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TÉL, 
SZERELEM,

Képzelje el, amint kora reggel egy hófödte hegycsúcson áll. A mámort, amikor mindenki 
más előtt síelhet le a tökéletesen karbantartott lejtőkön. A kulináris élményekben gazdag 
ebédszünetet egy alpesi hüttében. A fűszeres forralt bort illatát és a kandalló tüzének 
ropogását, ami a hangulatos szállodában várja önt egy élményekben gazdag nap végén.  
 
Ausztria továbbra is a legjobb desztinációk közé tartozik, ha síüdülésről van szó. Könnyű 
megérteni, hogy miért: az Ausztriában töltött síüdülés szórakoztató és autentikus, a hegy-
vidéki üdülőhelyek kiváló ár-érték arányú ajánlatokat kínálnak, sok síterepen egészen késő 
tavaszig hóbiztos sípályák várják a síelőket és ne feledkezzünk meg a hagyományos hegyi 
éttermekről sem, a császármorzsáról és a legendás osztrák vendégszeretetről sem.   
 
Idén arra invitáljuk önt és olvasóit, hogy minden érzékszervükkel éljék át mindazt, amit a 
tél a sípályákon és azokon kívül kínál. Nem csak mesélni szeretnénk Ausztria álomszerű 
téli csodavilágáról, hanem azt szeretnénk, ha a vendégek saját maguk tapasztalnák meg 
mindazt, amit Ausztria kínál: hogy meghódítsák a sípályákat vagy kipróbálják a hótalpas 
túrázást, a kutyaszánozást és az igluépítést, este pedig egy  forralt bor mellett beszélges-
senek a helyiekkel vagy egy dézsában ücsörögve pihenjenek a hóborította Alpok szívében. 
 
További információra van szüksége Ausztriáról? Szívesen segítünk! Nézzen szét honla-
punkon és vegye fel velünk a kapcsolatot! 
 
 
Az Österreich Werbung csapata

IGAZI  
ÉLMÉNYEK
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TÉLI ÜDÜLÉS 
AUSZTRIÁBAN

Ausztria mindent megtesz annak érdekében, hogy mind a látogatók, mind a turisztikai 
ágazatban dolgozók egészségesek maradjanak. Kérjük, tájékozódjon az aktuális beutazási 
és Covid–19-szabályozásról.

BIZTONSÁGOS ÜDÜLÉS #austriacares

Kapcsolattartó utazási irodák számára

A karácsony előtti hetek az adventi és karácsonyi vásárok időszaka. Sétálgatás és 
nézelődés közben megtalálhatjuk a tökéletes karácsonyi ajándékot, forralt borozás közben 
pedig ráhangolódhatunk a közelgő ünnepekre. Országszerte összegyűjtöttük a vásárok 
dátumait. A legfrissebb információk megtalálhatók az adott adventi vásár honlapján.

Adventi és karácsonyi vásárok

www.austria.info/hu/adventWeb:

www.austria.info/hu/covidWeb:

Web: www.austria.info/hu 
B2B oldal: www.b2b.austria.info/hu 
Képarchívum: www.views.austria.info

 
E-mail: krisztina.kocsis@austria.info  
Telefon: +36 30 314 7783 

Kocsis Krisztina

http://www.austria.info/hu/advent
http://www.austria.info/hu/covid
https://b2b.austria.info/hu/
https://views.austria.info
mailto:krisztina.kocsis%40austria.info?subject=
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KARINTIA 

Wörthersee Freeride Jet    
 
2022 decemberében kezdi meg működését a 
Gerlitzen Alpe délkeleti oldalán az új, 450 méter 
hosszú Wörthersee Freeride Jet. A 4 személyes 
ülőlift egy tányéros liftet vált fel. Ez megkönnyíti 
a kezdő síelők és snowboardosok számára, hogy 
elérjék a hegynek ezt az oldalát. Az új felvonó a 
freeriderek számára is ideális, ugyanis közvet-
lenül a természetes hóval borított lejtőkhöz, 
például a Finsterbach freeride pálya kiinduló-
pontjához vezet. 

