
Berchtesgaden: Maximilianstraße 9  
og Königsseer Straße 2, Schönau a. 
Königssee: Rathausplatz 1 og See-
straße 3, Bischofswiesen: Hauptstraße 
40, Ramsau: Im Tal 2, Marktschellen- 
berg: Salzburger Straße 2, Piding: 
Petersplatz 2, Anger: Dorfplatz 4, 
Teisendorf: Poststraße 14, Freilassing: 
Hauptstraße 45, Saaldorf-Surheim: 
Moosweg 2, Laufen: Rathausplatz 1

 NØDOPKALD
Internationalt mobil-
nødhjælpsnummer/europæisk   
nødhjælpsnummer 112
Alpin-nødhjælpsnummer (AT) 140

 ALPINE OPLYSNING DAV
T +49 8652 9764615

 HURTIG HENREJSE I BIL
Fra München via motorvejen Mün-
chen-Salzburg (A8) og på godt 
udbyggede landeveje. Henvisning: Ved 
henrejse via A8 fra München anbefaler 
vi frakørsel Bad Reichenhall. Ved vide-
rekørsel via Østrig, er der vignetpligt!

 FLYFORBINDELSER I  
BJERGENE
Salzburg lufthavn er 25 km og München 
lufthavn 185 km væk. 

   BUS- OG 
TOGFORBINDELSER
Togforbindelse
IC Königssee: Direkte forbindelse 
mellem Hamborg Altona og Berchtes-
gaden-Bad Reichenhall-Freilassing. 
Med Westbahn til Salzburg og der med 
Berchtesgadener Land Bahn (BLB) via 
Freilassing til Bad Reichenhall/Bayeri-
sch Gmain eller Berchtesgaden. Bayern 
Ticket: Med Meridian eller RB fra Mün-
chen via Freilassing til Bad Reichenhall/
Bayerisch Gmain og Berchtesgaden. 

Cykeltransport i togene  
I de lokale tog i Berchtesgadener land 
er cykeltransport gratis. Henvisning: 
Ved fulde tog bestemmer togpersonalet 
om cykeltransport er muligt.

Kurkort / gæstekort = buskort 
 Med Berchtesgaden gæstekortet er 
overnattende gæster rund omkring 
Watzmann og Königssee miljøvenligt og 
gratis undervejs på næsten alle linjer, 
med et par undtagelser hos RVO. 

Kurkort / gæstekort = buskort 
 Bad Reichenhall gæstekortet er den 
miljøbevidste fribillet til udflugtsmål, 
vandrecentre og meget mere i og om-
kring alpebyen.

Gratis gennem alpebyen! 
 Benyt bybus og Berchtesgadener Land 
Bahn i Bad Reichenhall / Bayerisch 
Gmain, fx. til Alten Saline, Ruper-
tusTherme, Predigtstuhl, til koncerter, 
vandrecentre.
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VIGTIGT

Kaldebus Berchtesgaden
Som supplering til den offentlige trans-
port for kommunerne Berchtesgaden, 
Bischofswiesen, Ramsau og Schönau a. 
Königssee. 
T +49 8684 964822

Græsgangsoplevelsesbus
Fra stoppestedet Hintersee i bjergbe-
stigerlandsbyen Ramsau langs med 
sæterne i Klausbachtal (slutningen af 
maj til begyndelsen af oktober).  
almerlebnisbus.com

KommuneBUS Teisendorf
Bringer gæster til den ønskede desti-
nation inden for kommunens område. 
Transport af barnevogne, gangstativer 
eller kørestole er ikke noget problem.
T +49 8666 928853

Flixbus
Der er billig transport til Bad Reichen-
hall og Berchtesgaden. 

Svævebaner 
Svævebanerne bringer alle til storslåede 
udsigtspunkter:
•  Predigtstuhlbahn, Bad Reichenhall
•  Jennerbahn, Schönau a. Königssee
•  Hirscheck-stolelift, Ramsau
•  Obersalzbergbahn, Berchtesgaden
•  Untersbergbahn, A/Grödig

 MILJØVENLIG MED E-ENERGI 
e-Bike i stedet for bil
Med servicevirksomheden „movelo“ 
findes der et landsdækkende net af 
udlejnings-, akku-skifteog ladestationer.

Udlejningsstationer
•  Spa & Familien Resort  

RupertusTherme, Bad Reichenhall
•  Nemo-Point, Bad Reichenhall
•  Tourist-Information,  

Schönau a. Königssee
•  Tourist-Information, Piding
•  Intersport Renoth, Triftplatz/ 

Schönau a. Königssee

e-tankstationer
I alpebyen Bad Reichenhall tanker du 
din e-bil ved Landratsamt Berchtes-
gadener Land og ved Stadtwerken 
Bad Reichenhall KU. I Berchtesgaden 
findes der ladestationer hos Autohaus 
Buchwinkler og på parkeringsplads 
Königssee.

Barrierefrihed
Fra et interessant museumsbesøg til et 
afslappende ophold i et af vores kur-
bade – de følgende udflugtsmål/facili-
teter kan du opleve barrierefri. Dele af 
fodgængerzonen og enkelte vandrestier 
er tilgængelige med barnevogn, rullestol 
eller rollator.
Barrierefri godkendte udflugtsmål/ 
indkvarteringer på reisen-fuer-alle.de

 TAXA
Central Berchtesgaden  
T +49 8654 4041 
Central Bad Reichenhall  
T +49 8651 4545

  SÅDAN FINDER DU DIG HUR-
TIGT TIL RETTE
Vær opmærksom på vores skiltninger. 
Du finder også:

1   udflugtsmål
2   gastro-tips

i det vedlagte kort.
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NATUR- OG
BJERGOPLEVELSE

Snør vandreskoene og afsted!  
Både for ambitiøse bjergvenner og fornøjelige 

vandrere.
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KLØFTER, SLUGTER OG  
STEMMEVÆRK

Vildt og romantisk: Med dens vandfald 
hører 1  Almbachklamm ved Markt- 
schellenberg til en af de smukkeste 
slugter i de Bayerske alper. Ved indgan-
gen til Almbachklamm ligger 2  Tysk-
lands ældste marmorkuglemølle. Her 
sliber man siden 1683 marmorblokke til 
fine kugler. 

Overalt i Berchtesgadener Land finder 
man flere møller og stemmeværk som  
Röthelbachklause i nærheden af 
Bad Reichenhall – en af de tidligste 
dokumenterede stemmeværk – eller 
Theresienklause i Almbachklamm. 
Disse bygningsværker fortæller om 
tidligere tiders  handel og teknologi. De 
udnyttede vandets kraft og blev brugt 

Vandre, betragte, måbe: Kløfter og slugter i Berchtesgadener 
Land åbner fantastiske perspektiver,  

som man ikke så hurtigt glemmer igen.

1

2
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GLETSCHER 
OG IS

til saltudvinding, produktion af sten-
kugler, maling af korn, energiproduktion 
eller gjorde det muligt at hente træ fra 
vanskeligt tilgængelige skovområder.  

I mellemtiden er mange møller og stem-
meværk blevet nænsomt restaureret 
af foreninger og frivillige hjælpere. De 
er ideelle udflugtsmål til store og små, 
og fascinerer den dag i dag stadig med 
kombinationen af teknologi og natur.

Og dem der har lyst til flere slugt-even-
tyr, bør udforske Speiktal og Speik ved 
Bayerisch Gmain. Via større stigninger 
gennem den romantiske Weißbachtal, 
med dybe slugter og mange vandfald, 
kommer man til Speiks bredde flodleje.

I umiddelbar nærhed, i vores nabokom-
mune Schneizlreuth, kan man besigtige 
3  Aschauerklamm og Hientalklause . 

Ligeledes betaler en vandring gennem 
Weißbachschlucht sig.

Den der ønsker at udforske kløfter og 
slugter, har brug for godt fodtøj. Men for 
at beundre 4  Schellenberger ishulen 
(1.550 m) ved Untersberg bør man også 
klæde sig varmt på! For ved nedstignin-
gen i Tysklands største ishule bliver det 
koldere og koldere for hvert trin. 
eishoehle.net

At 5  Blaueisgletscheren stadig 
eksisterer på trods af den globale op-
varmning, skyldes dens beliggenhed på 
nordsiden af Hochkalter. Gletscher-
begejstrede mødes i Blaueishütte 
(1.680 m) og starter derfra bjergture i 
gletscherens unikke verden.

3

4

5
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OP PÅ CYKLEN
Talrige cykelstiger indbyder til mange forskellige ture. 
For eksempel til Thumsee, rundt om Saalachsee, og, 
og, og. Der er noget for enhver smag – uanset, om du 
udforsker verdenen med dine børn eller leder efter 
krævende ture med mountainbiken, for eksempel på 
Gotzenalm.

VANDRE – FRA STED  
TIL STED
Den der er undervejs til fods, kan ud-
forske Berchtesgadener Land på godt 
afmærkede veje. Helt efter kondition og 
humør kan du vælge mellem halv- og 
heldagsture, sæter- eller bjergvandrin-
ger. Har du lyst til godt selskab eller 
leder efter en kompetent bjergguide? 
Ikke noget problem: Der tilbydes guide-
de vandreture i hele amtet. Vandrepro-
grammet fra Berchtesgaden national-
parkerne kan også anbefales.
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DET HØJESTE FOR GOLF-
SPILLERE
Oplev golffornøjelse Obersalzberg 
på ca. 1.000 meters højde! Her spiller 
golfspillere med alle handicap foran et 
imponerende bjerglandskab. Inden for 
en radius på ca. en times kørsel finder 
du yderligere 20 golfpladser.

