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Irány a hegyekbe! 
A nyár a legjobb idő ahhoz, hogy felfedezőtúrákat tegyünk, és megismerjük Alsó-Ausztria lenyűgöző hegyvidékét.

Az árnyékos folyó menti erdőkön, a folyóvöl-
gyeken és a festői dombvidékeken kívül 
Alsó-Ausztria magáénak mondhat egy külö-
nösen vonzó részt az Alpok hegyvonulatából 
is. „Varázshegyeivel“ szelíden lépi át Alsó-
Ausztria déli kapuját a Wechsel és a Sem-
mering, majd fenségesen folytatja útját a 
Raxszellel és a Schneeberggel, hogy nyugat 
felé tovább haladva a Mostviertel Ötscher-
hez érve egy kevésbé magas, de mítoszok-
ban nagyon gazdag hegyvonulatban foly-
tatódjon. Az alsó-ausztriai Alpok - különösen 
nyáron - lélegzetelállító panorámával, ha-
misítatlan eredeti helyi specialitásokkal és 
hihetetlen friss levegővel várja a látogatókat. 
Kiszakadni a hétköznapokból, és fel a he-
gyekbe! A leírhatatlan sikerélményt csak cél 
elérésénél érezheti az ember. 

Császári városnézés     
Sűrű erdőkön, vadromantikus szurdokokon, 
alagutakon és lélegzetelállító viaduktokon 
keresztül visz a semmeringi Ghega-Bahn 
(Ghega-vasút) útja. Egyszeri és megismétel-
hetetlen hegyi élményt nyújt ez a vasúti sza-
kasz, amelyet az impozáns építészeti me-
goldásai miatt az UNESCO világörökség 
részének nyilvánítottak. A Schneeberg sem 
maradt technikai csoda nélkül: egy kényel-
mes fogaskerekű vasúttal emelkedhetünk az 
alpesi magasságokba. Több mint száz éve 
áll ez a csoda vasút a Schneeberg meg-
hódítóinak szolgálatában. A maga idejében 
ezen járművön utazott még őfelsége, a csás-
zár is. Elérve a magashegyi területet, han-
gulatunk szerint választhatjuk, hogy 
túrázás vagy moutainbike-ozás közben 

szippantjuk be az egészséges és vérpezsdítő 
hegyi levegőt. A sportosan aktívaknak az 
Alpok hegyvidéke a legjobb irány, a családo-
sokat, a romantikára és pihenésre vágyókat 
a festői alpesi legelők várják megpihenni. A 
kirándulás végén hegyi wellness-programok 
kényeztethetik a megfáradt túrázókat és a 
pihenni vágyókat.

Élvezetes kirándulás  
A Wechsel, a Semmering és a Rax által al-
kotott „varázshegyekben“ a meghittségé a 
főszerep. A családbarát kiránduló útvonala-
kon keresztül, lankás emelkedőkön át vezet 
az út, az épségben megmaradt Alpok terüle-
tének idilljébe. Ahol ilyen kellemes telik a 
kirándulás, ott hamar megéhezik és meg-
szomjazik a vándor, ezért egész nyáron várja 

a helyi, eredeti ízekre vágyókat a „Bécsi- 
erdő“ . Szintén egész nyáron sorjáznak a 
népi hagyományőrző ünnepségek, ahol a 
sajtoktól egészen a pálinkáig az összes helyi 
specialitást ki lehet próbálni.   
 
Vadabb tájakon 
A hegyvidék a Hochkar, az Annaberg és az 
Ötscher között ígéretes és magas hegycsúc-
saival vonzza a hegyek szerelmeseit. A ka-
landvágyó turista kipróbálhatja a raftingo-
lást, canyoningot, a vadvízi evezést vagy a 
kötélpályákon teheti próbára magát. Kivált-
képp az ötschergrabeni nemzeti park a ter-
mészetimádók eldorádója. 
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wiener	alpen	in	niederösterreich

elkészülni,	vigyázz,	kész	és	hegyre	fel!
2 éjszaka Schneeberghofban****, há-
tizsák uzsonnacsomaggal és turista-
térképpel, a Salamander fogaskerekű-
vasútra szóló hegy- és völgymenet, a 
wellness, a fedett uszoda és a fitnesz-
terem használata, fürdőköpeny és 
fürdőtáska használat az ottartózkodás 
időtartalma alatt.

Kétágyas szoba/ fő    210,– €
Genießersuite/fő   254,– €
Érdeklodjön a gyerekkedvezményekről

Érvényes: 2012. egész éven át 
wiener	alpen	in	niederösterreich
office@wieneralpen.at
www.wieneralpen.at

wiener	alpen	in	niederösterreich

Mountainbike-ozás	és	pihenés
2 éjszaka Payerbacherhofban****  
önkiszolgáló büféasztal vagy reggeli a 
szobában, wellness használat, 2x 4-fo-
gásos biker-gourmet-vacsoramenű 
borral, 1 mountainbike-kártya, tippek 
kirándulásokhoz, mountainbike bérlési 
lehetőség.