Hol 

Annenheim

Mikor

2022. december 

Web

www.gerlitzen.com/en

FELSŐ-AUSZTRIA   

Új kiszolgáló épület a Liebenau  
télisport-arénában 

A Mühlviertler Alm sífelvonónál, Liebenauban 
a 2022/2023-as téli szezon kezdetén egy új 
kiszolgálóépületet adnak át. A 650 m2-es  
alapterületen 70 férőhelyes étterem, 
síkölcsönző, síiskola, valamint mosdók, öltözők 
és zuhanyzók lesznek találhatók. A Liebenau 
télisport-aréna a kisgyermekes családok kedvelt 
síterepe, emellett a sífutók számára is 100  
kilométernyi pályahálózat áll rendelkezésre.  

Hol 

Liebenau

Mikor 

2022. december 

Web

www.wintersportarena-liebenau.at 
(csak németül)

Höss felvonó, Hinterstoder   

A Phyrn-Priel régióban található Hinterstoder-
ben 2022 végén a kezdi meg működését az új 
Höss felvonó. A 10 férőhelyes kabinos felvonó a 
korábbi 6 férőhelyes kabinos felvonót váltja fel. 
A síelőket az új helyen található völgyállomásról 
– közvetlenül a Hinterstoderben található nagy 
parkolótól – viszi fel a Hössre, majd vissza a 
völgybe. A felvonó különlegessége: a kabinokba 
szerelt sítartók. Ez jelentős időelőnyt jelent a 
beszálláskor. A felvonó a tervek szerint nyaranta 
is üzemelni fog.  

Hol 

Hinterstoder

Mikor 

2022. december vége 

Web

www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at/en

FELVONÓK 

© Zillertal Tourismus GmbH, Christoph Johann

http://www.gerlitzen.com/en
https://www.wintersportarena-liebenau.at/wsa/
http://www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at/en
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SALZBURG TARTOMÁNY    

Az új Asitzkogel felvonó  

Leogang házi hegyén, az Asitzkogelen 2022 
áprilisa óta folynak az építési munkálatok. A falu 
a Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn 
sícirkuszban található. Az új Asitzkogel felvonót 
a 2022/2023-as téli szezon kezdetén helyezik 
üzembe. A nyolcszemélyes ülőlift lerövidíti a 
várakozási időt és nagyfokú kényelmet biztosít. 
Rendelkezik ülésfűtéssel, védőburokkal és auto-
mata zárórudakkal. Az új felvonó a hatszemélyes 
L7 Sportbahn felvonót váltja fel.    

Hol 

Skicircus Saalbach Hinterglemm  
Leogang Fieberbrunn 

Mikor 

2022. november  

Web

www.saalbach.com/en/winter/ski-resort/
innovations

STÁJERORSZÁG 

Kabinos felvonó a Galsterbergen   

A Schladming-Dachstein régió népszerű családi 
síterepén, a Galsterbergen 2022 decemberében 
helyezik üzembe az új Galsterberg kabinos 
felvonót. A 10 személyes, kárpitozott ülésekkel 
felszerelt kabinos felvonó egy 30 éves síliftet vált 
fel. Ez jelentősen növeli a szállítási kapacitást és 
a kényelmet is. A völgy- és a hegyállomásokat is 
átépítik. A fazsindelyes homlokzatok tökéle-
tesen illeszkednek a környezetbe és kapcsolatot 
teremtenek a régióval. 

