Härligare liv
KOMBINERAD RESA. Vorarlberg är
Österrikes mest västliga och kanske minst
kända provins. Här hittar man regionen
Bregenzerwald med över 200 mil skyltade
vandringsleder. Vi testade en kulinarisk
vandring kombinerad med spa.

”Känslan av frihet
och lugn når djupt
in i själen

Bra att veta!
**

Vandringssträckor
mäts i tid. Stannar man
ofta för att njuta av
utsikten får man räkna
med att det snabbt tar
mycket längre tid än vad
som anges.

UPPLEV LUGNET
i härliga Vorarlberg
Vandra i vackra alper, njut av god mat och slappna av på
sköna spa. Upptäck stillheten i österrikiska Vorarlberg.
Text: Heidi Rovén Foto: Kristofer Scheiderbauer, Heidi Rovén

B

ergslänten lyser av blå prickar.
Det är alpblåbär! Små, söta och
sprängfyllda med smak och
vitaminer, naturligt framställda på
1  600 meters höjd. Den lilla upptäckten
passar bra in i vår kulinariska vandring.
Morgonen har börjat tidigt i den lilla
byn Bezau där vi lämnat vårt bagage på
Hotel Post för att återkomma till rum
och middag på kvällen. Linbanestationen ska ligga 20 minuter bort. Tjugo
snabba minuter visar det sig. Hemma
tidsanger vi ofta avstånd i promenadtakt, här visar sig måttstocken vara en
vältränad alpvandrare. Vi hinner precis
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med den första linbaneturen upp och
får njuta av utsikten med svettiga
ryggar.
Vi har tur, vädret är klart. Väl uppe
ser vi inte bara Bezau utan även över till
Tyskland, Schweiz och Lichtenstein.
I fjärran anas snöklädda alptoppar. Vi
ser också Bodensjön dit vi ska om några
dagar för att uppleva Bregenzer Festspiele och operan ”Trollflöjten”.
VI BÖRJAR MED en härlig frukost inne
på topprestaurangen Baumgarten och
tar för oss sig av frukt, nybakt bröd,
lokalproducerade charkuterier såväl

som alpostar, kaffe och juice. Fyllda av
energi inför vår vandringsdag ger vi oss
sedan i väg. Till en början är vi inte
ensamma på stigen, flera sällskap går åt
samma håll. Men alla har sin takt och
grupperna tunnas snart ut. Så småningom kan vi njuta av våra naturupplevelser ostört. Eller snarare; ackompanjerade av koskällor som klingar från
alla håll. Det är gott om kor i bergen
som betar fritt under hela sommarhalvåret. I slutet av sommaren, när de
hämtas ner, är det en stor folkfest
kallad alpabtrieb.
Morgonen övergår i förmiddag. Solen

skiner, det blir allt varmare. Lager efter
lager måste av, till slut kavlar jag upp
både ärmar och byxben. Efter en knapp
timmes vandring byts de gräsklädda
kullarna mot lösa stenar. Varje steg
kräver koncentration. Man bör se sig
för var man sätter fötterna. Så småningom blir underlaget fastare, det blir
lättare och jag kan ägna mig åt att
fotografera små alpblommor i stället.
Just detta att naturen ständigt skiftar
karaktär gör att det hela tiden känns
inspirerande. Gång på gång stannar jag
för att ta in utsikten. Känslan av frihet
och lugn når djupt in i själen. Jag vill

inte gå ner, jag vill stanna här uppe
i bergen, i stillheten och i skönheten.
EN SOM STANNAR tre
månader varje sommar och
har gjort så i 60 års tid är
bonden Bruno från
Andelsbuch. Vi passerar
hans alpstuga där han bor
med sina grisar, höns, gäss
och kor. Av mjölken producerar han den lokala osten
bergkäse som han säljer i Österrike och Tyskland. Den är ganska
stark, mycket god och serveras gärna på

enkelt vis med bara en bit grovt bröd
till. Vårt eget lunchstopp och nästa
anhalt på vår kulinariska vandring är dalgången Schönenbach, så vi lämnar Bruno för
att hinna dit.
Vid Leopoldstobealpe
tvekar vi för första gången
över vägen. Ditintills har
skyltar pekat ut riktningar
och tider, men här delar sig
stigen och vi har bara ett rött
märke på en sten att vägleda
oss. Vi chansar på att gå höger upp
för berget vilket instinktivt känns rätt,

”Gång
på gång
stannar jag
för att ta in
utsikten”

Vänd!>>
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men halvvägs upp för den branta,
leriga stigen är vi inte lika säkra
längre. Kanske skulle vi ha tagit
används
*sällan
*Badkläder
vänster? Det är försent att vända,
på spa i Österrike. Vid bad ja, men
vi kämpar på och når till slut
inte i bastur, där är man
krönet; Hinteregg. En pinne jag
naken. Känns det obehittar får duga som käpp för nu
kvämt, svep en handduk
bär det av nerför och knäna börjar
om dig.
säga ifrån.
När vi slutligen når den lilla dalen
Schönenbach har vi varit i gång mycket
längre än de angivna 3,5 timmarna.
Lunchen serveras på Restaurang Egender och känns högst välförtjänt.
Käsknöpfle är en specialitet bestående
av färsk pasta varvat med bergkäse och
mjukstekt lök. Härligheten serveras
i stora träbyttor på traditionellt vis. Det
smakar ljuvligt! En bussfärd senare når
vi åter Bezau där vi startade. Vårt sista
kulinariska stopp består av efterrätt på
Café Katrina i byn, det blir ännu en
läcker specialitet; kvarg-dumplings
med vanilj- och fruktsås samt frisk
hallonsorbet.

