
Østrig turen,    september 2015.  
Bjarne B sendte i vinteren en invitation ud til alle medlemmerne om at han ville lave 

en tur til Østrig sidst i August 2015 

Der var hurtig udsolgt for det lille Berggasthof, i 1200 meters højden ved Zell am See 

havde ikke så mange værelser. 

Vi var 9 personer og 8 mc ’er som kørte afsted, dvs. 2 af os kørte fredag den 28 aug. 

Finn og mig selv, Lars T kørte lørdag men med en lille omvej forbi et museum for 

gamle biler. Resten Frits og Hanne, Bjarne og Kirsten, Erling og Peter B, kørte en 

mere direkte vej (efter GPS’en valg nogle gange, til stor jubel for deltagerne). 

 

Vi kunne kommer ind på Hotellet om søndagen, mig og Finn forsøgte dog og få plads 

allerede om lørdagen men alt i området var optaget på grund af Verdens 

mesterskabet i Iron Mann (5000 deltager) skulle foregå i området ved Zell am See, 

min private mening om et sådan cirkus i over 32 graders varme er hver sin meget 

gode lyst. 

Men pyt vi fik set lidt ekstra i et andet område og fik både vådt og tørt og et fint sted 

og sove. Resten klarede også turen derned uden og gå sulten kold. 



Men med de høje temperaturer var det dejlig og nyder lidt koldt og se udsigten ned i 

dalen og så blev der serveret en 3 rettes menu, så jeg tror alle var ok og klar til en 

god nats søvn. 

 

Vi havde hjemmefra fundet lidt om hvad vi evt. ville se i området, og den første tur 

skulle gå op over GrossGlockner og et besøg på Edelweisspitz og i det herlige vejr 

kunne det ikke blive bedre og en tur forbi Kaiser-Franz-Josefs-Höhe og lige ind på bil 

og mc museum som havde fri entre og der var dejlig kølig derinde dog bredte der sig 

en duft derinde som ikke var en Matas værdig (Bjarne). Middags maden blev 

indtaget lagt derfra, i Heiligenblut. Hi hi. 

Når men når vi nu var kommet i bjergene så ville vi lave en afstikker til Nockalm-

strasse som jo også kommer godt op i højderne og har herlige kringlet veje, på 

toppen blev kaffen serveret og et par af deltagerne kunne prøve en mulig ny 

motorcykel. Herefter var der kun og kommer hjem til vores til vores lille hotel på 

toppen og som altid var personalet kanon flinke og vi kunne bare sig til når vi ville 

spise og altid var de flinke og forståelig for vores tosset heder, stor tak til dem og jeg 

kommer garanteret forbi dem igen. 

 



Når men næste dag var morgenmaden som altid klar og vi kunne herefter køre på 

den næste tur som skulle gå til Ørneborgen Hohenwerfen , hvor vi skulle se borgen 

og en ørneopvisning med forskellige øren og falke arte , dejlig oplevelse og en tur 

rundt på den pæne borg blev det også til inden vi kørte ned med liften igen til vores 

motorcykler og vores mc tøj, ja alle havde overgivet sig til det super vejr, så der var 

trukket i sommer dresset . 

 

Vi tog så turen til Hitlers sommerhus i Berchtesgaden og Bjarne fandt nogle herlig 

stier / veje dertil og lige pludselig var vi på P – pladsen, hvor man bliver kørt det 

sidste stykke op til indgangen ind i bjerget som er ind gennem en tunnel til en 

elevator som føre de sidste 124 meter op til huset, nu restaurant. Her kan man hvis 

man er vandre går ud på en del turer, eller man går lidt rundt på toppen og nyder 

udsigten og tager et par billede ud over området, middagsmaden og kaffen blev 

indtage og så gik turen retur. 

Næste dag var dømt til lidt afslapning dog skulle vi en lille tur ind i Kaprun dalen og 

se lidt af dalen indtil den sluttede og her fik vi oplevet hvad bønderne gør når 

køerne skal ind fra deres sommer resevat og retur til gården, det er en større 

begivenhed med at de bliver pyntet med blomsteropsætninger og der hænges 

gigantiske klokker om halsen og så drives de tværs gennem byerne, flot skuer (her 



har bønderne ikke flere hundrede køer, jeg kan se hvilken kaos der ville blive). På et 

hotel var der i kælderen (tror at der tidlige var p- kælder her) indrettet bil og mc 

museum. 

 

Den sidste tur hvor alle var med gik til en Saltmine hvor vi blev kørt ind i bjerget med 

tog fik en masse info om vores salt til ægget og en tur på en rutsjebane fik vi 

fornøjelsen af 2 gange så vi kom ned i dybden af bjerget og en sejltur på spejlsøen 

fik vi også inden der det gik op med elevator og ud med tog  igen , nu var vi klar til 

lidt og spise så vi kørte til König See og fik os en plads tæt på søen, her havde man 

gjord ekstra meget ud af toiletterne hos mændene , hvor der kunne skydes til mål 

efter en lille fodbold nede i tissekummen , jo de er jo verdens mester for tiden. 

Så var dagen kommet til at nogle af os skulle til og køre retur til forskellige gøremål, 

resten ville køre en tur til Krimmler wasserfälle men her kan jeg ikke lige nu fortælle 

mere men det har sikkert været køn tur smiler. 

 

Tak til Bjarne for et godt initiativ og for en super tur. 

Tak til alle for deres positiv indstilling til turen. 

 

Hilsen Jønne  

 



 









 


