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Nyerjen egy síuat
két fő részére!
További információ
a 8/9. oldalon.

#winterlove

Sífutás: kikapcsolódás testnek
és léleknek egyaránt

© Waldviertel Tourismus | Studio Kerschbaum

Behavazott mezőkön át sífutni, idilli erdőkben siklani, ez az,
ami igazán jót tesz testnek és léleknek egyaránt. Alsó-Ausztria sífutópályái ideálisak e célból, amelyekből a Waldviertelben, a Mostviertelben és a Bécsi Alpokban összesen 800
kilométernyi található. A sífutás egyre népszerűbb, mert
az egyenletes mozgás kíméletesen fejleszti az erőnlétet,
a természet nyugalma pedig lehetővé teszi, hogy közben
elmélázzunk. Azok, akik szeretnék kipróbálni a sífutást,
részt vehetnek egy próbanapon, melyen képzett sífutók kis
csoportokban mutatják be ezt a sportágat, ill. hasznos tanácsokat adnak a mozgással és felszereléssel kapcsolatban.
Az egész Alsó-Ausztriára kiterjedő akciónapra 2022. január
22-én kerül sor. Januártól a szezon végéig további időpontok
is vannak.
www.also-ausztria.info/sifutopalyak
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Az Ybbs-völgyi Alpokban a síelők változatos és kihívásokkal teli téli élményekre számíthatnak a Lackenhof-Ötscher
és Göstling-Hochkar, Annaberg, Maiszinken Lunz am
See, Königsberg Hollenstein an der Ybbs és a Forsteralm
Gaflenz síterepeken. A Gemeindealpe Mitterbach az ország legmeredekebb természetes pályájával rendelkezik
és a szenvedélyes freestyle síelésre tökéletesen alkalmas
hópark mindenkit lenyűgöz. Mönichkirchen-Mariensee
nem csak számos sípályát kínál, köztük egy funparkkal,
hanem lehetőséget biztosít arra is, hogy videóra vegyük,
ahogy célba érünk. A Zauberberg Semmering ideális nappali és esti síeléshez is, hiszen a kivilágításnak köszönhetően itt fényben úsznak a pályák sötétedés után is.

www.also-ausztria.info/sieles-es-snowboardozas
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Alsó-Ausztriában a tél andalító lassúságát leginkább
állatok társaságában élhetjük át. A Waldviertelben ez sok
helyen lehetséges. A Waldviertel téli napsütésében vagy a
Hohe Wand Natúrparkban alpakákkal, lámákkal vagy szamarakkal kirándulhatunk erdőn, mezőn át. Igazából egész
Alsó-Ausztria szerte állatokhoz kapcsolódó élményekben
lehet részünk: A Duna régiójában vicces szamárkalandok
várnak, a Mostviertelben lovasszánon suhanhatunk a
hófödte tájon, a Waldviertelben pedig huskyk húzzák a
szánt a téli erdőben. Egyes állatparkok egész évben nyitva vannak, mint például a haagi állatkert, az ernstbrunni
vadaspark (hétvégente) vagy a buchenbergi élménypark.
www.also-ausztria.info/allati-kalandok

Téli túrák hótalpakkal
és azok nélkül
A mozgásra vágyó és kirándulni szerető vendégek felfedezhetik Alsó-Ausztria számos téli túraútvonalát és közben különösen emlékezetes pillanatokat élhetnek át. Alsó-Ausztria
valamennyi régiója télen is tökéletes úti cél, hiszen változatos
útvonalak, lélegzetelállító panorámák és csodálatos természeti tájak várnak itt a látogatókra. A hótalpas túrák kiváló
lehetőséget nyújtanak arra is, hogy elmerüljünk Alsó-Ausztria
téli varázsában, magunk mögött hagyjuk a rohanó hétköznapokat és feltöltődjünk a természet nyugalmából.

© www.fueloep.com
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© Waldviertel Tourismus | sommertage.com

Nem számít, milyen képességekkel és preferenciákkal rendelkezik a téli
sportok kapcsán, Alsó-Ausztria kiváló ár-érték arányú síterepei mind a kezdő,
mind a haladó síelők számára megfelelő kínálattal rendelkeznek. 20 síterep,
mintegy 100 felvonó és 200 kilométernyi sípálya biztosítja a felejthetetlen
síelés élményét kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

mennyiben először kelünk útra kisgyermekekkel,
St. Corona am Wechsel lesz az ideális választás,
hiszen egy funpark, egy téli játszótér és a kicsiknek
szánt speciális felvonók is találhatók itt. A Mostviertelben található Annaberg, Lackenhof-Ötscher és Göstling-Hochkar síterepek szintén tökéletesen megfelelnek
a családi síelés örömteli élményének és a felnőttek
számára is számos lehetőséget rejtenek. Ha az időjárás
nem túl zord, akkor a Bécsi Alpokban található Puchberg
am Schneeberg síterep a megfelelő úti cél, hiszen itt
egész évben átadhatjuk magunkat a síelés élvezetének az
ötezer négyzetméteres Wunderwiese csodavilágban.

