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Vorarlberg jest najdalej wysuniętym na zachód krajem związkowym Austrii.

Graniczy on z trzema państwami: Niemcami (na północy), Szwajcarią (na południu i zachodzie) i Liechtensteinem
(na zachodzie). Na wschodzie land graniczy z innym krajem związkowym Austrii - z Tyrolem. Jest to górzysta
kraina pomiędzy Jeziorem Bodeńskim i Arlbergiem- niecałe 95 kilometrów dzieli północ od południa. Region ten w
całości leży na obszarze Alp, a dokładniej w obrębie Alp Wschodnich.Ze względu na uksztatowanie terenu
zaledwie 30% terenów Vorarlbergu nadaje się do zamieszkania- reszta to tereny wysokogórskie. Osadnictwo
skupia się w nizinie nadreńskiej biegnącej wzdłuż zachodniej granicy landu (i zarazem państwa), czyli wzdłuż
granicznego Renu do Jeziora Bodeńskiego, gdzie zamieszkuje 3/4 ludności. W tym pasie leżą wszystkie miasta,
tworzące w praktyce jedną aglomerację. Pod kątem ﬁzykogeograﬁcznym nizina nadreńska jest jedną z trzech
stref krajobrazowych Przedarulanii. Pozostałe dwie to: Las Bregencki- kraina lasów i hal, rozproszonych wiosek,
hodowli i mleczarstwa zajmująca północną połowę kraju oraz Wysokie Alpy zajmujące południowe i wschodnie
obrzeże kraju. Stanowią one niewątpliwie atrakcję turystyczną, natomiast gospodarczo użytkowane są tylko
doliny. Największą z nich jest dolina rzeki Ill, w której skupia się osadnictwo tego obszaru.
Podział administracyjny Vorarlbergu przedstawia się następująco:
4 powiaty:
Bregencja - siedziba: Bregencja, 863,33 km², 125 566 mieszkańców, 40 gmin, w tym miasto
Bregencja - stolica landu,
Dornbirn - siedziba: Dornbirn, 172,37 km², 75 901 mieszkańców, 3 gminy,
w tym miasta Dornbirn i Hohenems,
Feldkirch - siedziba: Feldkirch, 278,26 km², 93 600 mieszkańców, 24 gminy, w tym miasto Feldkirch,
Bludenz - siedziba: Bludenz, 1287,52 km², 60 471 mieszkańców, 29 gmin,
w tym miasto Bludenz
· łącznie 96 gmin
Ludność Vorarlbergu jest czysto niemiecka, gdyż osadnictwo alemańskie okazało się najtrwalsze na terenie
danego landu. Lokalną specyﬁką jest to, iż dialekt używany w Vorarlbergu należy do grupy dialektów
alemańskich, a nie bawarsko-austriackich, jak w całej pozostałej Austrii.
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