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Tips för din resa med hund till Österrike 
Observera att allt i detta dokument och lite till finns att läsa på vår hemsida: 

Vandra med hund i Österrike och i Alperna 

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste inför din resa med hund i Österrike 

På restauranger, caféer och hotell 
Även här är hundar nästan alltid välkomna. Många hotell skriver på sina hemsidor att de är 
hundvänliga: Ofta finns särskilda utrymmen och möjligheter för hundar. Skulle hundar inte 
vara önskvärda på ett café eller en restaurang är detta vanligtvis skyltat vid ingången. Då går 
man till nästa som oftast inte ligger långt bort. 

Kostnaden för hund på hotell varierar 
Ibland är det gratis. Ofta tillkommer en avgift. Vanligtvis cirka 10-15 € per dag. 

På offentliga platser och på resor 
Man är van vid hundar i Österrike och de är välkomna på de flesta ställen. Därför ser du ofta 
hundar på offentliga platser. Du kan självklart ta med din hund på bussar, tåg och andra 
transportmedel. 

På tåg och bussar gäller följande 
1. Små hundar som får plats i en väska åker gratis. 
2. Stora hundar kostar halva priset och ska ha koppel och munkorg. 

Ta alltid med koppel och munkorg 
I Österrike finns en generell plikt att hålla hunden kopplad. Till detta kommer att varje 
kommun och stad i Österrike har egna bestämmelser för koppel och munkorg. Vanligtvis 
gäller följande: På offentliga platser med många människor ska hunden föras i lina och ha 
munkorg. Utanför storstäderna och på landsbygden brukar detta inte vara plikt eller inte 
tillämpas lika strikt. Här kan hunden ofta springa fritt av hjärtats lust. Är du osäker så fråga på 
den ort där du befinner dig.  

På linbanor måste din hund ha munkorg och vara kopplad. 

Hund i Hütte 
Hunden kan inte sova i logement, däremot brukar det gå bra i eget rum i Hüttan. Har du inte 
eget rum så får du och hunden sova på annan avskild plats, ibland till och med i en egen 
"Hundehütte". 

 

Saknar du något som vore bra att veta? Tipsa oss gärna! 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller felaktiga angivelser. 

https://austriatravel.se/tips-artiklar/vandra-med-hund/