Pihe-puha kísérők
a télen át

© Ludwig Fahrnberger

A síelés öröme
mindenkinek

www.also-ausztria.info/turak-telen-also-ausztriaban
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Üdvözöljük a téli

Mostviertelben
Ahogy a mondás tartja: „A jót könnyű megszokni”.
És ez valóban helytálló. Hiszen a Bécshez közeli,
Alsó-Ausztria déli részén található Mostviertel
sokszínű úti céljai érintetlen természettel, alpesi
hegyvilággal és hamisítatlan vendégszeretettel
várják a vendégeket. Mindegy, hogy változatos
sípályákra vágyik-e vagy inkább egy sífutópályáról
szemlélné a festői környezetet, esetleg szívesen
túrázna a téli tájban, a Mostviertel télisportközpontjai havas élményeket kínálnak kicsiknek és
nagyoknak egyaránt. Merüljön el a tél szépségében
és töltődjön fel a Mostviertel hófedte alpesi vidékén
távol a tömegturizmustól.

© Niederösterreich Werbung | Andreas Jakwerth

www.also-ausztria.info/tel-mostviertel
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© Fred Lindmoser
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❄ Gemeindealpe

Lackenhof-Ötscher
AZ IDILLI TÉLI FALU

AHOL A SZABADSÁG LAKOZIK

❄

Göstling-Hochkar
A HÓ BIRODALMA A MOSTVIERTELBEN

Ideális hóviszonyok decembertől áprilisig, csodálatos
panoráma 1800 méteren és igazán változatos kínálat: A
Hochkaron a síelés öröme határtalan. Magasan Göstling
felett kiváltképp a szabadságszerető freeriderek érzik
otthon magukat.
A 19 pályakilométer minden nehézségi szinten hóbiztos
síelést kínál. A síterep további fénypontjai a Route 99
(SnowTrail) és az esti órákban megvilágított sípályák az
Almhangon. Az Ötscherhez hasonlóan a gyerekek itt is egy
felnőtt kíséretében kedvező áron síelhetnek a Kids Card
(2007-ben vagy később született gyerekeknek 16 €) vagy a
Kids Card mini (2017-ben vagy később született gyerekeknek 4 €) kártyával.

Míg az Eibenkogel-pálya tökéletes a kezdők számára, a
haladó síelők a Großer Ötscher pályán találnak kihívást
jelentő lejtőket. A két varázsszőnyeggel és gyermekfelügyelettel rendelkező „Sunny Kids Parkban” a legkisebb
síelők a lehető legjobb kezekben vannak.

A CSALÁDBARÁT ÚTI CÉL

www.also-ausztria.info/gemeindealpe-mitterbach

A hat felvonó 12,5 kilométernyi hóbiztos pályát köt ös�sze. Az „Anna Park”, a kicsik és nagyok hóparkja három
részlegével, a „Family”, a „FunCross” és „Waveride”
pályáival garantáltan megdobogtatja a síelők és snowboardosok szívét. Közvetlenül a völgyállomás mellett
egy JUFA Hotel található, mely tökéletes bázistábor az
eseménydús téli vakációhoz.

© Kathrin Baumann

www.also-ausztria.info/hochkar-goestling
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Annaberg

Népszerű sítúraterep Mariazell közelében
A sítúrázókat is szívesen látják a Gemeindealpén,
ahol két kijelölt útvonal található. Aki pedig szus�szanna egyet, az négy kiváló hütte közül válogathat. A
regionális és házi készítésű finomságok különösen jól
esnek a napozóteraszon, ahol lenyűgöző kilátásban lesz
részünk a környező hegyekre.

Annaberg síterepe mesés erdők, szelíd és meredek
hófedte hegyoldalak között fekszik, és szinte mindent kínál, amit a gyerekek és szüleik síeléssel töltött
kirándulástól csak elvárhatnak. A téli sportokat kedvelő
családok családbarát vendéglátókat, változatos pályákat
és rengeteg gyerekeknek szóló érdekességet találnak
ezen a településen, mely egy természetvédelmi parkban
fekszik.

www.also-ausztria.info/lackenhof-otscher

Álomszép sífutás és kellemes pihenés
A Hochkartól nem messze található a Hochreit-fennsík,
ahol az azonos nevű sífutóközpontban változatos sífutópályák és hótalpas túrák várják a látogatókat csodálatos
környezetben. A kiindulópont a rusztikus Ablass hütte
saját (hagyományos) síkölcsönzővel. Ha egy aktív nap után
fáradt lábainkat egy kicsit pihentetni szeretnénk, akkor
az Ybbstaler Solebad sófürdő kellemesen meleg vize és
tágas szaunarészlege éppen megfelelő.

i

i

❄❄

Változatosság a sípályákon túl
Lackenhofon a gondosan karbantartott sípályákon túl
is rengeteg lehetőség rejlik: A sítúrázók egy-egy jelzett
útvonalon vagy az Ötscherschutzhaushoz vagy a Kleiner
Ötscherhez indulhatnak el. Egy hótalpas túra, például a
Hüttenkogelre, tökéletes választás, ha a téli táj nyugalmára vágyunk. A sífutók pedig változatos sífutópályákon (34
km) jöhetnek lendületbe miközben az Ötscherre gyönyörű
kilátás nyílik.

