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W drodze na dwóch kołach 

Poczuj wiatr, podziwiaj malownicze krajobrazy i wyrusz w nowe lub znane już miejsca: w 

Austrii funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć ścieżek rowerowych. Dłuższe wyprawy są 

podzielone na etapy, umożliwiające elastyczność i dopasowanie dystansów do 

indywidualnych możliwości. Dodatkowo, aby znacznie poprawić komfort jazdy, warto 

skorzystać z usługi transportu bagażu. Fani jazdy na rowerach szosowych mkną, 

pedałując wśród spektakularnego otoczenia. Ci, którzy wolą nieco spokojniejszą jazdę, 

jeżdżą rowerem wzdłuż rzek i jezior, zwiedzają miasta, robią sobie przerwy na łonie 

natury lub w miejscach o znaczeniu kulturowym i historycznym. Zaś rowerzyści górscy 

wspinają się na górskie szczyty lub dosłownie spływają do doliny na szlakach typu Flow-

Trail. W parkach rowerowych początkujący uczą się właściwej techniki jazdy, zaś 

eksperci dążą do technicznej perfekcji. E-rowerzyści znajdują w wielu miejscach 

wypożyczalnie i stacje ładowania. Nieustannie rozwija się również oferta dla rowerzystów 

gravelowych.   

 

Jazda rowerem wzdłuż rzek i jezior  

Bystry szum wody lub widok na rozległe zbiorniki wodne towarzyszą rowerzystom, którzy 

wybierają się na przejażdżkę jedną z licznych w Austrii ścieżek rowerowych wzdłuż rzek 

lub jezior. Trasy w większości biegną po płaskim terenie. Wzdłuż długodystansowych tras 

rowerowych znajdują się dodatkowo wyspecjalizowane podmioty oferujące noclegi i 

napoje.  

 

W Vorarlberg wzdłuż dwóch rzek biegnie ścieżka rowerowa Walgau-Rheintal-Bodensee-

Radweg. Rzeki Ill i Ren towarzyszą rowerzystom na 67,5-kilometrowej trasie z 

alpejskiego miasta Bludenz do brzegów Jeziora Bodeńskiego w Vorarlbergu. 

www.vorarlberg.travel/route/walgau-rheintal-bodensee 

 

Średniowieczne miasta, warowne zamki i lśniące kryształy można znaleźć na 211-

kilometrowej ścieżce rowerowej wzdłuż rzeki Inn Innradweg w Tyrolu. 

https://innradweg.com 

 

Przez jeden z najpiękniejszych krajobrazów w Austrii Salzkammergut prowadzi ścieżka 

rowerowa o tej samej nazwie. Ciągnie się przez trzy kraje związkowe, Górną Austrię, 

Salzburg i Styrię na dystansie 314 kilometrów i obok 13 jezior w Salzkammergut. 

http://www.vorarlberg.travel/route/walgau-rheintal-bodensee
https://innradweg.com/
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www.salzkammergut.at/aktivitaeten/sommer/radfahren-/-biken/r2/r19-salzkammergut-

radweg.html 

  

Pod hasłem „Rekreacyjna jazda na rowerze w Velodrome Salzburger Seenland” region 

zaprasza na różne tematyczne ścieżki rowerowe wokół jezior Mattsee, Obertrumer See, 

Grabensee i Wallersee. www.salzburger-seenland.at 

  

365-kilometrowa ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Mur „Murradweg” prowadzi z Parku 

Narodowego Wysokie Taury do krainy term i wina w południowo-wschodniej Styrii. 

www.steiermark.com/de/Steiermark/Aktiv-in-der-Natur/Rad-Bike/Murradweg 

 

Zaś 340-kilometrowa „Wielka Pętla wokół jezior Karyntii” biegnie od jeziora do jeziora, 

spokojnymi dolinami i wzdłuż rzek. Na trasie znajdują się między innymi jeziora 

Wörthersee, Weissensee, Ossiacher See i Klopeiner See. www.kaernten.at/seenschleife 

 

Podzielona na 7 etapów ścieżka rowerowa brzegiem Drawy „Drauradweg” o długości 510 

kilometrów prowadzi z Toblach w Południowym Tyrolu przez Karyntię do granicy 

chorwacko-słoweńskiej w pobliżu Varaždinu. www.drauradweg.com 

  