Vandrefornøjelse finder du også i 
alpebyen Bad Reichenhall og Baye-
risch Gmain. De lokale bjerge i Bad 
Reichenhal tillader mange vandringer 
og bjergture i naturen og udgør en 
modpol til den urbane flair i alpebyen. 
Over Bad Reichenhall ligger Bayerisch 
Gmain: Ikke kun Alpgarten-rundturen, 
men også Wald-Idyll-stien og SalzAlpen 
turene går gennem det imponerende 
landskab med skove og bække for 
foden af Latten-bjergene.

1   DAV KLETTERZENTRUM  
BERGSTEIGERHAUS GANZ

DAV-klatrecentret i bjergbestigerhuset 
Ganz i Bischofwiesen er klatrehallen i 
Berchtesgadener bjergene. Med dens 
2.000 m² klatreflade og 200 afveks-
lingsrige skruede ruter byder den på 
rigeligt plads til at klatre. Og med to 
boulderrum er der også sørget for plads 
til  boulderer. De fleste ruter ligger i 
området fra V – VII, men der står også 
mere end 30 ruter til rådighed i de øvre 
sværhedsgrader. For klatrere "uden 
partner" findes der to selvsikringsruller 
på den 15 meter høje væg. Efter klatrin-
gen inviterer en bistro dig til at blive.

 Watzmannstraße 4  
83483 Bischofswiesen 
T +49 8652 9764620  
info@kletterzentrum- 
berchtesgaden.de 
kletterzentrum-berchtesgaden.de 

   Hverdage fra  
kl. 10.00 – 22.00, søn- og  
helligdage fra kl. 10.00 – 21.00
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2    TVÆRS GENNEM  
BERCHTESGADENER LAND

Start din afslappede familieudflugt 
med Berchtesgadener Land jernbanen, 
for mange attraktive udflugtsmål er 
let tilgængelige med bus og tog. Turen 
byder på en storslået udsigt på Bayerns 
bjerglandskab, forbi historiske byer 
og stejle maleriske strækningsafsnit. 
Køb de bedste biletter* til din udflugt 
direkte i BLB-toget uden tillæg mellem 
Freilassing og Berchtesgaden eller i 
BLB-kundecentret.

 Berchtesgadener Land Bahn
Kundencenter 
Hermann-Löns-Straße 4
83395 Freilassing
T +49 180 1231236
blb.info 

*Rabatter på mange udflugtsmål, maks. 
tre egne (børne-)børn indtil 14 år kører 
gratis med. Billetter er gyldige i lokalto-
gene man – fre fra kl. 9.00, lør – søn og 
helligdage hele dagen; i buslinjerne man 
– søn fra kl. 0.00 – 3.00 den følgende 
dag.

3    ROSSFELD- 
PANORAMARUTE

Den højest beliggende panoramarute 
i Tyskland fører de besøgende direkte 
ind i Berchtesgadener Lands unikke 
bjerglandskab med udsigt over Salzburg 
og Salzachtal.
Der findes flere vandrestier og en dejlig 
panoramarundgang med hvilebænke og 
informationsskilte. To bjergrestauranter 
og en kiosk (handicaptoilet) indbyder til 
at gøre holdt. Den afgiftspligtige vej er 
farbar hele året.
Der kan køres på vejen, hvor der skal 
betales vejafgift, hele året og som 
siden februar 2018 kontrolleres af det 
landsdækkende ensartede nummer-
pladesystem ”Rejser for alle” uden 
afspærring. Derfor kan du som gæst 
selvstændigt bedømme tilbuddets 
egnethed til dine individuelle krav.

Betalingssted: T +49 8652 2808
rossfeldpanoramastrasse.de 

   Vejafgift: Personbiler 8 €  
motorcykler 4,50 €, busser 55 €
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4   KEHLSTEINHAUS

Historisk udsigtspunkt højt oppe over 
Berchtesgaden: Fra Kehlsteinhaus 
(1.834 m) har man et overvældende 
panoramablik. Kehlsteinhaus blev 
færdiggjort 1938. 1960 omdannede 
den bayerske stat ejendommen til 
en stiftelse. Huset administreres af 
turistregionen Berchtesgaden-Königs-
see og drives af private forpagtere som 
bjergrestaurant. Kehlsteinstraße er 
spærret for privattrafik – specialbusser 
kører de besøgende op til udsigtsplat-
formen, hvorfra en 124 meter lang tun-
nel fører til en messingbeklædt elevator. 
Denne kører gæsterne 124 meter op til 
Kehlsteinhaus.

Tourismusregion  
Berchtesgaden-Königssee 
T +49 8652 967-0

    Kehlsteinhaus 
T +49 8652 2969 
kehlsteinhaus.de

   Midte maj – oktober

   Rabat til familier,  
Grupper og med gæstekort

  RVO 838 fra Berchtesgaden 

    Obersalzberg 
Salzbergstraße 45 
83471 Berchtesgaden

3    ROSSFELD- 
PANORAMARUTE

KEHLSTEINSTRASSE

Det er et enestående mesterværk 
indenfor arkitektur og ingeniørkunst, for 
med en enkelt sving overvinder tilkørs-
len fra Obersalzberg til Kehlsteinhaus 
den voldsomme højdeforskel på 700 m. 
Derved gennemskæres den stejle nord-
vestside af Kehlstein to gange. Historien 
om dens opståen er også imponerende: 
Den 6,5 kilometer lange vej blev færdig i 
1938 efter kun 13 måneders byggetid. 
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FUNTENSEE
En krævende bjergtur  
fører fra St. Bartholomä  
med tre til fire timers 
opstigning til Funtensee. 
Den på 1.633 m beliggen-
de bjergsø anses for at 
være Tysklands kuldepol, 
men når alligevel ganske 
behagelige temperaturer 
om sommeren.  
Kärlingerhaus am Fun-
tensee er udgangspunkt 
for mange ture gennem 
Steinerne Meer.

Hjemme- og hyggetæppe „Bergerlebnis“

Motiv: Watzmann
Farve: Alpeblå/stengrå
Mål: 100 x 150 cm
58% bomuld / 42% polyakryl

Kontakt: marketing@bglt.de

Bestilling hos
Berchtesgadener Land Tourismus

29,90 €
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Med Hirscheckbahn transporteres du 
kredsløbsskånende i luftige højder til 
vandreture og solbadning. Her er der 
ikke plads til hektik: Her drejer det sig 
om afslapning. På bjergtoppen Toten 
Mann venter der dig i 1.390 meters 
højde en enestående udsigt, som lader 
dig opleve den betagende skønhed af 
natur, grønne græsgange og den bizarre 
fascination af store bjerglandskaber.

Ved indgangen til en dyb dal, for foden 
af Watzmann, ligger Wimbachklamm. 
Den er en geologisk imponerende  
seværdighed og et vildt og romantisk  
naturmonument.

Hirscheckbahn 
Hochschwarzeck Bergbahn GmbH 
Schwarzecker Straße 80 
83486 Ramsau 
T +49 8657 368 
hochschwarzeck.info

   Sommersæson maj – okt. 
Vintersæson dec. – marts

   Spørg efter vores familie- 
rabatter

    Bjergrestaurant Hirschkaser

  Kaldebus Berchtesgaden

Wimbachklamm, Tourist-Info 
Ramsau, Im Tal 2, 83486 Ramsau  
T +49 8657 9889-20, ramsau.de

   1.5 – 1.11., kl. 7.00 – 19.00 
Vejrrelaterede ændringer er mulige

   Rabat med gæstekort

    Wimbachgrieshütte 
Gasthof Hocheck 
Wimbachschloss 

    Wimbachbrücke (afgift.-pfl.) 
Wimbachweg 1, 83486 Ramsau

  RVO 846 fra Berchtesgaden

5   HIRSCHECKBAHN AM 
HOCHSCHWARZECK

6   WIMBACHKLAMM
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I midten af Berchtesgaden alperne 
ligger saltminen Berchtesgaden (1517). 
Fordyp dig i saltens verden, oplev mi-
nedriftens unikke atmosfære dybt nede 
i alperne. Adskilt fra mineområdet af 
en klippevæg, går det med grubebanen 
650 m ind i bjerget, hvor der venter 
dig en kæmpe saltkatedral med en 
spektakulær minearbejderrutsjebane. 
Saltudvindingen præsenteres i spæn-
dende 3D-animationer. Rundvisningen 
og flodturen over den underjordiske 
saltsø varer ca. en time og sørger for en 
uforglemmelig oplevelse under jorden 
hos både små og store. Kan kombi-
neres perfekt med Alten Saline Bad 
Reichenhall.

7   OPLEV SALTMINEN BERCHTESGADEN

Salzbergwerk Berchtesgaden 
Bergwerkstraße 83
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 6002-0 
salzbergwerk.de

   01.04 – 31.10.:  
kl. 09.00 – 17.00* 
02.11. – 31.03.: 
kl. 11.00 – 15.00* 
(*start på sidste rundvisning)

Beide Bilder zu gering aufgelöst



NATU R O G BJERGO PLEVEL SE

17

Alte Saline (1834) er et vidne om 
det hvide gulds globale og unikke 
historie. Fordyb dig i Salinen med dens 
århundreder gamle minegange, oplev 
ingeniørkunst og gigantiske vandhjul.