A csúcs alatt a freeride aréna izgalmas mélyhavas
síelést tesz lehetővé, így a freestylerek és a snowboardosok előszeretettel siklanak a hóparkban (saját
felvonóval). A sokoldalú síelés élményét egy fun- és
speed- pálya, valamint a skiline szintkülönbségmérés
teszi teljessé.

© Bergbahnen Mitterbach, Markus Leiminger

❄

A legszebb kilátás, a legmeredekebb természetes
pálya és Alsó-Ausztria legmenőbb hóparkja: Számos
ok van arra, hogy ellátogassunk egy izgalmas síelésre
a Gemeindealpe síterepre. A Mitterbach szomszédságában fekvő hegyen Mariazell közelében a különösen
ambiciózus sportolók, például a mélyhó kedvelői és a
freestylerek is, megtalálják a számításukat.

© SCHWARZ-KOENIG

Az Ötscher felvonók 810 és 1437 m közötti magasságban
találhatók és családbarát, mégis alpesi síelést kínálnak a Mostviertel egyik nevezetességének és egyben
jelképének, az Ötschernek a lábánál. A „kilép és felcsatol” szlogen Lackenhofon szó szerint értendő, hiszen a
Hochkarhoz hasonlóan a szálláshelyek itt is gyakorlatilag
a pálya szélén találhatók.

Téli örömök Annabergen
A Hennesteck hangulatos télisport-központ a síelésen
kívül is számos téli lehetőséget kínál. Ilyenek például a
sítúraestek túrákkal az Anna-Almra (csüt. 17-20:30h) és
az esti szánkózás a Reidl varázsszőnyegnél (szo. 17-19h).
www.also-ausztria.info/annaberg

i

i

FELVONÓK: 5 négyszemélyes, 1 kétszemélyes
ülőlift, 1 húzólift, 2 fedett varázsszőnyeg

FELVONÓK: 2 négyszemélyes, 1 kétszemélyes
ülőlift, 3 húzólift, 2 varázsszőnyeg

FELVONÓK: 2 négyszemélyes ülőlift, 2 húzólift,
3 gyakorlólift

FELVONÓK: 1 négyszemélyes, 1 kétszemélyes ülőlift,
1 húzólift, 1 tányéros felvonó, 1 varázsszőnyeg

PÁLYÁK (19 KM): 5,5 km kék | 10 km piros |
3,5 km fekete

PÁLYÁK (19 KM): 7 km kék | 8 km piros |
4 km fekete

PÁLYÁK (12,5 KM): 8 km kék | 2,5 km piros |
2 km fekete

PÁLYÁK (15,5 KM): 7 km kék | 7 km piros| 1,5 km fekete
+ freeride aréna

FELNŐTT NAPIJEGY: € 43,50, ill. € 40,50 (online)

FELNŐTT NAPIJEGY: € 43,50, ill. € 40,50 (online)

FELNŐTT NAPIJEGY: €39,50

FELNŐTT NAPIJEGY: €39,50

BUDAPEST 426 KM
SZOMBATHELY 248 KM

BUDAPEST 407 KM
SZOMBATHELY 218 KM

BUDAPEST 345 KM
SZOMBATHELY 201 KM

BUDAPEST 373 KM
SZOMBATHELY 197 KM
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FACEBOOK-SQUARE www.facebook.com/AlsoAusztria

Alsó-Ausztria
síterepeinek áttekintése
CSALÁDOKNAK ÉS GYEREKEKNEK

CZ

TÖKÉLETES

NYEREMÉNYJÁTÉK
Nyerjen síutat két fő
részére wellness-szel!
Részvétel és további
információ:
www.also-ausztria.info/
tel-nyeremenyjatek

Alsó-Ausztriában a nagy sírégiók
mellett megtalálhatók a kisebb
síterepek is, amelyek tökéletesen
karbantartott pályákkal és alacsony
jegyárakkal örvendeztetik meg a
látogatókat. Ezek szinte mindegyike
rendelkezik szánkópályával és
speciális gyermekpályákkal.

9 HOCHBÄRNECK CSALÁDI
SÍTEREP
5 pályakilométer: 1,5 km kék,
3,5 km piros, versenypályával
és varázsszőnyeggel, 2 húzólift
Budapest 289 km,
Szombathely 207 km