Rowerzyści na szlaku rowerowym brzegiem Dunaju  „Donauradweg” mkną przez 

imponujące krajobrazy Górnej i Dolnej Austrii, a także przez Wiedeń. Wzdłuż całego 

(około 350-kilometrowego) odcinka rzeki przygotowano ścieżki rowerowe, zwykle po obu 

brzegach. www.donau-oesterreich.at/donauradweg oraz www.donau-

radweg.info/passau-wien oraz www.donauregion.at/radfahren-am-donauradweg.html 

  

Trasa rowerowa Kamp-Thaya-March-Radroute ma 400 kilometrów długości. Rowerzyści 

poznają tu niezwykle zróżnicowane krajobrazy rzeczne Dolnej Austrii. 

www.niederoesterreich.at/kamp-thaya-march-radroute 

 

Ścieżka rowerowa Erlauftalradweg ma 60 kilometrów długości i ciągnie się od gór w 

regionie Mostviertler do Dunaju w Dolnej Austrii. Ta nowo oznakowana ścieżka to idealne 

miejsce dla fanów jazdy na dwóch kółkach. www.mostviertel.at/erlauftalradweg 

 

Szerokie pasy trzcin, winnice i stepy nizin panońskich są prezentowane rowerzystom na 

125-kilometrowej ścieżce rowerowej wzdłuż jeziora Nezyderskiego Neusiedler-See-

http://www.salzkammergut.at/aktivitaeten/sommer/radfahren-/-biken/r2/r19-salzkammergut-radweg.html
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Radweg w Burgenlandzie. www.burgenland.info/erleben/sportlich-aktiv/mit-dem-rad/top-

radrouten/neusiedler-see-radweg 

 

Wiele więcej porad dot. wycieczek rowerowych można znaleźć na stronie 

www.austria.info/de/aktivitaeten/radurlaub-in-oesterreich 

 

Jazda na rowerze i kulturalne atrakcje  

Rowerem od muzeum do muzeum, podziwianie historycznych miast lub miejsc  

o znaczeniu kulturalnym i śladami znanych osobistości: liczne kulturowe ścieżki 

rowerowe łączą aktywność fizyczną z atrakcjami kulturowymi.  

 

450-kilometrowa transgraniczna ścieżka rowerowa śladami Mozarta Mozartradweg 

pokazuje zamiłowanie Wolfganga Amadeusza Mozarta do podróży. Prowadzi z 

Salzburga do Górnej Bawarii. www.mozartradweg.com 

 

Wycieczka rowerowa przez małe historyczne miasteczka  „Kleine historische Städte-

Radtour” o długości 350 km wiedzie przez urokliwe miejscowości w Ziemi Salzburskiej i 

regionie Salzkammergut. www.outdooractive.com/de/route/radtour/tennengau-dachstein-

west/kleine-historische-staedte-radtour-auf-ins-salzkammergut/54561672/ 

 

Prowadząca od Salzburga do Grado we Włoszech ścieżka rowerowa Alpe-Adria-Radweg 

o długości 415 km jest emocjonująca pod względem kulturowym, sportowym i 

kulinarnym. Część austriacka ma długość około 220 kilometrów. Prowadzi przez Ziemię 

Salzburską i Karyntię. www.alpe-adria-radweg.com 

  

Ścieżka rowerowa Römerradweg daje wgląd w czasy, gdy Rzymianie zasiedlali dużą 

część dzisiejszej Austrii. Odcinek austriacki biegnie głównie po płaskim terenie od 

Innviertel do Enns i ma 223 kilometry długości. www.roemerradweg.info 

  

Podczas jazdy rowerami od muzeum do muzeum w Alpach Wiedeńskich w Dolnej Austrii 

drzwi 8 muzeów są otwarte dla rowerzystów. Trasa rozpoczyna się w Wiener Neustadt i 

prowadzi między innymi do oddalonego o 60 kilometrów Bad Schönau w regionie 

Bucklige Welt. www.wieneralpen.at/museums-radeln 
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Na 60-kilometrowej trasie Klöster-Kaiser-Künstler-Radtour słychać echa historii z Lasu 

Wiedeńskiego w Dolnej Austrii. www.wienerwald.info/kloester-kaiser-kuenstler-tour 

 

Ciągnąc się wzdłuż Jeziora Nezyderskiego, 60-kilometrowa Festival-Radweg, zabiera 

rowerzystów do miejsc festiwalowych i licznych winiarni w Burgenlandzie. 