9   ALTE SALINE BAD REICHENHALL 

Alte Saline Bad Reichenhall 
Alte Saline 9, 83435 Bad Reichenhall
T +49 8651 7002-6146 
alte-saline.de

    01.04. – 31.10.: kl. 10.00 – 16.00*, 
02.11. – 31.03.: Mandag lukket. 
Tirsdag til lørdag  
kl. 11.00 – 15.00*  
Hver første søndag i måneden 
kl. 11.00 – 15.00* 
*Start på første rundvisning

Dertil indbyder Grassl Bergbrennerei 
dig hjerteligt! Foruden den kendte 
Grassl-bjergensian – første gang brændt 
1692 i Berchtesgaden – i dag fremstilles 
omkring 35 forskellige frugt- og krydder-
urtelikører samt gin-specialiteter.
Her får du ikke kun en smagsprøve af 
de lækre dråber men brændemesteren 
forklarer personligt brændeudstyret. 
Yderligere venter der dig en spændende 
udstilling af historisk udstyr fra århund-
reder gamle snapsbrændetraditioner. Et 
andet highlight er snapsbrændemuseet 
i en rigtig, gammel alpehytte (kun åben 
om sommeren).

Enzianbrennerei Grassl  
Salzburger Straße 105
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 9536-0
grassl.com

   Maj til oktober: 
Man. – fre. kl. 9.00 – 18.00 
Lør. kl. 9.00 – 16.00 
November til april: 
Man. – fre. kl. 9.00 – 17.00 
Lør. kl. 9.00 – 12.00 

   Gratis adgang

  RVO 840 fra Berchtesgaden

8   TAG DIG TID,  
DRIK EN ENSIAN
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10   PREDIGTSTUHLBAHN – BYGGET FOR EVIGHEDEN 

Predigtstuhlbahn i Bad Reichenhall er 
den ældste i original tilstand bevarede 
svævebane i verden. Siden 1928 anses 
den som forbillede for en perfekt svæ-
vebane og som indbegrebet af elegance 
inden for svævebanekonstruktion. Den 
er derfor med rette fredet. De 32 meter 
høje, mod himlen ragende monumentale 
støtter er, ligesom den majestætisk på 
toppen tronende bjergstation, udtryk 
for 20'ernes livsstil. 

Ankommet på topen kan du så foretage 
lange vandringer på barnevognsvenlige 
bjergstier, gøre holdt i den rustikke 
alpehytte på Schlegelmulde eller spise 
i den nostalgiske gourmetrestaurant. 
Pejsestuens eller kaffeterrassens smukke 
udsigt over  Bad Reichenhall og det 
omgivende bjerglandskab er unik. 

Predigtstuhlbahn 
Südtiroler Platz 1
83435 Bad Reichenhall 
T +49 8651 96850  
predigtstuhlbahn.de 

   Sommer: kl. 9.00 – 17.00  
Vinter: kl. 9.00 – 16.00 

    Bjerg- og daltur, 29,-€ rabat med 
gæstekort. Priser og informationer 
se hjemmeside. Ret til ændringer 
forbeholdes.

    Bjergrestaurant Predigtstuhl  
Alpehytte Schlegelmulde 

  BLB: Banegård Kirchberg
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11   DEN NYE JENNERBAHN | SCHÖNAU A. KÖNIGSSEE

Efter to års planlægning og et byggeår 
åbnede den nye Jennerbane ved 
Königssee med sine 10 personers 
kabiner den 4. august 2018 det første 
tovbaneafsnit til mellemstationen ved 
1.200 meter højde over havet. I mel-
lemstationens bygning ligger restaurant 
HALBZEIT mit 80 siddepladser indenfor 
og 60 sidepladser på solterrassen.
Fra vinteren 2018/18 starter skisæsonen 
på Jenner – også i daldrift.
Jennerbanen kører op til mellemstatio-
nen, for skiløbere står Krautkaserbanen 
som er en 4- personers stolelift og den 
nye Jennerwiesenbane som 6-perso-
ners stolelift til disposition. I sommeren 
2019 er åbningen af den anden sektion 
– fra mellem- til Jenner-bjergstationen  

Berchtesgadener Bergbahn AG 
Jennerbahnstraße 18
83471 Schönau a. Königssee
T +49 8652 9581-0
info@jennerbahn.de 
jennerbahn.de
facebook.com/jennerbahn

på 1.800 m planlagt, i vinteren 2019 
følger så også den udvidede Mitterka-
serbahn som en 6-personers stolelift.
Der tilbydes en moderne, enestående 
og uforglemmelig bjergoplevelse til alle. 
Både personer med handicap, og også 
familier med barnevogne eller sportsfolk 
med deres mountainbikes eller sports-
drager kan benytte Jennerbanen og 
dermed opleve bjerget.
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VAND, SØER  
OG WELLNESS

Krystalklar og saltet,  
forfriskende og velgørende,  

spejlgalt og brusende,
og huden og på ganen.



21



VAND, SØ ER O G WELLNESS

22

SØER
Skulle det være en forfriskning? – om 
sommeren indbyder mange badesøer og 
friluftsbade i regionen til at hoppe i det 
kølige vand.  Oplev små badestrande, 
for eksempel ved 1  Höglwörther See, 
som grundet mosevandet har behagelige 
temperaturer hele sommeren.   

2  Thumsee med dens turkisgrønne 
vand, strandbad og dejlige solplæne er 
yndlingsbadesøen for mange af Bad Rei-
chenhalls borgere. Turen rundt om søen er 
også meget charmerende.

OPLEVELSER VED BJERGENES VAND

Med strandbad, legepladser og store 
liggearealer er 3  Abtsdorfer See i 
nærheden af Laufen også et lønnende 
udflugtsmål – især for familier: Her kan 
børn plaske i timevis, for Abtsdorfer See 
er en af de varmeste søer i Bayern.

Omgivet af gigantiske bjergtoppe har 
4  Hintersee ved Ramsau for foden af 

Reiter-græsgangen tryllebundet mange 
landskabsmalere og digtere. Og dens 
omgivelser er ligeledes eventyrlige. 

Stor og imponerende foran et unikt bjerglandskab, lille og skjult,  
iskold eller behagelig varm: Overalt i Berchtesgadener Land findes der søer – 

fra badesøer til idyllisk beliggende bjergsøer.

1 12



VAND, SØ ER O G WELLNESS

23

2

3

4



VAND, SØ ER O G WELLNESS

24

14   CHIEMSEE – ØTUR  
MED KONGESLOT

Året rundt bringer skibene dig fra 
havnene i Prien og Gstadt til øer-
ne Frauen- og Herreninsel, og om 
sommeren sejles der også til Seebruck, 
Chieming, Übersee og Bernau. Disse 
øer udgør to helt specielle seværdighe-
der i Chiemgau. Mens øen Herreninsel 
frem for alt er kendt for Ludwigs II. kon-
geslottet, anser mange øen Fraueninsel 
som et hemmeligt tip. Et lille fiskerleje 
med alsidigt gastronomisk tilbud og det 
Benediktinske nonnekloster gør den til 
en unik juvel. 
Her kan du bare læne dig tilbage og 
nyde udsigten over det Bayerske hav og 
Chiemgau alperne.

Chiemsee Schifffahrt
Seestraße 108
83209 Prien am Chiemsee
T +49 8051 6090
info@chiemsee-schifffahrt.de
chiemsee-schifffahrt.de

13   FRA NATUREN AF  
ET KONGERIGE

Smaragdgrønt vand for foden af den 
imponerende Watzmann-østvæg midt 
i Berchtesgaden nationalparken – har 
naturen med Königssee skabt et sandt 
mesterværk. 
Den største luksus i vores turbulente tid 
er stilhed. Så snart man går om bord på 
et af de smukke eldrevne passagerskibe 
bliver besvær og støjende travlhed 
tilbage på land. Under turen til St. Bar- 
tholomä fralokker styrmanden den stejle 
klippevæg det verdensberømte ekko fra 
Königssee med hans trompet. 

I St. Bartholomä imponerer den smukke 
valfartskirke med dens berømte vinrøde 
løgkupler. 

Schifffahrt Königssee
Seestraße 55
83471 Schönau a. Königssee 
T +49 8652 9636-96 

   Heldags skibsfart  
I hovedsæsonen fra kl. 8.00 re-
gelmæssigt med korte mellemrum 

    Familierabat  
Børnetakst indtil 17 år 
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FRILUFTSBADE
Fra Freibad Marzoll har man en stor-
slået udsigt på bjergene. Schornbad i 
Schönau tilbyder på 900 m2 vandareal 
masser af sjov for store og små. Markt- 
schellenberg lokker ligeledes med et 
velplejet friluftsbad. Også Freilassinger 
Freibad og friluftsbadene Teisendorf 
samt Anger er smukke udflugtsmål.

„Aschi”, Tysklands største naturbad, 
kombinerer på unik vis friluftsbad-fee-
ling og og bjergoplevelse.  Indlejret i de 
fantastiske omgivelser fra Watzmann og 
Hoher Göll byder Naturbad Aschau-
erweiher på rendyrket badesjov.

