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Studietur til Østrig med Dansk Limousineforening 
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11. september – opsamling med bus. Kørsel gennem Tyskland  Kørsel ca. 850 km 

Opsamling med bus. (se opsamlingsplan) 
 
Frokost på egen hånd i dag. Indkvartering og middag på Hotel Wutzler i Miesitz.  
 
12. september. Besætningsbesøg. Køre til Østrig   Kørsel ca. 400 km 

Efter morgenmad og check ud, kører vi kun ganske kort til vores første 
besætningsbesøg, Thurnstock Limousine, ved familien Sehner. Læs mere om deres 
besætning her (tysk): www.sehner-peniere.de  
Sen frokost enten ved familien eller en restaurant i nærheden. 
Herefter kører vi ind i Østrig og til vort næste hotel. 
Indkvartering og middag på Hotel Stockinger ved byen Ansfelden. 
 
13. september. 3 besætningsbesøg    Kørsel ca. 320 km 

Morgenmad på hotellet. Check ud. 
Vi kører til vort første besætningsbesøg ved familien Stadler. Gården drives økologisk og siden 1997 har 
familien kun haft Limousine. Læs mere om besætningen på deres 
hjemmeside: www.limousinzucht-stadler.at  
Næste besætningsbesøg er ved familien Reisenberger. Læs mere 
her. www.limousin-hornlos.at 
Vi spiser frokost på en restaurant.  
Om eftermiddagen kører sydpå mod byen Graz hvor vi skal besøge 
en limousinebesætning ved familien Ertl. Læs mere her: 
www.limousin.at  
Indkvartering og middag på Hotel Paradies nær byen Graz. 
2 overnatninger på dette hotel. 
 
14. september. Tyrestation og besætningsbesøg   Kørsel ca. 170 km 

Morgenmad på hotellet. 
Besøg på tyrestation GENOSTAR ved byen Gleisdorf. Læs mere her: 
www.genostar.at 
Dernæst besætningsbesøg ved Franz Haberl ved byen Sallegg.  
Efter sen frokost, kører vi tilbage til vort hotel i Graz. Middag på 
hotellet. 
Aftenmøde. Den lokale limousineforening vil i aften besøge vort 
hotel så der bliver mulighed for flere spørgsmål og udveksling af 
erfaring og viden. 
 
15. september. Almabtrieb     Kørsel ca. 250km 
Efter morgenmad og check ud fra hotellet, kører vi nordpå mod den 
lille bjergby Radmer. 
I mange mindre byer i Østrig, er det en årlig begivenhed når dyrene 
skal tilbage i staldende efter at have været på græs i bjergene hele 
sommeren. Begivenheden hedder ”Alm-abtrieb” og vi besøger 
Radmer (ca. 600 indb.) som i år holder deres almabtrieb den 15. 
september. Der er optog med festligt pyntede køer med guirlander, 
blomster, bånd og store klokker. I optoget er der sikkert også geder, 
heste og traktorer og pyntede vogne. 
Vi regner med at spise frokost i byen.  
Midt på eftermiddagen kører vi mod vort hotel i Flachau. 
Indkvartering og middag på Gasthaus Schützenhof i Flachau. 
 
 
 
 
 

http://www.sehner-peniere.de/
http://www.limousinzucht-stadler.at/
http://www.limousin-hornlos.at/
http://www.limousin.at/
http://www.genostar.at/


16. september. Osteri & besøg i verdens største isgrotte   Kørsel ca. 100 km 

Efter morgenmaden besøger vi lille gård der har sit efter osteri. Vi får 
en guidet rundvisning på stedet og slutter af med at spise en frokost 
de tilbereder til os. Mulighed for at købe ost med hjem. 
Vort næste besøg er ganske unik idet vi skal opleve verdens største 
isgrotte. Den ligger i 1600 meters højde og vi starter med at gå ca. 20 
minutter for at komme til en svævebane der skal bringer os stejlt op 
i højden. Herfra går vi på en sti med fantastiske udsigter inden vi 
kommer ind i selve grotten. Med en lokal guide, følger man en rute 
rundt og ser fantastiske is-formationer blandt andet is-vandfald, 
stalaktitter (oppefra og ned) og stalagmitter (nedefra og op) af is. 
Husk varmt tøj! 
Herefter retur til hotellet til middag. 
 
17. september. Bjergbane og hjemrejse    Kørsel ca. 500 km 

Vi checker ud fra vort hotel og påbegynder vores hjemrejse. Inden vi 
forlader Østrig, skal vi en tur op på ”øverste etage” med en 
kabelbane ved bjerget Untersberg. Turen til bjergstationen (1.776 m) 
er en oplevelse i sig selv, da svævebanen løfter os 1.320 meter fra 
dalen og man svæver op til 286 meter fra jorden. Spændet mellem 
masterne er helt op til 1.548 meter! På toppen er der fine 
vandrestier og man kan gå det sidste stykke helt op på toppen og 
kigge ind over grænsen til Tyskland.  
Efter frokost kører vi til vores overnatningshotel i Tyskland. 
Middag på hotel. 
 
18. september. Hjemrejse     Kørsel ca. 850 km 

Vi fortsætter busturen mod Danmark og opsamlingsstederne.  
 
 

Inkluderede måltider og entreer på rejsen: 
7 x morgenmad 
7 x aftensmad 
5 x frokost 
Entre Eisriesenwelt, Untersbergsbahn, osteri. 
 

 