www.burgenland.info/erleben/sportlich-aktiv/mit-dem-rad/top-radrouten/festival-

radweg#dm=1 

 

Wzdłuż 13-kilometrowej wiodącej przez Wiedeń ścieżki rowerowej Wiental-Radweg 

znajdują się Lainzer Tiergarten, pałac Schönbrunn i secesyjne budynki Otto Wagnera. 

www.wien.info/de/lifestyle-szene/sport/radfahren/radtouren-tipps-356178 

 

Wycieczki po mieście na rowerze  

W samym sercu miasta, a jednak wśród zieleni, gdzie nie gdzie nawet nad wodą: na 

fanów miejskiej turystyki rowerowej czekają liczne piękne ścieżki rowerowe w 

austriackich miastach. Ponadto rowerzyści chronią środowisko i są niezależni od 

transportu publicznego.  

 

47-kilometrowa trasa Rheintal-Radweg łączy trzy miasta w Vorarlbergu – Bregencję, 

Hohenems i Feldkirch. www.vorarlberg.travel/route/rheintal-radweg 

 

Wzdłuż 24-kilometrowej trasy rowerowej znajdują się najpiękniejsze atrakcje Salzburga. 

Nie zabraknie tu też oczywiście prawdziwie fotogenicznych motywów. 

www.salzburg.info/de/hotels-angebote/rundtouren-

fuehrungen/stadtwandern/instagrammable-salzburg-rad 

 

W Karyntii, na skrzyżowaniu kilku ścieżek rowerowych, usytuowany jest Klagenfurt. 

Miasto jest również świetną bazą wypadową na wycieczki dookoła jeziora Wörthersee. 

www.visitklagenfurt.at/de/sportlich-

aktiv/radfahren/?doing_wp_cron=1648029266.0629239082336425781250 

  

Kultura miejska i urok regionu winiarskiego Południowa Styria zachwycają rowerzystów 

na 44-kilometrowym etapie ścieżki rowerowej brzegiem rzeki Mur Murradweg między 

Grazem i Leibnitz. www.steiermark.com/de/murradweg 
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15-kilometrowy odcinek Traisental-Radweg, który prowadzi przez St. Pölten w Dolnej 

Austrii, to idealne miejsce na wypady rodzinne. www.traisentalradweg.at 

  

W Wiedniu biegnie 7-kilometrowa trasa „Canale Grande”-Tour od Kanału Dunajskiego do 

Dunaju. Trasa ciągnie się wzdłuż promenady Ringstrasse z wieloma wspaniałymi 

budynkami i ma długość 5,5 km. www.wien.info/de/wien-fuer/sport/radfahren/radtouren-

tipps 

 

Eisenstadt w Burgenlandzie jest punktem wyjścia kilku tras rowerowych. Także w samym 

mieście znajduje się dobrze rozwinięta sieć ścieżek rowerowych. www.eisenstadt-

tourismus.at/sport-natur/radfahren   

 

Ścieżki rowerowe dobrego smaku  

Podróżuj we własnym tempie, ciesz się pięknem natury i zatrzymaj się na przekąskę lub 

zwiedzanie, jak chcesz: wycieczki rowerowe pobudzają zmysły i ciało w stymulujący 

sposób. Ścieżki rowerowe i trasy e-rowerowe w całej Austrii zapraszają do jazdy na 

rowerze wśród czarujących krajobrazów. 

 

W regionie Bregenzerwald w Vorarlbergu, wzdłuż 36,1-kilometrowej trasy Radtour 

„kulinarisch Radfahren” leży sześć urokliwych wiosek z piękną starą i nowoczesną 

drewnianą architekturą. Trasa obejmuje również 3 przystanki kulinarne. 

www.bregenzerwald.at/package/kulinarisch-radfahren-auf-den-spuren-der-

bregenzerwaelder-architektur/ oraz www.austria.info/de/aktivitaeten/radurlaub-in-

oesterreich/genussradfahren/iron-curtain-trail 

 