15  ANGER KOMMUNE

Höglwörther See. Sammen med det 
tidligere kloster Höglwörths slotsø er 
Höglwörther See en romantisk perle i 
Rupertiwinkel. Især anbefales en van-
dring rundt omkring søen eller et besøg 
på den dejlige, lille solplæne.

Staufenbad Aufham-Anger. Det nyre-
noverede Staufenbad er perfekt egnet 
til familier. Foruden en stor solplæne 
byder det opvarmede friluftsbad på et 
sports- og et ikke-svømmer bassin med 
en bred bølgerutsjebane, et stort små-
børnsområde, samt en mudder- og en 
almindelig legeplads. For mad og drikke 
sørger en kiosk med en smuk terrasse.

Tourist-Info Anger
Dorfplatz 4, 83454 Anger
T +49 8656 9889-22
anger.de
Staufenbad Aufham-Anger
Angerstraße 30, 83454 Anger

   Midte maj – midte september

   Voksne 3,50 € 
med gæstekort 3 € 
Børn 2 €

  RVO 829 fra Bad Reichenhall
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16   WATZMANN THERME BERCHTESGADEN  
DET FAMILIEVENLIGE KURBAD

Her findes der en bred vifte af tilbud for 
både store og små besøgende inden for 
mange forskellige områder. Familier med 
små børn finder i VAND landskabet 
med storslået udsigt på Watzmann bjer-
gerne deres egen vandverden i det far-
verige forældre-børn-område, de større 
fornøjer sig i oplevelsesbassinet med 
strømningskanal og undersøisk ligge-
mulighed, suser gennem den 80 meter 
blackhole-rutsjebane med lyseffekter og 
tidsmåling eller svømmer deres baner 
i svømme- og sportsbassinet. SAUNA 
og SALTVANDS landskabet byder på 
hvile og afslapning. Her mærker de 
besøgende den velgørende virkning af 
det originale Berchtesgadener saltvand 
og kan glemme hverdagen.

Watzmann Therme
Bergwerkstraße 54
83471 Berchtesgaden 
T +49 8652 9464-0
info@watzmann-therme.de 
watzmann-therme.de 
facebook.com/watzmann.therme 

   Åben hele året  
dagligt: kl. 10.00 – 22.00

Mandag hele dagen kvindesauna 
(undtaget på helligdage og i den 
bayerske sommer- og juleferie.)
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17   SPA & FAMILIEN RESORT  
RUPERTUSTHERME BAD REICHENHALL 

Spa & Familien Resort RupertusTherme 
får sin største skat fra den alpine natur: 
fuldkomment rent alpesalt. I 250 millio-
ner år har det hvilet inde i bjergene og 
kommer i Bad Reichenhall helt naturligt 
frem i dagens lys i flydende form, som 
alpint saltvand. Fra saltværket ledes det 
direkte til kurbadet RupertusTherme 
og fordeles på aktiv-, liggebassiner og 
dampbade.

De store glasfronter i Erholungs-  
& Gesundheitstherme Bayern giver frit 
udsyn på det omgivende bjerglandskab 
i Berchtesgadener Land. Således står 
termadagen helt i alpernes tegn.

Det separate sports- og familiebad 
RupertusTherme garanterer sjov for 
små og store besøgende. Småbørns-
området består af et bassin med op 
til 40 cm vanddybde og attraktioner 
som vandløb, springvand, en små-
børnsrutsjebane, et familiebassin med 
strømningskanal samt en 12 m lang  
bølgerutsjebane. Hovedattraktionen er 
en 120 m rutsjebane med baderinge – 
fritidsfornøjelse for hele familien!

Spa & Familien Resort  
RupertusTherme
Friedrich-Ebert-Allee 21
83435 Bad Reichenhall
T +49 8651 76220
rupertustherme.de 
facebook.com/rupertustherme 

   Kurbad og saunalandskab: 
kl. 9.00 – 22.00 
Sports- og familiebad:  
kl. 9.00 – 21.00
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SNE- OG
VINTERSJOV

Naturen hviler, landskabet præsenterer sig uforligneligt 
smukt i dets hvide klæder – sådan som her i  

Bischofswiesen.
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VINTERFORNØJELSER
Berchtesgaden og de omliggende kommuner Bischofswiesen,  

Marktschellenberg, Ramsau og Schönau a. Königssee byder på  
grænseløs snefornøjelse for skiløbere, snowboarder,  

kælkere og alle, som elsker sne. 

SNE, SKI OG  
KÆLK OK!
I bil eller med RVO bussen kommer du 
hurtigt frem til de seks skiområder i 
Berchtesgadener Land.

Mere end 60 kilometer interessante 
pister til skiløbere og snowboardere i 
600 til 1800 meters højde venter på at 
at blive erobret. Dertil hører f.eks. fa-
milieskiområderne Skiarena Obersalz-
berg med fem lifte og sneanlæg samt et 
nyopført børneland, 2  Hochschwarz- 
eck med en stolelift, to slæbelifte, en 
øvelseslift og en snowtubing-lift. Ved 
Roßfeld findes der tre slæbelifte og en 
øvelseslift – og skiløb ved projektørbe-
lysning hver onsdag aften. I umiddelbar 
nærhed finder man også Skicenter 
Zinken (A) med en stolelift, to slæbelif-
te og en øvelseslift. 

2

1
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Ved 3  Götschen-Ski-Center er der en stolelift samt 
tre slæbelifte – her er der skiløb ved projektørbelys-
ning hver fredag aften.

Virkelig kongelig skifornøjelse for begyndere og øvede 
lover 1  skiområdet Jenner am Königssee. Seks lifte 
og elve kilometer velplejede pister sørger for rendyrket 
skifornøjelse. Snesikkerhed fra sæsonstart til forår – 
denne skiløberdrøm går grundet et moderne sneanlæg 
i opfyldelse på Jenner. 

Ved 4  kælkebane Hirscheckblitz, 
Ramsau og kælkebane Obersalzberg, 
Berchtesgaden findes der lifte. I næsten 
alle kommuner indbyder naturkælkeba-
ner til at suse ned ad bjerget på slæden.

Hvad med en tur på skøjtebanen 
„Deutschen Post Eisarena“ ved Königs-
see? Så må du ikke gå glip af gæste-
kælkningen.

Vil du gerne have det mindre stejlt og 
hurtigt eller vil du gøre noget for din 
kondition? Ikke noget problem: 

4

3
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Over 100 kilometer præparerede 
løjper sørger for langrendsfornøjelse. I 
5  Langlaufzentrum Aschauerweiher i 

Bischofswiesen, foran det verdensbe-
rømte Watzmann landskab, venter der 
dig mere end 20 kilometer velpræ-
parerede løjper. De fleste af løjperne 
kan bruges parallelt i klassisk og i 
skating-stil. Takket være et sneanlæg 
er snesikkerhed næsten garanteret. Der 
findes også projektørbelysning, således 
kan du tirsdag og fredag aften løbe dine 
stadionrunder.

Yderligere velpræparerede løjper, som 
f.eks. i Bad Reichenhall, Bayerisch 
Gmain, i Rupertiwinkel, 6  Piding 
samt i kommunerne Berchtesgaden, 
Marktschellenberg og Schönau a. 
Königssee fører over solrige enge og 
igennem snedækkede skove. 

Skitur til Rossfeld

5

6
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Højløjpen i Ramsau/Hochschwarzeck 
lokker om foråret med udsigten til 
uforglemmelige langrendsoplevelser ved 
strålende solskind i 1100 meters højde.

Du kan løbe på skøjter i skøjtehallen 
i Berchtesgaden eller ved tilsvarende 
vejrforhold på en af de mange idyllisk 
beliggende natursøer som 7  Thumsee 
eller 8  Hintersee. Her eller i 9  fri-
tidsanlægget Aschauerweiher kan 
du spille isstok-curling med dine nye 
bekendtskaber.

8

7
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VINTERVANDRING
Vintermirakel ved vintervandring: Ved 
krystalklar luft, strålende blå himmel og 
lysende hvide bjergtoppe er det herligt 
at stampe gennem bjerge og dale, igen-
nem den uberørte natur væk fra pister 
og løjper – uanset om med snesko, ved 
guidede vandringer eller på egen hånd. 
Vejnettet omfatter over 200 kilometer!

Informer dig inden turen om vejrfor-
holdene, den nøjagtige rute, længden 
og vandringens sværhedsgrad og bliv 
for din egen sikkerhedsskyld på de 
markerede veje. Du finder et lille udvalg 
af turforslag i vores vintervandrekort 
eller på bglt.de

VANDRING MED SNESKO
Ønsker du at trænge dybere ind i det 
uberørte vinterbjerglandskab? Så prøv 
en særlig form for vintervandring – 
sneskosvandring. Kig i vores vintervan-
drekort med turforslag til sneskosture 
eller deltag i guidede ture fra forskellige 
udbydere.

HESTEKANETURE
Hestekanen til otte eller tolv personer 
kører i pendulkørsel fra nationalparkens 
informationssted Hintersee til vildtfod-
ring og tilbage. 
Turen tilbydes i to afsnit på hver 30 
minutters køretid.