Kétágyas szoba/ fő   137,– €
Genießerzimmer/ fő   185,– €
Érvényes: 2012. áprilistól novemberig
wiener	alpen	in	niederösterreich
office@wieneralpen.at
www.wieneralpen.at

Mostviertel

testközelből	a	fenséges	ötscher
3 éjszaka félpanzióval különböző 
vendégfogadókban, a csomagszállí-
tás a szállások között, Mariazeller-
bahn- ra egy jegy, részletes túraútvo-
nal leírás és „Lust aufs Wandern“ 
kirándulókártya

Kétágyas szoba/ fő   168,– €
Egyágyas kiegészítő 9,– €

érvényes: 2012. májustól októberig
Mostviertel	tourismus
office@most4tel.com
www.mostviertel.info

Mostviertel

Bike	&	raft
2 éjszaka reggelivel, 1x vacsoramenü, 
1x grillvacsora korlátlan fogyasztással, 
2 raftingtúra a Salzán, képzett 
vezetővel , szállítással és kölcsön fel-
szereléssel, 1x mountainbike bérlés  
egy napra, a mászófal használata,  
Wilde-Wunder-kártya

Kétágyas szoba/ fő   220,– €
Genießerzimmer/ fő   235,– €
Érvényes: 2012. májustól október  
közepéig, 4 főtől
Mostviertel	tourismus
office@most4tel.com
www.mostviertel.info

Az alsó-ausztriai vendéglátók 
örömmel várják a Magyar-
országról idelátogatókat.  
Erre a nyárra is változatos  
és szórakoztató ajánlatokat, 
programokat állítottak össze:  
sport és szórakozás, felejthe-
tetlen élmények az egész  
családnak, vagy kellemes  
órák pihentető környezetben.  

Vadromantika: az alsó-ausztriai hegyvidék festői szépségű kiránduló utakkal, fantasztikus kilátást 
kínáló ormokkal és varázslatos pihenőhelyekkel várja a vakációzókat. 

A kényelmesebbek kötélpályákon, liftekkel és hegyi vasúttal érhetik el a hegyi régiókat, ahol kicsi és nagy egyaránt bőven talál magának szórakozást.
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Alsó-Ausztria az ínyencek földje, a 
borkedvelők oázisa. Betérhetünk világszerte 
elismert borászokhoz, megkóstolgathatjuk a 
helyi specialitásokat, és a kiválasztott bort 
akár haza is vihetjük. A szőlőbirtokoknak 
különleges saját történetük van, amiért érde-
mes mindegyiket végiglátogatni. Különösen 
felhőtlen, könnyed nyári napokon érdemes 
barátokkal egy kellemes kerékpáros bortúrát 
tervezni. Fel- és lekerekezni a lankás dom-
boldalakon, a birtokok páratlan pincesorai 
mentén, keresztül a Wachau festői 
szőlőskertjein, vagy traisentali kerékpárút 
kulturális megállókkal tarkított útvonalán. 
Alsó-Ausztriában a válogatott borok élveze-
téhez szinte határtalan a kínálat jól kiépített 
kerékpárutakból. A sportos bicajosok, pél-
dául a Moststrasse útvonalon tehetik próbára 
tudásukat és kitartásukat. Ez a kerékpárút 
Európa legnagyobb zárt körtefarmján vezet 
át, de a túrába más helyeken is bekapcsolód-

hatnak az érdeklődök. A sportos túra közben 
a  régió jelképe, a körte veheti át a főszerepet: 
mindenkinek megkóstolhatja a finom körte-
mustot   

Társas kikapcsolódás
Alsó-Ausztriában nem csak a biciklinyereg-
ben tölthetünk el kellemes órákat. Pro-
gramok sokoldalúságát tükrözi a wachaui 
UNESCO világörökség túraútvonala, ame-
lyen kellemes sétahajókázást ígér a Dunán. 
Várakba, kastélyokba és kolostorokba láto-
gathatunk el, és mindezek mellett izgalmas 
természeti kalandok is várják az ideérkező 
turistákat. Az idilli Waldviertelben tett 
túrák során különleges természeti élményre 
számíthatunk. Az Ysper-Weitental túraút-
vonal számos vízeséshez és hatalmas grá-
nittömbhöz vezet. A csúcsot megmászva 
fantasztikus körpanorámában gyönyörköd-
hetünk.   

Nyári fesztiválok
A nyáresték is kellemes és igényes kikapcso-
lódást kínálnak minden Alsó-Ausztriában 
üdülőnek. A grafeneggi nyári zenei rendez-
vénysorozaton a Schlosspark pompás ku-
lisszái között, a nemzetközi zenei élet kivá-
lóságai lépnek fel. A alsó-ausztriai színházi 
fesztivál keretében a vidék színpadjain egye-
sül a természet és a művészet. 
A már 2011-ben is hatalmas sikert aratott a 
„Gartensommer Niederösterreich“ (Kerti 
nyarak Alsó-Ausztriában) a régió legva- 
rázslatosabb helyein újra életre kel 2012  
júniusa és augusztusa között. Koncertek, 
színházi előadások, piknikek, koktéléjsz-
akák valamint illatos séták és fáklyás fel-
vonulások várhatóak a színes programso-
rozatban. 