Hol 

Michaelerberg-Pruggern

Mikor 

2022. december  

Web

www.schladming-dachstein.at/en/winter/ski-
mountains/galsterberg

Kombinált felvonó és magaslati sífutópálya a 
Rittisbergen   

A 2022/2023-as téli szezon kezdetével a  
Schladming-Dachstein régióban található 
Ramsau közelében, a Rittisbergen üzembe 
helyeznek egy új kombinált felvonót, ami a 
korábbi 4 személyes ülőliftet váltja fel. Az 
új felvonó egy kabinos és egy 6 személyes 
ülőfelvonó kombinációja, amivel a Rittsibergbahn 
üzemeltetői tovább bővítik a nem síelőknek 
szóló kínálatot. Ettől a téltől kezdve egy 5,5 km 
hosszú, magaslati sífutópálya is várja az északi 
sportág kedvelőit. A sífutópályával párhuzamosan 
vezet egy ösvény a téli túrázóknak és a  
hótalpas kirándulóknak. Útközben újra és újra  
lélegzetelállító kilátás nyílik a Dachsteinre és az 
Enns-völgyre.  

Hol 

Ramsau am Dachstein

Mikor 

2022. decmber  

Web

www.rittisberg.at

Kabinos felvonó a Grebenzenen   

A St. Lambrecht melletti Grebenzen családbarát 
síterepén 2022 decemberében helyezik üzembe 
az új 10 személyes kabinos felvonót, ami egy 
4 személyes ülőliftet vált fel és ami mindössze 
nyolc perc alatt viszi fel a síelőket a sípályákra 
és a síterep többi felvonójához. A síterepen 
összesen 25 kilométernyi sípálya áll a vendégek 
rendelkezésére, illetve jövő téltől egy további 
sípályával bővül majd a kínálat. A tervek között 
szerepel a hóágyúrendszer bővítése is.    

Hol 

Grebenzen – St. Lambrecht

Mikor 

2022. december   

Web

grebenzen.at 
(csak németül)

TIROL

Új gleccserexpressz a Pitztalban 

Az új gleccserexpressz 2022. július közepe óta 
üzemel a Pitztalban, a Mittelberg völgyállomást 
köti össze a Pitztali-gleccser 2840 méter 
magasan fekvő hegyállomásával. A futurisztikus 
megjelenésű, nyolc fülkéből álló sikló a saját 
napelemes rendszeréből nyert elektromos 
árammal működik. Egy információs rendszer 
naprakész információkkal és élő képekkel látja el 
az utasokat az utazásról.   

Hol 

St. Leonhard im Pitztal

Mikor 

2022. július közepe óta  

Web

www.pitztaler-gletscher.at/en

Új 10 személyes kabinos felvonó Axamer 
Lizumban  

Axamer Lizumban a 2022/2023-as téli szezontól 
a téli sportok szerelmesei mindössze hat perc 
alatt elérhetik a 2340 méter magasan fekvő 
Hoadl napsütötte fennsíkját. A Schönboden és  
a Hoadl I+II ülőliftek helyére új, két részből álló  
10 személyes kabinos felvonó kerül. Az új 
völgyállomáson üzletek és síkölcsönző is 
található majd. Ezenkívül egy vízerőmű építését 
is tervezik az Axamer-patakon: az ott termelt 
villamos energia nagymértékben fedezheti az 
Axamer Lizum létesítményeinek szükségleteit.  

Hol 

Axamer Lizum 

Mikor 

2022. december  

Web

www.axamer-lizum.at 
(csak németül)

http://www.saalbach.com/en/winter/ski-resort/innovations
http://www.saalbach.com/en/winter/ski-resort/innovations
http://www.schladming-dachstein.at/en/winter/ski-mountains/galsterberg
http://www.schladming-dachstein.at/en/winter/ski-mountains/galsterberg
http://www.grebenzen.at
https://www.pitztaler-gletscher.at/en/pitztal-glacier-und-rifflsee/service-und-info/gletscherexpress-neu.html
http://www.axamer-lizum.at
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TIROL

Leppleskofel felvonó a Defereggental 
síközpontban  

A Defereggentalban található St. Jakobban 2022 
decemberében nyitják meg Kelet-Tirol legma-
gasabban fekvő felvonóját. Az új, 6 személyes, 
fűtött ülésekkel és védőburokkal felszerelt 
Leppleskofel felvonó a korábbi Almspitz felvonó 
völgyállomásáról szállítja az utasokat 2683 
méteres magasságba. Emellett az új téli szezonra 
három új sípályát is megnyitnak, amelyek még 
vonzóbbá teszik St. Jakob im Defereggental 
síterepet.   