Yderligere informationer hos   
Tourist-Info Ramsau på  
T +49 8657 9889-20 
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18   50 ÅRS KUNSTISBANE KÖNIGSSEE

Mellem Watzmann og Grünstein ligger 
en af de mest moderne og samtidigt før-
ste kunstisbane i verden, den Deutsche 
Post Eisarena Königssee.
I januar2019 fejrer traditionsstedet sin 
50-årige eksistens som kunstisbane. 
Til kælke-VM 1969 blev banen åbnet 
officielt som væddeløbsbane. Også fem 
årtier senere organiseres sport-events 
af høj karat ved Königssee hvert år. I 
denne vinter indleder kælke-worldcup-
pen den 5./6. januar det nye år, en uge 
senere går den internationale bob- og 
skeleton-elite til start.

·  5. til 6. januar 2019 
VIESSMANN kælke-worldcup

·  11. til 13. januar 2019  
BMW IBSF Bob- og skeleton  
worldcup

Uden for worldcup-begivenheden kan 
du se bag kulisserne på banerund-
visninger og fare gennem iskanalen i 
væddeløbsbob-taxi med 120 kilometer 
i timen.

Deutsche Post Eisarena Königssee
An der Seeklause 43-60
83471 Schönau a. Königssee
T +49 8652 9772790 
eisarena-königssee.de

    Rundvisninger tirsdag og fredag 
kl. 14.30, mødested: Hoved-
indgang, forudbestilling ved 
gruppestørrelser fra 15 personer 
nødvendig

    Voksne:  6 € 
Børn indtil 14 år gratis

Bobslæde-taxa
    Pr. pers. og tur:  
90 € (fra 18 år)

rennbob-taxi.de
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SLAPPE AF  
OG NYDE

Indbydende, solidt, lækkert – hytter og restauranter på bjerg 
og i dal inviterer til at gøre holdt. 
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»Vi ønsker at forbinde. Moderne med 
historisk. Træ med metal, ung med 
gammel, men også saltet med sødt, 
eksotisk med velkendt. Oplevelse med 
afslapning.« 
Manuel Lechner & Christoph Kurth

1  »SALIN – NYDELSEN SOM JEG MENER.«

Alte Saline 2   
83435 Bad Reichenhall
Reservierung unter:
T +49 8651 7174907
office@salin-reichenhall.de 
salin-reichenhall.de

   Man – tor: kl. 09.00 – 24.00 
Fre: kl. 09.00 – 01.00 
Lør: kl. 10.00 – 01.00 
Søn: kl. 10.00 – 22.00

2  „ZUM FASSL“

Særlig populær hos unge og gamle 
er et besøg i vores rustikke bayerske 
bondestue „Zum Faß´l“, i Alpenhotel 
Kronprinz, et mødested for alle som 
søger selskabelighed og rare mennesker. 
Køkken til kl. 22.00, åbent dagligt fra 
kl. 18.00 til 1.00. 

Am Brandholz 
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 6070
alpenhotel- 
kronprinz.de 

4  WATZ RESTAURANT + 
 BAYRISCH PUB

WATZ ved den legendariske Berchtes-
gaden hovedbanegård er restaurant 
og Bayrish pub i et. Dertil serveres der 
regionale og sæsonbetonede retter - 
hjemmelavet og kærligt tilberedt. Og i 
tagetagen findes der et ultra-moderne 
kegle- og bowlingcenter – den ideelle 
fritidsfornøjelse.

Bahnhofplatz 2 
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 9763435
watz.info

3  RESTAURANT SANKT 
 BARTHOLOMÄ

Den traditionsrige 
restaurant ved 
foden af Watzmanns 
østvæg ved Königssee er et besøg værd 
hele året! Specialiteter: Friske foreller, 
ørreder, søørreder. Vildretter fra natio-
nalparken. Vi har åbent hver dag.

info@bartholomae-wirt.de
bartholomae-wirt.de

5   GOBERG

„At spise er et 
behov, at nyde en 
kunst.”

Dorfplatz 36
83454 Anger
T +49 8656 9898335
goberg.de

Torsdag hviledag

...mitten in der Fußgängerzone  
von Berchtesgaden.

Besuchen Sie unsere verschiedenen Restaurants
oder genießen Sie einen EDELWEISS Wellnesstag, 

über den Dächern von Berchtesgaden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Ihre Familie Hettegger

und das EDELWEISS Team 

Tel.: +49 8652 9799 - 0 |  www.edelweiss-berchtesgaden.com
Maximilianstr. 2 | 83471 Berchtesgaden

... midt på gågaden i Berchtesgaden.
 

Besøg vores forskellige restauranter eller nyd en  
EDELWEISS wellnessdag over Berchtesgadens tage.

 
Vi glædes os til dit besøg.

Familien Hettegger
og EDELWEISS wellness teamet.

Tel.: +49 8652 9799 - 0 |  www.edelweiss-berchtesgaden.com
Maximilianstr. 2 | 83471 Berchtesgaden
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...mitten in der Fußgängerzone  
von Berchtesgaden.

Besuchen Sie unsere verschiedenen Restaurants
oder genießen Sie einen EDELWEISS Wellnesstag, 

über den Dächern von Berchtesgaden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Ihre Familie Hettegger

und das EDELWEISS Team 

Tel.: +49 8652 9799 - 0 |  www.edelweiss-berchtesgaden.com
Maximilianstr. 2 | 83471 Berchtesgaden

... midt på gågaden i Berchtesgaden.
 

Besøg vores forskellige restauranter eller nyd en  
EDELWEISS wellnessdag over Berchtesgadens tage.

 
Vi glædes os til dit besøg.

Familien Hettegger
og EDELWEISS wellness teamet.

Tel.: +49 8652 9799 - 0 |  www.edelweiss-berchtesgaden.com
Maximilianstr. 2 | 83471 Berchtesgaden
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7   ECHO- 
STÜBERL

Echostüberl direkte ved bobslædeba-
nen Königssee er mødested for mange 
kælke-, bobslæde- og skeleton formater. 
I den hyggelige skænkestue serveres der 
sæsonbetonede retter, såsom bondeand, 
græskar-, ramsløg- og aspargesretter. 

An der Seeklause 41
83471 Schönau a. K'see
T +49 8652 948630
echostueberl.de

Dagligt kl. 10.00 – 21.30 
varmt køkken

8     WIRTSHAUS 
WACHTERL

Af de bedste produkter fra regionen 
tryller køkkenchef Thomas Graßl Bayerske 
delikatesser eller middelhavs lækkerier. 
Der tilbedes både vildt fra nationalparken 
og kød fra nabobondegården og fine 
kager. Rundt om „Wachterl“ venter herlige 
vandrestier.  

Alpenstraße 159
83486 Ramsau
T +49 8657 285
wirtshaus-wachterl.de 

9  KLOSTERWIRT 
 HÖGLWÖRTH

10  GASTHAUS WIENINGER 
SCHWABENBRÄU

Hos os fås der ikke bare noget at spise 
og drikke, men også noget at se på! 
Klosterwirt ligger ved bredden af den 
idylliske Höglwörther See og er dermed 
et populært udflugtsmål.

Den traditionsrige kro i Bad Reichen-
hall med kulinariske, originalt bayerske 
delikatesser og traditionel krohave.

Höglwörtherstr. 21 
83454 Anger
T +49 8656 255
klosterwirt- 
hoeglwoerth.de

Nov.-april: Man-og tirsdag lukket
Maj-oktober: Tirsdag lukket

Salzburgerstraße 22
83435 Bad Reichenhall
T +49 8651 96950
info@wieninger- 
schwabenbraeu.bayern

Åbent daligt: kl. 8-24
Varmt køkken: kl. 11-22

Laufener Landweizen
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11     OPLEV PRIVATBRYGGERIET PRIVATBRAUEREI  
M.C. WIENINGER –BIER

På familiebryggeriet Wieninger kan du 
dykke ned i ølbrygningens verden. 

Skueplads for bryggerirundturen 
med prøvesmagning er de historiske 
bryggeribygninger i Teisendorf. Den 
underholdende tur fører via 10 stationer 
gennem den aktive bryggeribedrift og 
viser det fascinerende håndværk inden-
for ølbrygning. Se – lugt – smag – man 
oplever øllets aromaers mangfoldighed 
under prøvesmagningen i ”bryggeriets 
dagligstue”.

På øltraveturen fra Teisendorf til Hög-
lwörth venter glæden ved at vandre på 

Privatbrauerei M.C. Wieninger 
GmbH & Co KG 
Poststraße 1
83317 Teisendorf
T +49 8666 8020
info@wieninger.de 
wieninger.de

en 12,4 km romantisk, en let tur med 10 
stationer, der fortæller om kunsten og 
kulturen ved ølbrygning.

I Braugasthof Alte Post kan man 
indånde øl, prøve traditionelt og usæd-
vanligt i den enestående atmosfære i et 
helt særligt værtshus.
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Berchtesgadener Straße 53
83457 Bayerisch Gmain
T +49 8651 2659
www.facebook.com/ 
baeckereifxneumeier

   Mandag – fredag: 
kl. 05.00-18.00 
Lørdag: 
kl. 05.00 – 17.00 
Søn-og helligdage: 
kl. 07.00-10.00

i Bayerisch Gmain, ligger direkte ved 
B20. 
Det perfekte sted at holde en pause.
Her kan man nyde bagværk, der stadig 
fremstilles på traditionel og håndværks-
mæssig måde.