Warto także wypróbować trasę, upamiętniającą czasy „żelaznej kurtyny”, która kiedyś 

dzieliła Europę na Zachód i Wschód, czyli szlak Iron Curtain-Trail. Austriacki odcinek 

europejskiej dalekobieżnej trasy rowerowej EuroVelo13 ma około 700 kilometrów 

długości i przebiega przez parki narodowe, rezerwaty przyrody i obszary uprawy winorośli 

wzdłuż zewnętrznych granic Dolnej Austrii i Burgenlandu. https://ev13.eu/de/ oraz 

www.austria.info/de/aktivitaeten/radurlaub-in-oesterreich/genussradfahren/iron-curtain-

trail 

 

Odcinek europejskiej dalekobieżnej ścieżki rowerowej EuroVelo9 biegnie z północy na 

południe przez Dolną Austrię, Wiedeń i Styrię. www.radtouren.at/radtouren/eurovelo-9/ 
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53-kilometrowa trasa Thermenradweg prowadzi przez regiony winiarskie i wzdłuż kanału 

Wiener Neustädter Kanal z Wiednia do Wiener Neustadt. Po drodze znajdują się ponadto 

miejsca związane z przemysłową historią regionu. www.niederoesterreich.at/a-

thermenradweg-entlang-am-wiener-neustaedter-kanal 

 

Wzgórza i winnice charakteryzują krajobraz wzdłuż 260-kilometrowej trasy Paradiesroute 

w południowym Burgenlandzie. To także idealna trasa na rowery elektryczne. 

www.burgenland.info/erleben/sportlich-aktiv/mit-dem-rad/top-

radrouten/paradiesroute#utm_source=OEW&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=2

022_DE_OEW_Rad_Paradiesroute&utm_content=Artikel_Route 

 

Rowerem wzdłuż torów kolejowych 

Współczesne ścieżki rowerowe biegną niekiedy po dawnych trasa kolejowych. Innym 

ciekawym sposobem na aktywność fizyczną na trasach kolejowych są podróże drezyną.  

 

W regionie Bregenzerwald w Vorarlbergu rowerzyści mogą podróżować na trasie dawnej 

kolei Bregenzerwaldbahn. Ścieżka rowerowa Radweg Achtal ma 10 km długości i 

prowadzi z Egg do Doren i brzegiem Bregenzerache. 

www.bregenzerwald.at/aktivitaet/geh-und-radweg-achtal-egg-doren 

  

Za pomocą drezyny goście pokonują trasę 3,5 kilometrowej długości odcinek 

Geboltskirchner Kohlebahnstrecke, na dawnej linii kolejowej w Górnej Austrii. 

www.geboltskirchen.at/gemeinde/tourismus/natur-freizeitziele/kohlebahnhof-

scheiben.html  

 

Na torach po 21-kilometrowym odcinku dawnej kolei Gailtalbahn w Karyntii przez dolinę 

jedzie drezyna Gailtal Draisine. www.gailtalbahn.at 

  

W Mostviertel w Dolnej Austrii młodzi i starsi rowerzyści pedałują po dawnej linii kolejowej 

Ybbstalbahn. 55-kilometrowy odcinek między Waidhofen an der Ybbs i Lunz am See 

przebiega wzdłuż linii kolejowej po całkowicie płaskim terenie, z dala od ruchu, zawsze 

blisko rzeki. www.mostviertel.at/ybbstalradweg 
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Ścieżka „Türnitzer Bahnradweg” prowadzi na dystansie około 9 kilometrów wzdłuż 

Traisen w Dolnej Austrii przez mosty i trzy tunele. www.mostviertel.at/a-tuernitzer-

bahnradweg-tolle-tunnel-tour 

 

111-kilometrowa trasa Thayarunde biegnie przez Waldviertel w Dolnej Austrii, mijając 

dawne relikty linii kolejowej do zamków i pałaców. www.waldviertel.at/thayarunde 

  

Drezyna Weinvierteldraisine przejeżdża ponad 12,7 km z Ernstbrunn do Asparn an der 

Zaya przez park krajobrazowy Leiser Berge w Dolnej Austrii. www.weinvierteldraisine.at 

  

Długa na 50 km trasa Radrunde „Dampfross und Drahtesel” w regionie Weinviertel w 

Dolnej Austrii biegnie na odcinkach dawnej lokalnej linii kolejowej i wzdłuż ścieżki 

rowerowej Marchfeldkanal-Radweg do Wiednia. www.dampfross-drahtesel.at 

  

Wycieczka drezyną Sonnenland Draisinentour obejmuje dystans około 23 kilometrów 

przez samo serce Burgenlandu. www.draisinentour.at 

 

Bardzo długie trasy na rowery górskie 

Górzysty teren zachwyca nie tylko fanów wędrówek. Rowerzyści górscy i fani jazdy na 

rowerach elektrycznych również chętnie jeżdżą po alpejskim terenie. Na tych, którzy chcą 

odkrywać nowe tereny przez kilka dni czekają liczne długie trasy na rowery górskie. 