2 LACKENHOF-ÖTSCHER
5 FORSTERALM SÍTEREP
(LÁSD 6. OLDAL)
16 pályakilométer: 10 km kék,
19 pályakilométer: 7 km kék,
4 km piros, 2 km fekete,
8 km piros, 4 km fekete,
10
síóvoda,1 ülős felvonó,
2 négyszemélyes-, 1 kétszemé5 húzólift és 1 bébifelvonó
lyes ülőlift, 3 húzólift, 2 varázs�Budapest 410 km,
szőnyeg
Szombathely 284 km
Budapest 407 km,
Szombathely 218 km
6 KÖNIGSBERG SÍTEREP
14 pályakilométer: 7 km kék,
3 ANNABERG
5 km piros, 2 km fekete, gyerek(LÁSD 7. OLDAL)
világgal és kötélpályával,
12,5 pályakilométer: 8 km kék,
6 húzólift
2,5 km piros, 2 km fekete,
11
Budapest 425 km,
2 kétszemélyes ülőlift,
Szombathely 251 km
2 húzólift, 3 gyakorló felvonó
Budapest 345 km,
7 RIESENLEHEN SÍFELVONÓ
Szombathely 201 km
0,4 pályakilométer: kék, 1 húzólift
Budapest 414 km,
4 GEMEINDEALPE
Szombathely 236 km
(LÁSD 7. OLDAL)
12
15,5 pályakilométer: 7 km kék,
7 km piros, 1,5 km fekete + fre- 8 MAISZINKEN SÍTEREP
4,5 pályakilométer: 1,5 km
eride aréna , 1 kétszemélyes,
kék, 1,5 km piros, 1,5 km fekete,
1 négyszemélyes ülőlift,
síterep természetes hóval,
1 húzólift, 1 tányéros felvonó,
varázsszőnyeggel, 2 húzólift
1 varázsszőnyeg
Budapest 402 km,
Budapest 373 km
Szombathely 224 km
Szombathely 197 km
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25 KARLSTIFT
TIPP: NORDWALD
SÍFUTÓPÁLYÁK KARLSLIFT

26 KIRCHBACH
JAUERLING

DUN

ST. PÖLTEN

PUCHENSTUBENTURM
KOGEL SÍFELVONÓ
3 pályakilométer természetes
hóval: 0,4 km kék, 2,6 km
piros, varázsszőnyeggel és
gyermekfelügyelettel,
2 húzólift
Budapest 363 km,
Szombathely 199 km
KALTE KUCHL SÍTEREP
1,1 pályakilométer: 0,6 km
kék, 0,5 km piros, 1 húzólift,
1 kötélpálya
Budapest 319 km,
Szombathely 144 km
GÖLLERLIFTE
AM GSCHEID
4 pályakilométer: 1 km kék,
3 km piros, természetes hóval
gyakorló gyerekfelvonóval,
3 húzólift
Budapest 355 km,
Szombathely 185 km
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13 MÖNICHKIRCHENMARIENSEE
(LÁSD 11. OLDAL)
13,5 pályakilométer: 5,5 km kék,
6 km piros, 2 fekete, 3 ülőlift,
1 húzólift, 1 tányéros felvonó
Budapest 293 km,
Szombathely 72 km
14 ST. CORONA AM WECHSEL
(LÁSD 12. OLDAL)
1,3 km pályakilométer: 1 km kék,
1,3 km piros, 2 húzólift,
2 varázsszőnyeg
Budapest 294 km,
Szombathely 78 km
15 SEMMERING
(LÁSD 12. OLDAL)
14 km pályakilométer: 6,5 km
kék, 6,5 km piros, 1 km fekete,
1 ülőlift, 1 kabinos felvonó
Budapest 296 km,
Szombathely 126 km
16 PUCHBERG AM
SCHNEEBERG
(LÁSD 13. OLDAL)
4,1 km pályakilométer: 1 km kék,
2,8 km piros, 0,3 km fekete,
1 ülőlift, 1 húzólift, 1 tányéros
felvonó, 2 varázsszőnyeg
Budapest 293 km,
Szombathely 119 km
17 RAX
(LÁSD 13. OLDAL)
1 kabinos felvonó
Budapest 298 km,
Szombathely 128 km

SK

BÉCS

27

A

Bécsi Alpok

Mostviertel
1 GÖSTLING HOCHKAR
(LÁSD 6. OLDAL)
19 pályakilométer: 5,5 km kék,
10 km piros, 3,5 km fekete,
5 négyszemélyes-, 1 kétszemélyes ülőlift, 1 húzólift, 2 fedett
varázsszőnyeg
Budapest 426 km,
Szombathely 248 km