Hol 

St. Jakob im Defereggental 

Mikor 

2022. december  

Web

www.osttirol.com/en

Új 6 üléses Kühtaile felvonó a Hochoetz 
síterepen  

Az Ötztalban található családbarát Hoch-
oetz síterepet a hóbiztos téli élmények, a sok 
kilátópont és az átlagosnál jóval több napsütés 
jellemzi. A 2022/2023-as téli szezontól a síelők 
még kényelmesebben és gyorsabban juthatnak 
fel a hegyre: a korábbi 3 üléses ülőliftet az új, 6 
személyes Kühtaile ülőlift váltja fel, amely gyer-
mekbiztos és a beszállást segítő mozgójárdával is 
rendelkezik.  

Hol 

Hochoetz

Mikor 

2022. december  

Web

www.oetz.com/winter.html

Új 8 személyes Furglerblick kabinos  
felvonó a Paznauntalban  

Az új 8 személyes Furglerblick kabinos felvonó 
a 2022/2023-as téli szezonnal kezdi meg 
működését a családbarát See im Paznauntal 
síterepen. Az új felvonó a síelőket 2570 méteres 
magasságba és egy új, 1,2 kilométer hosszú 
kék lesiklópálya kiindulópontjára szállítja. Az 
új kabinos felvonó nemcsak tovább bővíti a 
síterep kínálatát, hanem tehermentesíti a 4 másik 
ülőliftet is.

Hol 

See im Paznauntal 

Mikor 

2022. december  

Web

www.see.at/en/More/Bergbahnen-See

Új 8 személyes Kapauns ülőlift a Zillertal 
Arénában  

A 2022/2023-as téli szezontól a Zell am Ziller 
melletti sípályákról a síelők kényelmesebben 
érhetik el a Gerlos síterepet. Az új 8 személyes, 
meghosszabbított útvonalú Kapauns ülőlift a 
korábbi 2 személyes ülőliftet váltja fel. Az új 
felvonó védőburokkal és ülésfűtéssel is rendel-
kezik. A következő építési szakaszban, amely a 
tervek szerint 2023/2024 telére fejeződik be, a 
Krimml X-Press is megújul. 

Hol 

Zell am Ziller

Mikor 

2022. december  

Web

www.zillertalarena.com/en/winter

Új Horn felvonó és kilátótorony a Ski Juwel 
Alpbachtal Wildschönau síterepen  

A Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau síterep 
2022-ben ünnepli fennállásának tizedik 
évfordulóját. Ebből az alkalomból – és hogy 
még nagyobb kényelmet nyújtson a vendé-
geinek – a régi ülőfelvonót lecserélik egy 
6 személyes, védőburokkal és ülésfűtéssel 
felszerelt ülőfelvonóra. Az új Horn felvonót a 
2022/2023-as téli szezon kezdetén helyezik 
üzembe. A csúcsra érve modern hegyállomás 
várja a síelőket a Top of Alpbachtal  
kilátótoronnyal.   