Bra att veta!

FRÅN KAFÉET ÄR det bara ett par
minuter att gå till Hotel Post. Nu
längtar våra ömma kroppar efter bad
och bastuvärme. Susanne Kaufmann
Spa är uppkallat efter det familjedrivna
hotellets ägarinna som med fingertoppskänsla har moderniserat badavdelningen till en stilren avslappningsoas. Hon har även tagit fram och gett
namn åt en högklassig hud- och
kroppsvårdsserie som används i spabehandlingarna. Allt produceras lokalt
och innehåller extrakt från regionalt
odlade växter. Vi provar den underbara
duschtvålen och rengör oss noga innan
vi sträcker ut oss inne i aromabastun.
Varje muskel slappnar av i den milda,
väldoftande värmen. Vi nästan somnar.
Vår sparunda fortsätter med en stund
i vilstolarna med utsikt mot trädgården
och besök i den 90-gradiga Garten
Saunan. Vi njuter även av ångbastun,
dopp i terrasspoolen med sitt varma,
salta vatten, en kort torrbastu igen och
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till sist vila framför stora panoramafönster med utsikt mot bergen. Till
kvällen har vi fått livsandar och aptit
åter. Middagen i hotellets restaurang
ingår inte i vårt vandringspaket men
blir dagens gastronomiska höjdpunkt.
Allt andas kvalitet och lokalproducerat.
Innan vi checkar ut nästa morgon
hinner jag också pröva en 90-minuters
detoxmassage. Behandlingen börjar
med ett härligt fotbad samtidigt som
min terapeut masserar axlar och
ryggslut. Den följande helkroppsmassagen innehåller både akupressur och
lymfmassage för att stimulera reningsprocessen. Och visst känner jag mig
renare efteråt, på alla vis, men framför
allt balanserad och påfylld med ny
energi. Det är som om hela alpvistelsen gjort mina sinnesintryck klarare.
Kanske är det de där alpblåbären,
Österikes egen superfood,
som haft effekt.

Vad: Vandringsresa med lyxig
spatvist i Bregenzerwald, Vorarlberg, Österrike.
Boka: Vandringspaket kan bokas
via Bregenzerwalds turistbyrå
(www.bregenzerwald.at). Culinary
hike kostar 382 kronor per
person. Med ett ”Regional inclusive card” åker man gratis linbana och buss. Alla turister som
stannar minst 3 nätter på hotell i
Bregenzerwald får kortet. I regionen Arlberg ingår kortet efter en
natt.
I andra regioner kostar det. Läs
mer på www.vorarlberg.travel/en
Resa dit: Flyg till exempel till
Zürich (prisexempel: 1 485 kronor
med KLM i början av juni). Från
flygplatsen går direkttåg till Bregenz (om man inte vill hyra bil)
där man kan ta buss till Bezau.
Att köra från Zürich flygplats till
Vorarlberg tar ungefär en timme
och en kvart. Bra tips finns
också på www.austria.info/se
Bo: Det finns gott om trivsamma
hotell och pensionat i Bezau och
andra närliggande byar. Sök på
www.bregenzerwald.at. Här är
några wellnessfavoriter.
● Gesundhotel Bad Reuthe
Trädgård, pooler inne och ute
samt modern bastuavdelning.
Gott om behandlingar. Lerinpackningar är deras specialitet. Dubbelrum från 864 kronor per
person och natt vid tre nätter
eller mer, inklusive helpension.
www.badreuthe.at
● Hotel Post Bezau
Snygg kombination av österrikiskt traditionellt och modernt.
Spahotell med detoxprogram,
yoga och hälsoveckor. Dubbelrum
från 1105 kronor per person och
natt inklusive frukost. www.hotelpostbezau.com
● Hotel Schwanen
Ekocertifierat hotell med hälsomat, detox- och wellnessprogram.
Beläget i Bizau med vandringsleder utanför knuten. Dubbelrum
kostar från 864 kronor per
person och natt vid tre nätter
eller mer inklusive halvpension.
www.schwanen.at
Fler exempel på spahotell:
Sonne Lifestyle Resort i Mellau
(www.sonnemellau.com), Hotel
Gams i Bezau (www.hotel-gams.at)
samt Vitalhotel Quellengarten
i Lingenau (www.quellengarten.at).

”Varje muskel slappnar
av i den milda, väldoftande värmen”

Lokalproducerad
hudvård

egen serie kan
*köpas
*Bregenzerwalds
på turistbyråerna. Metlzer

Molkes produkter med vassle säljs
på deras gård i Egg och på Sutterlüty (mataffärskedja). www.molkeprodukte.com Susanne Kaufmann
Spa Cosmetics kan köpas online
och på Hotel Post. www.susannekaufmann.com
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