24 HARMANSCHLAG

LACKENHOF-
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5 ÖTSCHER
6 7

8
1

GÖSTLINGHOCHKAR
TIPP: SÍFUTÓKÖZPONT
GÖSTLING

2

18

10 ANNABERG
4

3

19

GEMEINDEALPE
MITTERBACH

PUCHBERG
AM SCHNEEBERG

12

16
RAX

17
20
SEMMERING 15 21
TIPP: SZÁNKÓZÁS
SEMMERINGEN

14 22

HU

23
ST. CORONA
AM WECHSEL 13

TIPP: WECHSEL PANO
RÁMA SÍFUTÓPÁLYA

18 UNTERBERG,
A TERMÉSZETES HÓ
BIRODALMA
16 pályakilométer: 11 km kék,
5 km piros
Budapest 289 km,
Szombathely 115 km

TIPP: TÉLI TÚRÁZÁS
A RAXON

MÖNICHKIRCHENMARIENSEE

Waldviertel

26 KIRCHBACH SÍFALU
21 FEISTRITZSATTEL SÍTEREP 24 ARRALIFTE
HARMANSCHLAG SÍTEREP
0,7 kivilágított pályakilométer
2 pályakilométer: piros, 2 hú2,1 kivilágított pályakilométer:
(kék) hófánk pályával és jégtozólift, kivilágított pálya (csüt. és
0,4 km kék és 1,7 km piros
ronnyal hegymászáshoz,
pé.), ugratópálya és gyerekvilág
2 húzólift
1 húzólift, 1 ülőlift
Budapest 302 km,
Budapest 403 km,
Budapest 385 km,
Szombathely 110 km
Szombathely 297 km
Szombathely 279 km
19 FURTNERLIFTE
22 ARABICHL-SÍFELVONÓ
ROHR IM GEBIRGE
25 KARLSTIFT
27 JAUERLING SÍARÉNA
4,3 pályakilométer: 2,3 km
3,9 pályakilométer: 1,5 km kék,
6 pályakilométer:
1 kivilágított pályakilométer: kék
kék, 1,8 km piros, 0,3 km
1,5 km piros, 0,9 km fekete
2,7 km kék, 2,3 km piros és
varázsszőnyeggel, 1 húzólift
fekete, 1 húzólift
FIS-pályával és 0,7 km éjszakai
1,0 km fekete szlalomBudapest 352 km,
Budapest 302 km,
pályával, 1 húzólift, 1 tányéros
pályával és varázsszőnyeggel,
Szombathely 225 km
Szombathely 94 km
felvonó, 1 gyerekfelvonó
2 húzólift
Budapest 305 km,
Budapest 406 km,
23 SIMAS-LIFTE SÍTEREP
Szombathely 131 km
Szombathely 300 km
1,8 pályakilométer: piros
versenypályával és
20 HAPPYLIFT SEMMERING
hóparkkal, 1 húzólift
250 méteres húzólift szánkókölBudapest 295 km,
csönzővel a Happylift völgyállowww.also-ausztria.info/siteruletek
Szombathely 79 km
másnál

TÉL ALSÓ-AUSZTRIÁBAN

9

Csodálatos tél

Olcsó, közeli, családbarát és modern hegyi felvonókkal
felszerelt: Így mutatkoznak be Alsó-Ausztriában a Bécsi
Alpok síterületei és téli túraútvonalai. Vasúttal és busszal is
kényelmesen megközelíthető a régió. Aki friss téli levegőre,
gyönyörű kilátásra és mozgásra vágyik a természetben, az
a Bécsi Alpokban bizonyára megtalálja a számára megfelelő
úti célt. A felvonótársaságok családbarát feltételekkel
kínálják online is megvásárolható szolgáltatásaikat és
síbérleteiket. A vendéglőkben és a hüttékben hagyományos
ételeket kóstolhatunk meg. Egy rövid utazást követően, amit
megoldhatunk akár tömegközlekedéssel is, máris síelhetünk
vagy egy kellemes téli vagy hótalpas túrát tehetünk.

www.also-ausztria.info/sieles-a-becsi-alpokban

© www.fueloep.com

a Bécsi Alpokban
❄

❄

❄

MönichkirchenMariensee

TÉLI ÉLMÉNYEK ALPESI LEGELŐKÖN

A Wechsel-hegység alpesi legelői télen modern, családias hangulatú sítereppé alakulnak át. Három négyüléses
ülőlift, egy tányéros felvonó és egy húzólift 13,5 kilométernyi sípályát köt össze. A síterepen minden típusú pálya
megtalálható a kezdőknek ajánlott kék pályáktól a fekete
FIS-pályáig. Decembertől márciusig a pályák megfelelő
hóellátásáról szükség szerint hóágyuk is gondoskodnak.
Új kiindulópont az idei téltől a völgyállomásnál található
modern látogatóközpont, ahol fedett jegypénztárak, síkölcsönző és az online megrendelők számára jegyfelvételi
automaták is üzemelnek.
Idéntől új és kényelmes
s Az új látogatóközpont nagyobb kényelmet és új szolgáltatásokat kínál. A síkölcsönzőben modern felszerelések
bérelhetők és vásárolhatók meg. Jegykiadó automaták
állnak rendelkezésre. Itt lehet az online vásárolt jegyeket
átvenni és egy kártyára terhelni.
s Síbérletek továbbra is kaphatók a helyszínen, ill. online
is. Vásárolhatunk egésznapos, félnapos és időszakos
jegyet szabadon választható kezdési időponttal.
s Túrasízőknek: Hétfőnként és csütörtökönként a felvonó
zárása után este fél kilencig lehet a pályákat használni.
A túrasíjegyek online is megvásárolhatók.