Ważne: w trosce o ochronę przyrody i zwierząt rowerzyści górscy mogą korzystać 

wyłącznie z odpowiednio oznakowanych tras. 

 

Ścieżka długodystansowa Fernradweg „Bike Trail Tirol” o długości ponad 800 km jest 

najdłuższą zintegrowaną trasą dla rowerzystów górskich w Alpach. Na 32 odcinkach 

prowadzi w ponad 200 wariantach przez różne regiony Tyrolu. 

www.tirol.at/reisefuehrer/sport/mountainbiking/bike-trail-tirol 

 

Ścieżka KAT Bike prowadzi do najpiękniejszych miejsc w Alpach Kitzbühelskich w Tyrolu. 

Obejmuje 170 kilometrów, w zależności od wariantu, do 5300 metrów przewyższenia 

terenu i jest podzielona na 3 etapy. www.kitzbueheler-alpen.com/de/kat-

bike/mehrtagestour.html 

 

http://www.mostviertel.at/a-tuernitzer-bahnradweg-tolle-tunnel-tour
http://www.mostviertel.at/a-tuernitzer-bahnradweg-tolle-tunnel-tour
http://www.waldviertel.at/thayarunde
http://www.weinvierteldraisine.at/
http://www.dampfross-drahtesel.at/
http://www.draisinentour.at/
http://www.tirol.at/reisefuehrer/sport/mountainbiken/bike-trail-tirol
http://www.kitzbueheler-alpen.com/de/kat-bike/mehrtagestour.html
http://www.kitzbueheler-alpen.com/de/kat-bike/mehrtagestour.html


Inspirujące doświadczenia / kultura (stan marzec 2022) 

Mająca 61 kilometrów długości ścieżka BIG-5 Bike Challenge łączy sześć kolejek 

linowych i pięć gór wokół Saalbach Hinterglemm i Leogang na Ziemi Salzburskiej. Dzięki 

przejazdom kolejkami nie ma prawie żadnych metrów przewyższenia terenu do 

pokonania, ale za to około 5000 metrów spadku terenu. 

www.saalbach.com/de/sommer/mountainbiken/big-5 

 

Eksperci jeżdżą po wymagającej trasie okrężnej Rundweg „Stoneman Taurista”, która ma 

123 kilometry i wiedzie przez Wysokie Taury na Ziemi Salzburskiej. www.stoneman-

taurista.com 

 

10 etapów 630-kilometrowej trasy „BergeSeen-eTrails” wije się przez region 

Salzkammergut. Została specjalnie zaprojektowana dla e-rowerów. 

www.salzkammergut.at/bergeseen-e-trail.html 

  

Ścieżka „Trans Nationalpark” prowadzi na dystansie ponad 240,4 km na 6 dziennych 

etapach ze Steyr do Johnsbach i łączy Park Narodowy Alpy Wapienne w Górnej Austrii z 

Parkiem Narodowym Gesäuse w Styrii. www.urlaubsregion-pyhrn-

priel.at/sommer/rad/mountainbike-touren/oesterreich-tour/detail/430008312/trans-

nationalpark.html 

    

262-kilometrowa ścieżka Granitlandrunde biegnie przez pagórkowaty region Granitland w 

Mostviertel w Górnej Austrii, pokonując 7300 metrów przewyższenia terenu. 

www.muehlviertel.at/themen/sommer-im-muehlviertel/mountainbiken.html 

   

Wokół potężnego szczytu Dachstein, który wznosi się między Styrią a Górną Austrią, w 

trzech wariantach wiedzie kilkudniowa trasa Mountainbiketour. Mają od 182 do 269 

kilometrów długości. Po drodze trzeba pokonać od 4700 do 7800 metrów przewyższenia 

terenu. www.schladming-dachstein.at/de/Sommer/Biken/Dachsteinrunde 

  