Hol 

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Mikor 

2022. december  

Web

www.skijuwel.com/en

http://www.osttirol.com/en
http://www.oetz.com/winter.html
http://www.see.at/en/More/Bergbahnen-See
http://www.zillertalarena.com/en/winter
http://www.skijuwel.com/en
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BURGENLAND 

Családi nyaralás:  
a Sonnentherme Lutzmannsburg faházai  

A Sonnentherme Lutzmannsburg termálfürdőben 
2022. szeptember 23. óta 22 új prémium családi 
faház áll a vendégek rendelkezésére. A több  
mint 40 m2-es lakóterülettel, két hálószobával és  
28 m2-es napozóterasszal rendelkező faházakban 
akár öt fő is kényelmesen elfér. A kiterjedt park 
területén egy kalandjátszótér és egy központi 
grillezőhely is található. A faházak vendégei 
már reggel 8:30-tól látogathatják a fürdőt és a 
szaunavilágot. Az éjszakát nem itt töltő vendégek 
számára a létesítmény csak reggel 9 órakor nyit 
ki. A faházak számos szolgáltatása mellett az 
ár tartalmazza a kerékpárkölcsönzést (városi 
kerékpár, hegyikerékpár, e-bike), a riksát és a 
mindössze 300 méterre található golfpálya green 
fee-jét is. 

Hol 

Lutzmannsburg

Mikor 

2022. szeptember 23. óta 

Web

www.thermenchalets.at/hu

ALSÓ-AUSZTRIA  

Üdülés vízparton:  
Seehäuser Dobra   

A Waldviertel régióban, a Dobra-víztározónál 
található kilenc tóparti ház 2022 júniusa 
óta várja a vendégeket. Az 50 m2-es, fából 
és természetes anyagokból épült házak egy 
dombon állnak, ahonnan nagyszerű kilátás nyílik 
a tóra és a környékére. A házakban van egy 
kétágyas szoba, egy hálószoba emeletes ággyal, 
egy nappali és étkező svéd kályhával, valamint 
egy terasz tóra néző kilátással. A tóparti házak 
vendégei szabadon használhatják a strandot.   

Hol 

Dobra-víztározó

Mikor 

2022 júniusa óta  

Web

www.ottenstein.at/gut-ottenstein/tourismus/
seehaeuser-dobra 
(csak németül)

Illatos menedékhely:  
Kittenberger Chalets  

Az alsó-ausztriai Schilternben található Kitten-
bergi-kertek Ausztria legimpozánsabb kertjei 
közé tartoznak. A látogatók 2022 októbere óta 
akár a kertben is éjszakázhatnak. A Kittenberger 
család magasan a Kamptal felett, a természet 
kellős közepén, közvetlenül a kerti tó partján 
épített fel 20 faházat négy különböző építészeti 
stílusban. A vendégek vincellérházak, alpesi 
stílusú vidéki házak, modern stúdiók és tenger-
parti villák közül választhatnak. Az épületek 
mérete 40 és 80 m2 között van. Minden faház 
saját hozzáféréssel rendelkezik a nagy termé-
szetes úszótóhoz. Az üdülőfalu központjában, a 
főépületben található a recepció, egy tárgyaló-
terem és egy regionális piac.  

Hol 

Schiltern

Mikor 

2022 októbere óta  

Web

https://www.kittenberger-urlaub.at/en

© AlpenParks® Hagan Lodge Altaussee

SZÁLLÁSOK   

https://www.thermenchalets.at/hu/
https://www.kittenberger-urlaub.at/en


Téli újdonságok 2022/2023 | Új szállodák 9

FELSŐ-AUSZTRIA    

Energiapont:  
Königswieser Hof 

A Mühlviertel és Waldviertel régiók között 
fekvő Königswiesenben 2023 tavaszán nyitja 
meg kapuit a Königswieser Hof. Az új épületben 
több bérlő osztozik a három alsó és a három 
felső szinten. A szálloda 32 szobával és 6 
lakosztállyal, valamint egy infinity-medencével 
rendelkező wellnessrészleggel várja majd az 
üdülővendégeket. Ezen kívül lesz egy hangu-
latos vendéglő, egy kávézó és egy pékség is az 
épületben. Modern tárgyalók és rendezvény-
termek is helyet kapnak a kínálatban, valamint 
a legfelső emeleten egy 360 fokos panorámát 
kínáló terem is. 

