
Регион Залцбург (Австрия)

„Рай за всички велосипедисти”

Между 1997-1999 г. Европейския съюз предоставя помощ за реализацията на
''Програма за развитие на велосипедния туризъм в Залцбург'' - проект с участието на
28 местни общини, които предприемат инициатива за  изграждане на мрежа от
колоездачни алеи.
Целта е да се даде преимущество на велосипедния туризъм, който е един от най-
успешно развиваващите се видове туризъм и така да се стимулира регионалната
икономика.
С подкрепата на Европейските фондове се изгражда цялостен колоездачен маршрут с

табели и знаци; нови планински
колоездачни пътеки; девет места за
отдих,оборудвани с маси и столове за
пикник, поляни за игра или гимнастически
упражнения и др. Новите колоездачни
маршрути в Област Pinzgau става известна
като рай за колоездането в цяла Австрия и
предлагат всякакви възможности за
колоездене - от екстремен велосипедизъм
в планината до велосипедни алеи за

релакс в долината.
Изградени са над 750 км пътеки за планинско колоездене, преминаващи през
изумителни пейзажи, съчетаващи високи планински върхове с над 3000 м. височина,
дълбоки клисури и водапади. Обиколката по планинските пътеки се явява едно
истинско и незабравимо приживяване. Всички това се съчетава с многобройни
международни събития свързващи колоезденето в Алпите и Pinzgau.
В долината са изгредени около 500 км вело- пътеки разположени успоредно с реките
и преминаващи през малки населени места в посока Залцбург. Това е един чудесен
начин да се опито от първа ръка живота на селото в общностите, като Unken, St.
Martin, Weissbach и Lofer. За освежаване и
почивка може да се спре в някой от
многобройните ханове разположение по
протежението на пътя.
Маршрути, които колоездачите могат да
избират са изключително различни и
многообразни повече отколкото бихте могли
да си представите.

За повече информация:
http://www.bike-pinzgau.at
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