Trasa „Lake.bike” obejmuje wycieczki na rowerach górskich i szlaki w regionie Karyntii 

wokół Villach oraz jezior Faaker See i Ossiacher See. Długości poszczególnych tras 

wahają się od 8 do 90 km. www.lake.bike/de/touren.html 

  

Niezbyt długa, ale bardzo nietypowa: w górniczym kasku, z zapaloną górniczą lampą 

rowerem przez sztolnie. Ścieżka w kopalnianym tunelu Stollenbiketour w Petzen w 

http://www.saalbach.com/de/sommer/mountainbiken/big-5
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Karyntii pozwala rowerzystom górskim pokonać 7 kilometrów przez starą kopalnię. O 

bezpieczeństwo fanów jazdy na rowerze dbają przewodnicy. 

www.klopeinersee.at/aktiv/stollenbiken-in-der-petzen 

   

Wiele więcej wskazówek dla rowerzystów górskich znajduje się na stronie 

www.austria.info/de/aktivitaeten/radurlaub-in-oesterreich  

 

Parki rowerowe dla fanów jazdy downhill 

Jazda krętymi szlakami staje się coraz bardziej popularna wśród rowerzystów górskich. 

Parki rowerowe i szlaki w wielu lokalizacjach i regionach Austrii oferują możliwości 

trenowania i doskonalenia umiejętności. 

 

Największy park rowerowy w Vorarlberg znajduje się w Brandnertal. W swojej ofercie 

posiada 30 kilometrów tras we wszystkich wariantach. www.bikepark-brandnertal.at 

  

Bike Republic Sölden w tyrolskiej dolinie Ötztal oferuje rozległy teren do jazdy rowerem, z 

95 km szlaków i tras, w tym 16 tras naturalnych i typu singletrail, 13 tras enduro i 14 tras 

MTB. Znajduje się tu również największy tor typu pumptrack w Tyrolu. 

https://bikerepublic.soelden.com/de/home.html 

 

W Tyrolu w Bike Park Serfaus-Fiss-Ladis można wybierać spośród 17 szlaków 

rowerowych i tras typu singletrail o wszystkich stopniach trudności. www.bike-sfl.at 

  

Bikepark Leogang na Ziemi Salzburskiej to jeden z największych parków rowerowych w 

Europie. Obejmuje 80 kilometrów tras i szlaków. Można tu łatwo dojechać jedną z 9 

kolejek górskich. Znajduje się tu również największy park dla początkujących. 

www.bikepark-leogang.com 

  

W regionie „nock/bike Region” Bad Kleinkirchheim-Millstättersee w Karyntii rowerzyści 

górscy jeżdżą rowerem po naturalnych szlakach i najdłuższym krajoznawczym szlaku 

typu flowtrail w Europie. Trasa ciągnie się przez 15 kilometrów i pokonuje 1000 metrów 

przewyższenia terenu. www.badkleinkirchheim.at/de/bike/radwege-und-radtouren oraz 

https://radland.laetnten.at/de/mountainbike/nockbike/ 
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Oferta parku rowerowego Bikepark Petzen w Karyntii obejmuje wiele różnych szlaków. 

Przygotowano również kursy dla początkujących i doświadczonych rowerzystów. 

https://mtbzone-bikepark.com/petzen 

 

Region Schladming-Dachstein w Styrii oferuje 19 zróżnicowanych tras dla 

początkujących i doświadczonych fanów jazdy downhill. Bikepark Schladming obejmuje 

szereg tras o łącznej długości 40 kilometrów. Dla dzieci i początkujących została 

wydzielona specjalna strefa Bike Area. www.schladming-

dachstein.at/de/Sommer/Biken/Bikepark-Schladming 

 

Warto wypróbować także Wexl Trails w St. Corona i Bikepark Semmering. Oba obejmują 

kilka tras położonych w Alpach Wiedeńskich w Dolnej Austrii. To zdecydowanie 

odpowiednie miejsca dla ekspertów i początkujących. www.wieneralpen.at/wexltrails i 

www.wieneralpen.at/bikepark-semmering   

 

Najlepsze obszary dla fanów jazdy na rowerach elektrycznych 

Liczne górskie trasy rowerowe w Austrii są również dostępne dla e-rowerów górskich. 

Ponadto wiele regionów specjalizuje się usługach dla rowerzystów korzystających z 

energii elektrycznej. Standardowe świadczenia obejmują wypożyczalnie e-rowerów oraz 

stacje ładowania.  