12  BAGERI KONDITORI F.X. NEUMEIER

13  HISTORISK BRYGGERI INN BÜRGERBRÄU

Am Rathausplatz
83435 Bad Reichenhall
T +49 8651 6089
info@brauereigasthof- 
buergerbraeu.de 
brauereigasthof-buergerbraeu.de

   Åbent dagligt 
Varmt køkken hele dagen fra 
kl. 11.00-22.00

I det enestående gæstgiveri eller i 
krohaven kan man nyde regionale og 
sæsonmæssige delikatesser, bayerske 
mellemmåltider og ølspecialiteter frisk 
fra alpebryggeriet BÜRGERBRÄU. 

Alles Tomate – Bauerngarten im Rupertiwinkel
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HVOR TÆNDERNE 
LØBER I VAND ...

Ferie i Bayern giver løfte om knödel, 
stege, brezn og øl. I hyggelige alpekroer, 
behørige krohaver og originale bjerghyt-
ter i og omkring Berchtesgaden, i Bad 
Reichenhall og i Rupertiwinkel kan man 
feste af hjertens lyst: med pølsesalat 
eller kaspressknödel, flæskesteg eller 
forel, leberknödel, lüngerl, kasspatzn 
eller bayerisch kraut, zwetschgendat-
schi eller kaiserschmarrn.
Her lægger mange kroværter vægt på 
regionalt indkøb. Frem for alt kommer 
okse- og lammekød ofte fra lokalt 
opdræt, mælke- og osteprodukter fra 
mejeriet Molkerei Berchtesgadener 
Land.
De fire bryggerier i Berchtesgadener 
Land sørger for den passende kølige 
ledsager og overrasker altid med nye 
ølkreationer.

For øvrigt: Alle indfødte har en favorit 
blandt de talrige kroer i regionen. Det 
kan betale sig ved lejlighed at spørge 
efter et personligt tip.
Geografisk betinget lokker gastrono-
mi-tilbuddet også med grænseoverskri-
dende nydelser. Og dermed menes ikke 
kun østrigsk. Udover det traditionelle 
bayerske køkken findes der også 
middelhavs-, vegetariske eller eksotiske 
specialiteter. Selv på bjergrestauranter 
overrasker en fyrig curry, en vegetarisk 
couscous-variation eller en afslappet 
burger. Og til alle smage findes de 
passende omgivelser, fra den moderne 
bar over den originale bondestue til den 
elegante restaurant.
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KULTUR OG
SEVÆRDIGHEDER

I over 150 år har Bad Reichenhaller  
filharmonikerne berørt menneskernes ører og hjerter. 
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1  BERCHTESGADEN
Oplev tradition: Allerede før udtrykket 
„ferie“ var opfundet, havde Berchtesga-
den allerede berømte gæster – Bayerns 
konger, kunstnere og adelsmænd fore-
trak stedet. I vore dage behøver man 
heldigvis ikke mere være en „von“ for  
at kunne nyde omgivelserne! 

Stedet indbyder med interessante 
seværdigheder som det historiske roko-
ko-marked med borgerhuse, stiftskirke 
og slot til at gå på opdagelsesrejse.  
I Berchtesgaden kan du slentre i fred 
og ro, besøge en en af de hyggelige 
caféer eller gå på indkøb i de mange 
forretninger. 
 
Den der i Berchtesgaden ønsker at 
opleve „store historiske øjeblikke“, bør 
ledsage natvægteren på dennes tur 
over det historisk interessante marked. 
berchtesgaden.de

KULTUR OG HISTORIE

2  ALPEBYEN  
BAD REICHENHALL
Det milde klima, saltvandskilderne og 
det charmerende landskab lokkede 
i tidernes morgen kronede hoveder 
til byen, som siden 1900 må kalde 
sig „Bayerisches Staatsbad“  I dag 
er Bad Reichenhall en livlig kur- og 
kongresby, som kombinerer tradition 
og modernitet. Og et førsteklasses 
alpint wellness-resort: Takket være de 
store naturressourcer står sundhed og 
velvære mere end nogensinde i fokus. 
Stadig flere mennesker opdager de 
positive virkninger og den forfriskende 
energi fra det alpine Bad Reichenhall 
saltvand: Nyd den oprindelige kraft fra 
alpernes dybder - med krop, sind og 
sjæl! Tidligere lod man svagt koncentre-
ret saltvand risle over slåenbuske for at 
"gradere" disse. I dag tjener graderhuset 
i kurhaven som alpint saltvands-in-
halatorium, som indbyder til sunde 
spadsereture.
bad-reichenhall.de

1 2
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RUPERTIWINKEL
II den sydøstlige del af Bayern, mellem 
Chiemsee, Königssee og Mozartbyen 
Salzburg ligger Rupertiwinkel i Landkreis 
Berchtesgaderne Land.
Først 1810 kom regionen til at høre til 
Kongeriet Bayern, før dette hørte det i 
et årtusinde til Salzburg. Den fik navn 
efter den hellige Ruperts, Salzburgs 
første biskop. Landstrækningen med den 
præalpine karakter er præget af landdi-
strikter, har bevaret de gamle traditioner 
og holder dem i live ved kristne fester og 
folkloreforanstaltninger.

Berchtesgadener Land med Rupertiwinkel 
danner den eneste alpine UNESCO-
biosfæreregion i Tyskland. Denne

verdensomspændende pris forpligter 
menneskene som de vigtigste anlægs-
gartnere til at bevare det enestående og 
artsrige landskab som naturlig og kulturel 
arv. Dertil hører det brede hedetæppe i 
naturbeskyttelsesområdet Haarmoos med 
sine fugleiagttagelsesstationer, de varme 
Moorseen Abtsdorfer og Höglwörther 
See, naturbeskyttelsesområdet Saalachau 
og Pidiger Bienenweg. Lige så de regio-
nale produkter fra naturvenlig dyrkning, 
som tilbydes direkte fra gården.
Historiske markedspladser, kirker, klostre 
og monumenter vidner om regionens 
rige fortid, som allerede blev befolket af 
romerne.

Gemeinde Anger
anger.de

Stadt Freilassing
freilassing.de

Stadt Laufen
stadtlaufen.de

Gemeinde Piding
piding.de

Gemeinde Teisendorf
teisendorf.de

Gemeinde Saaldorf-Surheim
saaldorf-surheim.de
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SLOTTE OG BORGE
Historien bag det bayerske kongehus 
afspejles anskuelig i 1   kongeslottet 
Slot Berchtesgaden. Engang sædet 
for et middelalderlig kloster tilfaldt det 
grundet sekulariseringen den bayerske 
krone.  

Højt oppe over Bad Reichenhalls 
saltkilder troner Borg Gruttenstein. 
Den blev opført i det 12. århundrede til 
beskyttelse af byen og saltkilderne. Den 
er ikke tilgængeligt for offentligheden.

Der, hvor 2   Slot Marzoll står den 
dag i dag, var der engang et romersk 
kastel. Omkring 1500 blev det dengang 
eksisterende fæstningsanlæg ved Bad 
Reichenhall udbygget til et slot.

Resterne af et hus, et borgkapel og ker-
netårnet giver et indtryk af den tidligere 
størrelse af borgruinen Karlstein ved 
Bad Reichenhall.

Skatte overalt

SLOTTE, KIRKER, KLOSTRE

1

2
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KIRKER OG KLOSTRE
Bayerns historie kan ikke skrives uden 
historien om dens kirker og klostre. 
Rupertiwinkel er rig på landskabelig 
skønhed, bygningskunst og kultur. 
I Aufham-Anger ligger  klosteret 
Höglwörth, et tidligere augustiner 
kannikekloster. Klosteret blev grundlagt 
omkring 1125. 

Domkirken St. Zeno i Bad Reichenhall 
blev ifølge legenden grundlagt af Karl 
den Store. Den største basilika i det 
sydlige Bayern huser et væld af kunst-
skatte. Der er klosterhaverundvisninger 
hver lørdag fra maj til oktober kl. 10.30. 

Værd at se er også valfartskirken St. 
Pankraz i Karlstein samt sognekirke St. 
Jakobus i Aufham. 

Den sengotiske lange sognekirke Mariä 
Himmel Anger blev opført 1445/50.

Kapellet Vachenlueg har en bevæget 
historie. 1824 styrtede slottet sammen 

og med det slotskapellet. Relikvieskri-
nene og Madonna-billedet forblev ube-
skadiget. 1848 blev kirken genopført.

Den oprindeligt romanske søjlebasilika 
1   stiftskirke Berchtesgaden fra det 

12. århundrede blev gradvist gotisk 
overbygget. 

Nord for Berchtesgadens centrum ligger 
3   valfartskirken Maria Gern, der ofte 

betegnes som den smukkeste kirke i 
Berchtesgadener Land. Den har et el-
liptisk grundrids. Bemærkelsesværdigt: 
det undergørende billede fra 1666.

4   Stiftskirken i Laufen blev opført 
mellem 1330 og 1338 i stedet for en 
romansk basilika. Den er den ældste 
gotiske halkirke i Sydtyskland og huser 
tre malerier af den kendte maler Johann 
Michael Rottmayr. Født 1654 i Laufen, 
og betragtes som et geni af den barokke 
farve. 