© Wiener Alpen | Christian Kremsl

www.also-ausztria.info/moenichkirchen-mariensee

i
FELVONÓK: 3 ülőlift, 1 húzólift, 1 tányéros felvonó
PÁLYÁK (13,5 KM):
5,5 kék km | 6 km piros | 2 km fekete
FELNŐTT NAPIJEGY: €39,50
BUDAPEST 293 KM
SZOMBATHELY 72 KM
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❄

St. Corona
am Wechsel

A CSALÁDI ÉLMÉNYKÖZPONT

Kalandra fel! Alsó-Ausztria legnagyobb kimondottan
gyerekekre szabott családi síterepén, St. Coronán
leginkábbt kis síelők kanyarognak a könnyű lejtőkön. A
sípályára tányéros felvonó és meghosszabbított csákányos felvonó visz fel. A „varázsszőnyegországban”
mozgójárdák segítik a gyerekeket. Képzett oktatók tartják
a sí- és snowboard tanfolyamokat. A kezdő snowboardosok számára a „Burton Riglet Park” tökéletes edzőpálya.
Akik további téli szórakozásra vágynak, azok a meghos�szabbított szánkópályán száguldhatnak lefelé. Felszerelés
a helyszínen kölcsönözhető. A Wexl Lounge étteremben
pedig megpihenhetünk és átmelegedhetünk.

TÉLI KALANDOK ÉJJEL-NAPPAL

A HÓTALPAK HEGYE

Minden, amit szeretünk a télben, megtalálható Semmeringen. Az 1.000 méter magasan fekvő síközpont 14 kilométer hóbiztos sípályával, kivilágított szánkópályákkal,
sífutópályákkal és téli túraútvonalakkal várja a síelőket.
Családi lesiklópálya, FIS világkupa panorámapálya és a
tapasztalt síelők számára kialakított freeride terület is
megtalálható Semmeringen. Naponta 18 órától a síelők
reflektorok fényénél is használhatják a lejtőket. A felvonó
hegyi állomásánál található Liechtensteinhaus étterem
nagy napozóterasszal és kiváló ételekkel várja a tél
szerelmeseit.

Csupán néhány percet vesz igénybe az út a Rax-felvonóval. A csúcsra érve több különböző hosszúságú és nehézségű, kitáblázott hótalpas útvonal közül választhatunk.
A túrautak a Raxalm-Berggasthoftól az Ottohaushoz, a
Höllentalaussicht kilátóhoz, a Neue Seehütténél található Preiner-Wand-Kreuz kereszthez vagy a fennsíkon át
haladó körútvonalon vezetnek. A Raxalm-Berggasthofban
bérelhetünk hótalpakat és botokat, valamint szánkót is.
Foglalás előzetesen online is lehetséges.

Új és kedvező
s Októbertől szezonális jegy is kapható.
s Újdonság a kombinált csomagok, pl. felvonójegy +
szánkó vagy felvonójegy + sífelszerelés, amelyek online
és a pénztáraknál is kaphatók.
s Egyedülálló: 13 kilométernyi este kivilágított sípálya és
élmény-szánkópálya.
s Tippünk a „sí + fun” ajánlat, mely tartalmazza a síbérletet és a szállást a Sporthotel am Semmeringben.
s Hangulatos: Szilveszteri gálavacsora a Sporthotel am
Semmeringben. Napközben a Liechtensteinhaus panoráma éttermében szilveszteri programra kerül sor,
amely opcionálisan szánkózással zárható.
www.also-ausztria.info/zauberberg-semmering

www.wieneralpen.at/en/st-corona-family-ski-resort
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FELVONÓK: 2 tányéros felvonó, 2 varázsszőnyeg

i

❄❄

Puchberg
am Schneeberg

www.also-ausztria.info/raxalpe

FREERIDE ÉS PUCHI ÉLMÉNYVILÁGA
A Schneebergnél a freeriderek, a sítúrázók és a téli túrázók is megtalálják számításaikat. A felvonó Losenheimból
visz fel, majd a hegyi állomástól kezeletlen, természetes
pályán csúszhatunk a völgybe. Gyalogosan vagy síléccel is feljuthatunk a hegyre. Akik inkább kezelt pályán
síelnének, azok a felvonó melletti területet választják. A
gyerekek a felvonókkal és varázsszőnyeggel felszerelt
Wunderwiese élményparkban gyakorolhatnak. A kiterjesztett hóágyúrendszer biztosítja a havas helyszínt.

www.also-ausztria.info/puchberg-schneeberg

FELVONÓK: 1 ülőlift, 1 kabinos felvonó

PÁLYÁK (1,3 KM):
1 km kék | 1,3 km piros

PÁLYÁK (14 KM):
6,5 km kék | 6,5 km piros | 1 km fekete

FELNŐTT NAPIJEGY: € 24,-

FELNŐTT NAPIJEGY: € 39,50

BUDAPEST 294 KM
SZOMBATHELY 78 KM

BUDAPEST 296 KM
SZOMBATHELY 126 KM

ÜDÍTŐEN KÖZEL

❄

Jó tudni
s A Payerbach vasútállomásról autóbusz közlekedik
a Rax-felvonó völgyállomásához. Az ÖBB kombinált
jegyeket is kínál (vonat + jegy a Rax-felvonóra).
s A Raxalm-Berggasthof egész télen nyitva tart, az Ottohaus a téli iskolai szünetek ideje alatt várja a vendégeket.
s Meghatározott időpontokban vezetett hótalpas túrákra
is van lehetőség. Félnapos (3 óra), egésznapos (5 óra)
és családi túrák (2,5 óra) közül választhatunk.