 

System wypożyczalni Verleih-System Bike Tirol oferuje rowery górskie i e-rowery, które 

można rezerwować przez aplikację. Rowery są obecnie dostępne na 3 dworcach 

kolejowych w Kufstein, Matrei am Brenner i Wörgl. https://bike.tirol 

 

W Tyrolu w regionach E-Bike-Regionen Kitzbüheler Alpen, Ötztal, Serfaus-Fiss-Ladis, a 

także dolinie Stubaital i we Wschodnim Tyrolu znajduje się najgęstsza sieć wypożyczalni 

i stacji wymiany baterii. www.tirol.at/reisefuehrer/sport/radfahren/ebike 

  

W Salzburgu do regionów rowerowych z największą liczbą stacji wymiany baterii i 

wypożyczalni rowerów zaliczają się regiony Saalbach-Hinterglemm, Flachau, Lungau i 

Zell am See/Kaprun. www.salzburgerland.com/de/e-biken-im-salzburgerland/ 
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W Górnej Austrii w regionach Salzkammergut oraz Szumawa funkcjonuje gęsta sieć 

wypożyczalni i stacji wymiany baterii. 

www.oberoesterreich.at/aktivitaeten/sommer/mountainbiken.html 

  

W Styrii regionami szczególnie przyjaznymi fanom jazdy na rowerach elektrycznych są 

Południowa Styria, region Schladming-Dachstein i Gesäuse. To tu znajduje się 

największa liczba wypożyczalni i stacji wymiany baterii. 

www.steiermark.com/de/Steiermark/Aktiv-in-der-Natur/Rad-Bike/E-Bike 

  

W Karyntii sieć wypożyczalni e-rowerów i rowerów obejmuje 50 stacji. 

https://radland.kaernten.at/de/trekkingrad/kaernten-rent-e-bike/ 

   

W Dolnej Austrii do regionów z największą liczbą wypożyczalni e-rowerów i stacji 

wymiany baterii zaliczają się Bucklige Welt w Alpach Wiedeńskich i region Wachau 

wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. www.niederoesterreich.at/ebiken-

emountainbiken 

  

Rośnie liczba wypożyczalni i stacji ładowania w środkowym i południowym 

Burgenlandzie. www.burgenland.info/erleben/sportlich-aktiv/mit-dem-rad/alle-services-

rund-ums-rad/e-bike-verleih   

 

Regiony i oferty dla rowerzystów gravelowych 

„Jazda na rowerach gravelowych” to nowy trend wśród rowerzystów. Pojazdy będące 

mieszanką roweru szosowego i górskiego pozwalają na jazdę zarówno po drogach, jak i 

ścieżkach szutrowych.  

 

Festiwal Gravelbike-Festival im Bregenzerwald w Vorarlbergu pod nazwą „into the world” 

odbywa się od 30 czerwca do 3 lipca 2022 r. Jest świetną okazją na poznanie regionu 

Bregenzerwald we wszystkich jego aspektach, podczas wspólnych wycieczek oraz 

wspólnego delektowania się regionalnymi specjałami. www.intothewold.at 

  

W Ziemi Salzburskiej na fanów jazdy na rowerach gravelowych czeka 20 tras. 

www.salzburgerland.com/de/gravelbiken-im-salzburger-land/ 
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W Górnej Austrii w regionie Salzkammergut fani jazdy na rowerach gravelowych jeżdżą 

od jeziora do jeziora. 44-kilometrowa pętla wokół szczytu Sarstein (o wysokości prawie 2 

000 m n.p.m.) prowadzi z Bad Goisern nad jeziorem Hallstättersee wzdłuż strumieni i 

rzek do jeziora Altaussee i przez Bad Aussee z powrotem do jeziora Hallstättersee. 

https://dachstein.salzkammergut.at/live-preview/oesterreich-tour/detail/430006996/gravel-

bike-tour-um-den-sarstein.html 

 

W regionie Schladming-Dachstein w Styrii przewidziano 8 tras po przygotowanych 

szutrowych ścieżkach i asfaltowych górskich drogach, zapewniając tym samym 

optymalną przyjemność z jazdy na rowerach gravelowych. www.schladming-

dachstein.at/de/Sommer/Biken/Gravel-Bike 

 