3 4
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Den lille valfartskirke Maria Hilf i Bis-
chofswiesen-Loipl med oliebjergkapel 
blev opført 1799. Denne enkle lille kirke 
med langhus blev 1824 udbygget i form 
af en forhal med et i midten derover 
placeret tårn, hvad der indtil dags dato 
giver det ydre udseende sin typiske 
karakter.  5   Valfartskirken Ettenberg, 
Mariä Heimsuchung har en charmeren-
de barok indretning. 
En juvel af den sene rokoko er valfarts-
kirken Maria am Kunterweg i Ramsau, 
som blev indviet i 1733. 

I den 1512 opførte 6   sognekirke 
Ramsau var digteren Josef Mohr hjæl-
pepræst – fra ham stammer julesangen 
„glade jul, dejlige jul“. Sognekirken er 
det ældste fredede bygningsværk i den-
ne maleriske landsby. Markant og vidt 
synlig er kirketårnet på 7   kirken St. 
Nikolaus v. d. Flüe i Bayerisch Gmain.

I midten af jernbanens driftsareal ligger 
den 1902 opførte runde lokomotivre-
mise, hvor der udstilles historiske loko-
motiver – primært udlån fra Deutsches 
Museum. Imponerende er den stadigt 

19    LOKWELT FREILASSING 

Westendstr. 5
83395 Freilassing
lokwelt.freilassing.de

   Fre – søn: kl. 10.00 – 17.00 
Særlige åbningstider se web

funktionsdygtige drejeskive.  
"Kleine Lokwelt" er specielt designet til 
børn og sørger for jernbane og teknolo-
gioplevelser med alle sanser. 

5 6 7
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MUSEER OG  
OPLEVELSESVERDENER

HISTORISKE  
SAALACH KRAFTVÆRK
Det i 1914 ibrugtagne og i mellem-
tiden fredede vandkraftværk tjente 
oprindeligt til strømforsyning af 
jernbanestrækningen Salzburg-Berch-
tesgaden. Til dags dato er turbiner og 
generatorer bevaret i original tilstand og 
leverer årligt ca. 40 millioner kilowatt- 
timer.

MINEMUSEUM ACHTHAL
2    Det vidner om den århundrede 

gamle jernudvinding på Teisenberg og 
dets videreforarbejdning i den nærlig-
gende Achthal. 

HELBREDENDE 
SALTMINEGANGE  
BERCHTESGADEN

1    Afslapningen i dette specielle saltkli-
ma medfører en mærkbar regenerering 
af de selvhelbredende kræfter, som 
tjener det generelle velbefindende samt 
forebyggelse og lindring af luftvejssyg-
domme og allergier. For uforglemmelige 
øjeblikke sørger koncerter med harper, 
klangskåle eller overtonekoncerter.
salzheilstollen.com

1

2

Den er enestående og smuk – i 
havekunstnerens drømmehave 
præsenteres den fineste havekeramik. 
Sammenspillet mellem skulpturer og ha-
vedekorationer med den frodigt blom-
strende have er et samlet kunstværk. På 
en spadseretur kan man opleve kunsten 

og naturens skønhed. Keramikken er 
håndlavet og absolut frostsikker, hver 
del er et enestående kunstværk.

Solling 1 (Ortsteil Rückstetten)
83317 Teisendorf
T +49 8666 928413
michaelatheis.magix.net

   Man – lørdag: kl. 10.00 – 18.00

   Voksne 5,00 € fra 30.00 € 
indkøb gratis adgang

20   HAVEKERAMIK OG SKULPTURER MED PASSION
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Et museum med folkloristisk samling: 
Beundre det tidligere huskapel med 
kirkeskat, marionetteater fra det 19. 
århundrede, billedskærerarbejder og 
meget andet.

22   KONGESLOTTET  
BERCHTESGADEN

Udstilling om Obersalzbergs historie i 
forbindelse med det nationalsocialistiske 
diktatur. Efter 1933 var Obersalzberg 
det andet magtpunkt i det tredje rige.

Schroffenbergallee 6
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 4410
museum-schloss-adelsheim.de

   fra fredag før påske til  
31. oktober og 1. december 
til 6. januar:  
Tir – søn: kl. 10.00 – 17.00

   Voksne 2,50 € 
med kurkort 2,00 € 
Børn/unge indtil 18 år gratis

Schlossplatz 2
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 94798-0
schloss-berchtesgaden.de

   16.5 – 15.10.: Søn – fre kl. 10.00 – 
13.00 og kl. 14.00 – 17.00 
16.10. – 15.5.:  Man – fre dagligt  
kl. 11.00 og 14.00. Grupper når 
som helst efter tilmelding.

Salzbergstraße 41
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 947960
obersalzberg.de 

     Apr – okt: kl. 9.00 – 17.00 
Nov – mar: kl. 10.00 – 15.00 
Mandag lukket

   Adgang 3 €. Skoleelever, studen-
ter, lærer, soldater gratis.

  RVO 838 fra Berchtesgaden

21   MUSEUM SLOT ADELSHEIM

Den dag i dag stadig beboelsesslot for 
familie Wittelsbacher, med værdifulde 
kunstsamlinger. 
Rådyrmuseum i de tidligere stalde.

23   DOKUMENTATION OBERSALZBERG
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Det populære udflugtsmål og største 
museum i Salzburger Land befinder sig i 
umiddelbar nærhed til Bad Reichenhall 
og Berchtesgaden. Med over hundre-
de originale bygningsværker fra seks 
århundrede fra bondegård til landbryg-
geri og et gammelt  elektricitetsværk, 
den 2 kilometer lange museumsjernbane 
og en hyggelig restaurant med en smuk 
gæstehave. Desuden kan du snuse og 
købe ind hos den historiske kræmmer.

24     SALZBURGER  
FRILUFTSMUSEUM

Hasenweg 1, A-5084 Großgmain 
freilichtmuseum.com

   Tir – søn kl. 9.00 – 18.00 
Juli/august dagligt

    Voksne 11 €, familiekort 22 €, 
med Oberbayern-Card grati

Traumwerk har udviklet sig til en vigtig 
turistattraktion i Berchtesgadener Land. 
Hans-Peter Porsche, barnebarn af den 
legendariske bilpioner, viser her verdens 
største offentligt tilgængelige samling 
fra „bliklegetøjets gyldne tidsalder“ 
(1860 til 1930) samt en modelbanever-
den med fascinerende lys-performance. 
Udstillingen suppleres af en kollektion 
af usædvanlige bilklassikere.
Også uden for udstillingslokalerne 
byder Traumwerk på mange muligheder 
for at opleve en uforglemmelig dag 
– uanset om i det store haveanlæg, på 

Hans-Peter Porsche TRAUMWERK 
Zum Traumwerk 1, 83454 Anger
T +49 8656 989500
info@hanspeterporsche.com 
traumwerk.de

   Tir - søn kl. 9.00 – 17.30

   Rabat med alle gæstekort

25   HANS-PETER PORSCHE TRAUMWERK – 
OPLEVE OG MÅBE

legepladsen, ved en tur med parkba-
nen, hyggeligt i restauranten eller ved 
indkøb i shoppen.
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Se, høre, føle, smage og gøre naturen 
begribelig – det er mottoet i Berchtes-
gadener Nationalparkcenter. „Haus 
der Berge“ er meget mere end kun et 
museum: det forener informationscen-
ter, uddannelsescenter og oplevel-
sesareal til en harmonisk treklang for 
naturelskere med opdagelsesånd. Den 
prisbelønnede og interaktive udstilling 
„Vertikalt vildnis“ fører de besøgende 
på en vandring fra bunden af Königssee 
over skove og græsgange op til Berch-
tesgaden bjergenes tinder. 
Seværdigt for hele familien!

Nationalparkzentrum  
„Haus der Berge“, Hanielstraße 7
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 979060-0
haus-der-berge.bayern.de
hausderberge@npv-bgd.bayern.de

     åbent dagligt fra kl. 9-17

27    NATIONALPARKCENTER 
„HAUS DER BERGE“

26    FØRSTEKLASSES  
ENTERTAINMENT

Kasino Bad Reichenhall har i årevis 
været et populært mødested for gæster 
og lokale. I en behagelig atmosfære 
venter der dig American Roulette, Black 
Jack, Poker, det nye terningespil DICE 
52 og omkring 90 moderne automater 
og multi-roulette-terminaler.
Ved baren i kasinoet finder du et bredt 
udvalg af forfriskninger. Til den store 
eller lille sult anbefales husets egen 
restaurant Warsteiner Boulevard. 
Kulturelle highlights er garanteret ved et 
besøg i Cultinos med kendte kabaret-
kunstnere og musikere. Hver lørdag fra 
kl. 19 gratis dansekursus og fra kl. 21 
sørger top DJ's hver lørdag i Oceans for 
groovy club-sound.  
Kasino Bad Reichenhall ser frem til dit 
besøg.