Jó tudni
s A puchbergi vasútállomásról ingyenes buszjárat indul
Losenheimba a felvonóhoz és a gyerekvilághoz.
s Az élményparkban sí- és hótalpak kölcsönzésére is van
lehetőség.
s A Groß síiskola oktatói síoktatást kínálnak gyerekeknek, valamint privát tanfolyamokat és túravezetést is
foglalhatunk pl. túrasízésre a Schneebergen.

© Philipp Wiedhofer

Új és vonzó
s A Burton Riglet Park, a kis snowboardosok gyakorlópályája új ügyességi elemekkel bővült.
s Újdonság a pályán a fotópont.
s Akik sí- vagy snowboardtanfolyamot foglalnak, a
regisztráció során megvásárolják a síbérletet is, így
elkerülhetik a pénztárnál való sorban állást.
s A pályavilágítás pénteken és szombaton 16 órától 19
óráig működik.

i

A Rax

© www.fueloep.com

❄

❄

© www.fueloep.com

© www.fueloep.com

❄❄Semmering

i

FELVONÓK: 1 ülőlift, 1 csákányos felvonó, 1 tányéros
felvonó, 2 varázsszőnyeg
PÁLYÁK (4,1 KM):
1 km kék | 2,8 km piros | 0,3 km fekete
FELNŐTT NAPIJEGY: € 30,–

i

FELVONÓK: 1 kabinos felvonó
FELNŐTT NAPIJEGY: € 29,50
BUDAPEST 298 KM
SZOMBATHELY 128 KM

BUDAPEST 293 KM | SZOMBATHELY 119 KM

TÉL ALSÓ-AUSZTRIÁBAN
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❄

❄
© Waldviertel Tourismus | sommertage.com

Téli kikapcsolódás
Alaszka-fíling a Waldviertel
téli napsütésében

❄

❄
Kirándulás kiskedvencekkel és
naplementével a hegyekben
Igazán megtapasztalhatjuk egy szamártúra során akár a téli vakáció első
napján is, hogy miért tartják a fülest
olyan okosnak és egyben pimasznak.
A lauterbachi Holzmühle vendéglőben
ebédelve sem hiányozhat az állati társaság, hiszen számos lovat, kecskét és
juhot tartanak a vendéglőhöz tartozó
lovardában. Ebéd után a Nebelstein
kalandtúra ismét a szabadba csábít:
A csúcson egy nagyszerű kilátó vár
fantasztikus naplementével. Este pedig
nyugodt álomra hajthatjuk fejünket
a Waldpension Nebelstein mesebeli
szállodájának egyik szobájában. Érdemes Weitrában is eltölteni egy napot,
mely során felfedezhetjük Ausztria
legrégebbi sörfőző városát. Részt

Sonnseitnhof Abschlag alpaka farm

14

ÜDÍTŐEN KÖZEL

Kirándulás szamarakkal a Holzmühle
lovarda jóvoltából Lauterbachban

zban vagy a Frauenwieserteich pályáin
Langschlagban szikrázó nyomvonalakon haladhatunk az idilli téli tájban.
Fogadjunk, hogy a sífutás a ragyogó
kék ég alatt pillanatok alatt elfeledteti
bárkivel a hétköznapok rohanását. Az
ebédkészítéssel kapcsolatos stresszt is
elfelejthetjük. Az ebédet Langschlagban

Bennfentes tipp: A történelmi Kordik
igazán különleges szálláshely. A hosszú
múltra visszatekintő vendégház egykor
sörfőzőknek és ruhakészítőknek adott
otthont, manapság pedig nagymúltú
konyhájával és csodás kerttel várja a
látogatókat.

Tipp: Látogasson el 2022. január 22-én a
12 órás sífutó eseményre Bärnkopfba.

Sportosan a hóban – sífutás
és hótalpas túrázás
Sífutó lécek bepakolva és indulás! A
Nordwald Karlstift pályáin Großperthol-

© Waldviertel Tourismus | sommertage.com

s Holzmühle lovarda
s Nebelstein élménytúra
s Sonnseitnhoft alpaka farm
s Frauenwieserteichsífutópálya Langschlag
s Aichelberglifte Karlstift
síterep
s Arralifte Harmanschlag
síterep
s Kirchbach sífalu

© Waldviertel Tourismus | sommertage.com

Top tippek

vehetünk például egy izgalmas vezetett
„éjszakai őrjáraton”, melyhez azonban
előzetes bejelentkezés szükséges, majd
az éjszakát a sörfőzde szállodájában,
a Rathskellerben vagy a közvetlenül tó
partján található Hausschachen szállodában tölthetjük.