W Karyntii okolice jeziora Wörthersee uważane są za najlepszy teren w całej Karyntii do 

jazdy na rowerach gravelowych. Oferta obejmuje dedykowane trasy, zakwaterowania i 

usługi gravelowe. Ponadto „Lost places” zachęcają do odkrywania regionu. 

www.woerthersee.com/velo/gravelbike  

 

W drodze na rowerze szosowym 

Pędź z wiatrem lub jedź pod wiatr, mknij po płaskich odcinkach bądź spróbuj sił na 

górskich drogach i etapach wiodących przez przełęcze: rowerzyści szosowi znajdą w 

Austrii wiele przyjemnych i wymagających tras. Wyspecjalizowani gospodarze na terenie 

całego kraju oferują odpowiednie usługi – od narzędzi do naprawy po zamykane 

przechowalnie rowerów.  

   

W Vorarlbergu do klasyków dróg wysokogórskich dla rowerzystów szosowych zaliczają 

się Hochtannbergpass, Flexenpass, Faschinajoch, Furkajoch, Bödele, Riedbergpass a 

także Silvretta-Hochalpenstraße. www.vorarlberg.travel/aktivitaet/rennradfahren-in-

vorarlberg/ 

 

Dla kolarzy szosowych, którzy kochają góry, Tyrol to kraina superlatyw. Wysoko, stromo i 

daleko – taki jest Tyrol. Do klasyków zalicza się 122-kilometrowa trasa Lienzer 

Dolomitenrunde jak i zachwycająca Gletscherstraßen im Ötztal (31 km) i Kaunertal (41 

km). www.tirol.at/reisefuehrer/sport/rennrad/greatrides 
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Okrążanie jezior u podnóża Alp czy wspinaczka na szczyty w alpejskich częściach kraju? 

Rowerzyści szosowi mają ten wybór na Ziemi Salzburskiej. Trasa 5-Seen-Marathon to 

stosunkowo łatwa, 80-kilometrowa trasa. Osoby w dobrej kondycji fizycznej mogą udać 

się na 48-kilometrową trasę Großglockner-Hochalpenstraße, skąd rozpościerają się 

piękne widoki. www.salzburgerland.com/de/rennradregionen 

 

Przez Górną Austrię wiedzie 111-kilometrowa Kalkalpentour „Bella Vista”, która 

zdecydowanie jest godna swego imienia. Kolarze szosowi jeżdżą w górę i w dół w 

pagórkowatym regionie Mühlviertel i Salzkammergut. 

www.oberoesterreich.at/rennrad/rennradtouren-in-oberoesterreich.html 

 

Styria łączy trasy alpejskie i pagórkowate. Wyzwaniem dla nóg jest trasa Stoderzinken-

Tour w regionie Schladming-Dachstein o długości 74,7 km. Zaś trasą o średnim stopniu 

trudności jest 61-kilometrowa runda przez wschodniostyryjski region jabłoni. 

www.steiermark.com/de/Steiermark/Aktiv-in-der-Natur/Rad-Bike/Rennrad 

 

W Karyntii kolarze szosowi pokonują drogi przez przełęcze i dookoła jezior lub poruszają 

się po drogach o małym natężeniu ruchu. 130,7-kilometrowa trasa 3-Länder-Tour łączy 

wyzwania i przyjemność. Biegnie dookoła od jeziora Faaker See do Włoch i Słowenii. 

https://radland.kaernten.at/de/rennrad/camps-divers/  

 

Niemal nieskończenie szeroki teren otwiera się przed rowerzystami szosowymi w Dolnej 

Austrii. Osoby w dobrej kondycji fizycznej wybierają np. 142-kilometrową trasę Wiener 

Alpen-Tour. Region Weinviertel i Las Wiedeński to dobry wybór na łatwe i średnio trudne 

wycieczki. www.niederoesterreich.at/radfahren 

 

Także w Burgenlandzie jest duży wybór tras odpowiednich dla rowerów szosowych. 

Przez cichy Burgenland Środkowy wiedzie 163-kilometrowa trasa Sonnenlandtour 

prowadząc przez znane wioski winiarskie takie jak Deutschkreuz i Horitschon. 

www.burgenland.info/erleben/sportlich-aktiv/mit-dem-rad 

 

Wiele więcej wskazówek dla rowerzystów szosowych znajduje się na stronie 

www.austria.info/de/aktivitaeten/radurlaub-in-oesterreich/rennradfahren 
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