Spielbank Bad Reichenhall 
Wittelsbacherstraße 17 
83435 Bad Reichenhall 
T +49 8651 95800 
spielbanken-bayern.de 
cultino-reichenhall.de

   dagligt fra kl. 12.00
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Slot Hellbrunn med dets unikke 
vandkunst er som skabt til en særlig op-
levelse. Vandet har sprøjtet ud af dyser 
og brønde i 400 år - men bare rolig: 
du bliver måske lidt våd, men bestemt 
ikke gennemblødt. Ved den interakti-
ve permanente udstilling „SchauLust 
–  Markus Sittikus uventede verden“ er 
der meget at opleve på slot Hellbrunn. 
Hvad der venter dig er det uventede!
 
Et særligt tip –  
Aftenrundvisninger i juli og august 
dagligt indtil kl. 21.

Schloss Hellbrunn 
Fürstenweg 37, A-5020 Salzburg
T +43 662 820372-0
F +43 662 820372-4931
info@hellbrunn.at
hellbrunn.at

29  SLOT HELLBRUNN  
 OG VANDKUNST

Mægtig troner den på dens 100 meter  
høje kegle over Salzach: En gang for-
svarsanlæg og fængsel, og også af be-
tydning under Salzburg bondekrigene.
Som et af de bedst bevarede bygnings-
værker fra den sene middelalder byder 
den som led i en guidet rundvisning på 
spændende indblik i bygningens historie 
og i livet på en borg. Foruden rovfugle-
forestillingerne fra den historiske 
Landesfalkenhof og middelalderarrange-
menter er Sperrburg også et begiven-
hedsrigt familieudflugtsmål.  

Erlebnisburg Hohenwerfen
Burgstr. 2
A-5450 Werfen
burg-hohenwerfen.at

    2. april – 3. nov. 
April, okt. og nov. (undtagen 
man) kl. 9.30 – 16.00,  
maj til sept.: kl. 9.00 – 17.00,  
15. juli til 16. aug.:  
kl. 9.00 – 18.00

    Voksne 16,50 € 
Familier 39,50 € 
Rundvisninger ikke muligt   
med barnevogn. 
Rabat på online-billetter.

28   OPLEVELSESBORG  
HOHENWERFEN
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BAD REICHENHALLER
PHILHARMONIKER

OG KÖNIGLICHER KURGARTEN
2018 var det store jubilæumsår!

Kurhaven i hjertet af Bad Reichenhall 
har eksisteret siden 1868. Den kon-
gelige bayerske havedirektør Carl von 
Effner, der bl.a designede haveanlæg-
gene på slot Herrenchiemsee for kong 
Ludwig II. fik til opgave at designe det 
over 40.000 kvadratmeter store anlæg. 
Her blomstrer der foruden hjemmehø-
rende også eksotiske planter fra Asien 
og Nordamerika og der findes mere end 
40 træarter. Haveanlæggets midtpunkt 
er det store alpine saltvandsgrader-
hus, hvor omkringliggende prægtige 
bygninger beskytter denne blomstrende 
oase i hjertet af kurbyen: Det kongelige 
kurhus, koncertrotunden og Wandel-
hallen med alpin saltvands-drikkebrønd 
bidrager med deres majestætiske arki-
tektur til parkens smukke billede.

Velværehave, hvor man  
kan tanke kraft
Om sommeren mærker man allerede på 
lang afstand den forfriskende brise, som 
kommer en i møde fra det alpine salt-
vands-inhalatorium. Man kan indånde 
den sunde saltholdige luft i næsten hele 
kurhaven, mens man slapper af i en lig-
gestol eller ved den sprudlende alpine 
saltvands-brønd og lytter til kurkon-
certens klange. På varme sommerdage 
sørger det alpine saltvands Kneipp-bas-
sin for forfriskning. 

Botaniske raffinesser
Den kongelige kurhave er fredet og 
genbeplantes kontinuerligt. Træerne 
forbliver som i gamle dage.  Pragtstyk-
ket er det store, overdådigt beplantede 
„hollandske bed“ foran koncertrotun-
den, som blomster farverigt fra foråret 
til sent på efteråret.
bad-reichenhall.de
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BAD REICHENHALLER  
FILHARMONIKER &  
ENSEMBLER
Bad Reichenhaller filharmonikerne er 
Tysklands eneste symfoniorkester, der 
med sine 44 musikere dyrker kurmusik 
traditionen hele året. Koncerterne 
finder sted tirsdag til søndag – om som-
meren som friluftskoncerter i kurhaven.

Filharmonikerne giver årligt over 350 
koncerter i Bad Reichenhall og hele 
det sydøstlige Bayern – med forskellige 
ensembler og facetter: Koncertfor-
nøjelse, matineer, salon-, ønske- og 
symfonikoncerter samt kammermusikaf-
tener. Jubilæumsarrangementerne 2018 
kombinerer musik og skabende kunst, 
ung og gammel og kroner programseri-
en med et stort jubilæumsbal den 20. 
oktober i det kongelige kurhus.
bad-reichenhaller-philharmoniker.de
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FLANERE
OG SLENTRE

Berchtesgaden, Bad Reichenhall,
Freilassing og Teisendorf

byder på fristende 
indkøbsmuligheder og

lækkerier. 
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FREILASSING: JERNBANEBYEN

Den unge by i central trafikmæssig 
gunstig beliggenhed direkte uden for 
messe- og verdenskulturbyen Salzburg 
midt i Oberbayerns maleriske bjergland-
skab. Fra Salzburger Land til Chiemsee: 
Freilassing er et ideelt udgangspunkt 
for aktiviteter og udflugter. Verdensbe-
rømte udflugtsmål er nemt og hurtigt 
tilgængelige.
Gågaden i byens centrum er et rigtigt 
indkøbsparadis: Et broget udvalg af 
specialbutikker indbyder til at slentre, 
købe ind og gøre holdt. Med i alt fire 
gange søndagsåbent får hele familien 
noget for pengene: Bilshow, børne- 
og ungdomsdag, Krampus-løb og 
Kirchweih-marked lokker årligt tusindvis 
af besøgende i byens centrum. Vores by 
forkælder sine gæster med et rigt kuli-
narisk tilbud. Maleriske havebeværtnin-
ger, specialrestauranter med nationalt 
og internationalt køkken, hyggelige wifo-freilassing.de

caféer og trendy bistroer – her er der 
noget for enhver smag.
Også kulturinteresserede får noget for 
pengene: Oplev historie i bymuseet og 
nyd musikarrangementer i lokomotiver-
nes historiske verden i Freilassing.
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TEISENDORF – NYD BAYERSK LIVSLYST ...

Den historiske Marktstraße indbyder til 
afslappet shopping og ophold i restau-
ranter eller caféer. 
Indehaverførte forretninger og gastro-
nomi veksler bag kærligt bevarede hi-
storiske facader og byder de besøgende 
et enestående oprindeligt bybillede.
Elsker du det bayerske øl? 

teisendorf.de
wk-teisendorf.de

Så besøg Teisendorfs lokale privat-
bryggeri Wieninger, der brygger øl af 
frisk kildevand efter bayersk tradition. 
Rundvisninger hver onsdag kl. 11.00.

Foran et herligt bjerglandskab fører 
cykel- og vandrestier igennem naturpa-
radiset Berchtesgadener Land.
„Nordic Walker“ holder sig i form på 
godt udbyggede walking strækninger 
og bjergvandrere finder lykken på en af 
de mange spændende og oplevelsesrige 
bjergture, f.eks. på Stoißer græsgangen.

Ved sommerlige temperaturer sørger de 
rene badesøer og det idylliske skovbad i 
Teisendorf for afkøling.
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ALPINE PE ARL S

Alpine pearls er et prædikat for 25 
udsøgte feriesteder i alperne, som 
kendetegnes af et fælles kvalitetsløfte: 
Her kan man kombinere uforglemmelig 
ferieglæde med blid, natur- og klima-
venlig mobilitet. Alpine pearls helliger 
sig desuden støtten af det regionale 
håndværk og køkken samt bevarelsen 
af den traditionelle kunst og kultur. 

PERLE BERCHTESGADEN –  
NATURENS FESTSPIL
Landskabets hjertestykke er national-
parken Berchtesgaden. Og så er det 
en selvfølge, at miljøvenlig transport 
er et vigtigt emne. „At bevare det 
gode”, dette motto gælder også for 
den levede tradition, det traditionelle 
håndværk og det regionale køkken. 
Typisk og speciel er "Berchtesgadener 
varer": håndlavede trææsker, kunst-
færdigt bemalet og groft udskåret, 
farverigt børnelegetøj. I umiddelbar 
nærhed af kunsthåndværkerne har to 
læderbuksemagere, billedskærere og 
andet kunsthåndværk slået sig ned ved 
slottet og på markedspladsen. 

PERLE BAD REICHENHALL – 
UNDERVEJS I ALPEBYEN
Den meget specielle blanding af 
byflair, velgørende behandlinger med 
saltvand eller salt og et højt kulturelt 
niveau - indrammet af smukke bjerge - 
lokker mennesker til Bad Reichenhall. 
I Bad Reichenhall kan man hele året 
rundt lade bilen stå og i stedet være 
miljøvenligt og samtidigt komfortabelt 
undervejs. Derigennem bevares den 
særligt allergen- og irritationsfrie luft 
og den fredfyldte ro i alpebyen. 
alpine-pearls.com
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HAR DU SPØRGSMÅL  
KAN DU ALTID KONTAKTE OS!

KORT!
info@bglt.de



A B C D E F G H I J K NL M

BERCHTESGADENER LAND
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