Egyszerűen csak élvezni az életet
Alsó-Ausztria kiváló konyhája, nagy borválasztéka és változatos kultúrélete várja egy felejthetetlen  
nyári vakációra. Egy csodálatos éjszaka

Alsó-Ausztria rajongói esküsznek rá, aki 
itt tölti szabadságát, annak kötelező egy 
“Genießerzimmer“-ben éjszakázni. 
Genießerzimmernek hívják a régióra jellemző 
tárgyakkal, bútorokkal berendezett szobákat, 
szállásokat. Ez a szállástípus egész Alsó-Aus-
ztria területén megtalálható a magas színvo-
nalú és tanúsítvánnyal rendelkező hotelek-
ben, panziókban és tanyákon. A régiót 
szerető, elhivatott vendéglátók ízlésesen és 
ötletgazdagon alakítják ki a szobákat. A Ge-
niesserzimmerek csak a különleges hangu-
latú és légkörű szállásokon találhatóak meg, 
melyeket rendszeresen ellenőriznek, hogy fo-
lyamatosan megfeleljenek az elvárásoknak. 

Különleges minőségi berendezés és a kelle-
mes hangulat ezekben a szobákban garancia 
a tökéletes kikapcsolódásra és a felejthete-
tlen vakációra. 

További információkért keresse fel  
honlapunkat 
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Mostviertel

Kellemes	kerékpározás	a	Moststraßén
3 éjszaka félpanzióval választott fo-
gadóban vagy tanyán (Bauernhof), 
csomagszállítás a szállások között, 
részletes túraútvonal (napi 24 és 42 
km között) és program tippek, 
belépőkártya MostBirnHausba

Kétágyas szoba/ fő   185,– €
Érvényes: 2012. májustól és  
októberig
Mostviertel	tourismus
office@most4tel.com
www.mostviertel.info

wiener	alpen	in	niederösterreich

rax	&	relax
2éjszaka egy kényelmes kétszemélyes 
szobában, reggeli (kérésre a szobában 
12 óráig), 1x 4-fogásos  Raxmenü, 1x 
4-fogásos Relaxmenü, 1 finom üveg 
bor a szobában, 2 puha fürdőköpeny a 
fürdőzéshez, 1 részleges testmasszázs, 
Raxseilbahnon (kötélvasúton) hegy- és 
völgymenet , fedett uszoda, gőzfürdő, 
szauna és infravörös kabin

Kétágyas szoba/ fő   226,– €
Érvényes: 2012. január 1-től június 
30-ig 
wiener	alpen	in	niederösterreich
office@wieneralpen.at
www.wieneralpen.at

weinviertel

retzer	landi	kerékpározás	
2 éjszaka reggelivel, candlelight-vac-
sora 4 féle borral, séta a „Maulavern“ 
pincesoron (túravezetővel) uzsonná-
val és borral, Retzer Land–Znaimer 
Land keréppárút térképe 

Kétágyas szoba/ fő a Winzerhof-ban
  95,– €-tól
Kétágyas szoba/ fő Gasthaus, Pension
  109,– €-tól
Kétágyas szoba/ fő  Hotel Althof Retz
  185,– €-tól
Érvényes: 2012-ben egész éven át
weinviertel	tourismus
info@weinviertel.at
www.weinviertel.at

donau	niederösterreich

szenvedélyes	hegymászóknak	és	
borkedvelőknek	
2 éjszaka reggelivel a kiválasztott he-
lyen,  a vendéglátó által összeállított 
2x uzsonna és régiós ajándéktárgyak, 
2x éjszakai csomagszállítás, kirándu-
lócsomag, mely tartalmazza a 
túraútvonalat (kiindulópont = végál-
lomás), útleírások és infókat wachaui 
világörökségről.

Kétágyas szoba/fő   120,– €
Érvényes: 2012. márciustól októberig
donau	niederösterreich
urlaub@donau.com
www.donau.com

waldviertel

Könnyed	kirándulás	Ysper-weiten-
talban
3 vagy 7 éjszaka a kiválasztott 3 csil-
lagos szállásokon, reggeli, naponta 
uzsonnacsomag a kirándulásokhoz, 
csomagszállítás, infócsomag térké-
pekkel, útleírásokkal 

Kétágyas szoba/ fő, 3 éjszaka
   177,– €
Kétágyas szoba/ fő, 7 éjszaka
   343,– €
Érvényes: 2012 egész éven át
waldviertel	incoming
info@waldviertel.incoming.at
www.waldviertel.at