A waldvierteli téli vakáció méltó zárása
lehet egy sportosan eltöltött nap. A
legjobb módja ennek, ha az Aichelbergliften Karlstift síterepen síelünk, ahol
síkölcsönző és síiskola is található síoktatással gyerekeknek. Közvetlenül Karlstiftben a családi kézben lévő Gasthof
Zeiler vendéglőben gyűjthetünk erőt.
A Harmanschlagban található Arralifte
szintén rendelkezik téli sportolásra
alkalmas lejtőkkel. Az esti kivilágítással,
valamint a sí- és snowboardpályákkal a
síterep igazi bennfentes tipp családoknak. A vendéglátásról az Arrahof
vendéglő gondoskodik. Kirchbachban
húzólift és két sífutópálya is várja a téli
sportok szerelmeseit, ahol helyben
felszerelést is kölcsönözhetünk. A
megfelelő erőnlétről és az après-ski élményről a Kirchbochstadl gondoskodik.

Karlstift sípálya

© Waldviertel Tourismus | Studio Kerschbaum

www.also-ausztria.info/tel-a-sipalyan-kivul

Síelés a Waldviertelben:
a lesiklás öröme kicsiknek és nagyoknak

© Waldviertel Tourismus | Studio Kerschbaum

Szunnyadó kertek csillogó hótakaró alatt
és izzó téli nap a harmatos ködmezők felett:
Keresse fel a Waldviertelt a hideg évszakban,
amikor hótalpakkal és sílécekkel fedezheti fel
a tájat vagy kalandos túrákra indulhat – akár
nappal a terepet jól ismerő pihe-puha állatok
kíséretében, akár egy éjszakai séta során
lampionfényben.

vagy a Mayerhofer család hagyományos
Waldviertler-Hofjában, vagy az ultramodern Lagosol étteremben is elfogyaszthatjuk. Így újult erővel és tele energiával
indulhatunk neki egy hótalpas túrának
a waldvierteli téli napsütésben a Frauenwieserteich-tónál.

Karlstift sífutópálya
TÉL ALSÓ-AUSZTRIÁBAN
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Téli kikapcsolódás az
Ybbs-völgyi Alpokban

Hótalpas túrázás
a Raxon

Téli túrázás
a Waldviertelben

HOTEL-PENSION SCHEIBLECHNER

SCHARFEGGERS RAXALPENHOF

BERGWIRT SCHRAMMEL
& MOHNHOTEL

s 2 éjszaka reggelivel regionális és házi
készítésű finomságok széles választékával
s 1 egynapos síbérlet, mely a GöstlingHochkar és Lackenhof-Ötscher
síterepeken érvényes
s gőzkabin és finn szauna használata
s ingyenes hótalp és túrabot kölcsönzés
s kedvezményes belépő (20%) az Ybbstaler Solebad sófürdőbe (kettő, ill. négy
órára)

s
s
s
s
s
s
s

2 éjszaka reggelivel
Négyfogásos menü vacsorára
1x forralt bor a Raxalm-Berggasthofban
1x hótalpkölcsönzés
Kedvezményes jegy a Rax felvonóra
1x Lomi-Lomi masszázs (30 Min.)
A Scharfegger‘s Raxalpen Resort minden szolgáltatása

s
s
s
s

2 éjszaka reggelivel
1 x harapnivaló túrázáshoz
A hotel szolgáltatási
Minden jóval megtöltött waldvierteli
túrahátizsák
(szobánként egy)

idegenforgalmi adó nélkül, érvényes vasárnaptól
péntekig, kivéve iskolai szünetek.

230,–

144,60
eurótól/fő

125,–

eurótól/fő

eurótól/fő

www.also-ausztria.info/teli-ajanlataink

BIZTONSÁGOS SÍELÉS – MIRE KELL FIGYELNI?
ELŐKÉSZÜLETEK:
s Ha lehetséges, vásároljon
felvonójegyet biztonságosan és
kényelmesen online
s Tájékozódjon az aktuális kihasználtságról indulás előtt:
navi.niederoesterreich.at
s Hordja magánál a belépéshez
szükséges érvényes covid-igazolást
A KASSZÁNÁL:
s Jegyváltás vagy -átvétel automatánál
s A belépéshez szükséges az
érvényes covid-igazolás felmutatása
s FFP2 maszk viselete
s Kézfertőtlenítés

A LIFTEK ELŐTT ÉS AZ
ÁLLOMÁSOKON:
s Távolságtartás ismeretlen
személyekkel szemben
s FFP2 maszk viselete
s Kövesse a felvonószemélyzet
utasításait
s A szervezett sorban állás szabályainak figyelembe vétele

Alsó-Ausztria
Bécs
Duna

St . Pö l ten

A FELVONÓHASZNÁLAT
SORÁN
s FFP2 maszk viselése lefedhető
felvonókon
A HÜTTÉBEN:
s Érvényes covid-igazolás felmutatása
s Vendégregisztráció elvégzése
s Az après-ski vendéglátóhelyek
szigorú beléptetési szabályainak figyelembe vétele

www.austria.info/hu/jo-tudni/koronavirus
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© Niederösterreich Werbung | Andreas Jakwerth

Top ajánlatok