Hol 

Königswiesen

Mikor 

2023. tavasz  

Web

www.koenigswieserhof.at 
(csak németül)

SALZBURG TARTOMÁNY    

Új faházak:  
DAS Hintersee 

A Salzkammergutban található DAS Hintersee 
szálloda és vendégház 2022 júliusában öt új 
faházzal és négy nagyobb üdülőházzal (ún. 
Zuahaus) bővítette a kínálatát. A faházak négy, 
az üdülőházak nyolc fő befogadására alkalmasak. 
A faházakhoz szauna is tartozik, a teraszon 
pedig dézsafürdő áll a vendégek rendelkezésre. 
Az üdülőházak vendégei infrakabinban mele-
gedhetnek fel. Az újdonságok közé tartozik egy 
mélygarázs és négy e-töltőállomás is.  

Hol 

Hintersee (Fuschlsee régió)

Mikor 

2022 júliusa óta   

Web

www.hintersee.at/en

Kényelmes:  
Aparthotel Golden Lodges Rauris  

2022 szeptemberében nyílt meg Raurisban 
a közel 1000 méteres magasságban található 
Golden Lodges apartmanszálló. A három 
épületben összesen 26 apartman található, 
amelyek méretüktől függően 2–8 főnek 
kínálnak helyet. Az alpesi stílusban, fényűző 
módon berendezett apartmanok kertkapcso-
lattal, erkéllyel vagy terasszal rendelkeznek. A 
nagyobb apartmanok némelyikéhez saját szauna 
is tartozik. Az apartmanszálló vendégei igény 
esetén a Die Stube bisztróban is vacsorázhatnak. 
Azok, akik az önellátást választják, a Golden 
Lodges Rauris alkalmazással rendelhetnek 
élelmiszert.    

Hol 

Rauris

Mikor 

2022 szeptembere óta 

Web

www.goldenlodgesrauris.com/en

Ski in & ski out:  
AlpenParks a Glemmtalban 

Ausztriában már 12 AlpenParks apartmanszálló 
és üdülőfalu található. A 13. a 2022/2023-as téli 
szezon kezdetén nyitja meg kapuit a Glemm-
talban, a Zell am See-Kaprun és a Saalbach 
Hinterglemm üdülőrégiók között. Ezen a 
helyszínen az AlpenParks átvett és kibővített egy 
már meglévő, alpesi faházakból álló üdülőfalut, 
amelyben összesen 160 apartman található és 
amelyek közül 34 új építésű. A faházak 2–10 
főnek kínálnak elegendő helyet. Az üdülőfaluban 
található egy spa is szaunákkal, gőzfürdővel és 
fűtött kültéri medencével. A gyerekek az Alpi 
gyermekklubban és a játszóházban kapcso-
lódhatnak ki. A svédasztalos reggeli, a zsemle-
szerviz és az éttermi ellátás külön foglalhatók. 
A vendégek a szállodából síléccel juthatnak 
el a zellamseeXpress felvonóhoz. A Saalbach-
Hinterglemmbe tartó síbusz megállója pedig 
közvetlenül az üdülőfalu előtt található.  

Hol 

Rehrenberg-Viehofen

Mikor 

2022. december  

Web

https://www.alpenparks.at/en/apartment-
holidayresort-rehrenberg

Modern menedék:  
the cōmodo  

Bad Gasteinban az egykori Habsburger Hof 
gyógyszálló egy 70 szobával és lakosztállyal 
rendelkező elegáns designhotellé alakul át. A 
cōmodo szálloda modern alpesi menedékhely-
ként aposztrofálja magát. A gasztronómiai kínálat 
középpontjában a regionális és szezonális alap-
anyagokból készített fantáziadús ételek állnak. 
A wellnessrészlegben a környező hegyekre nyíló 
varázslatos kilátás segíti a tökéletes ellazu-
lást. A szálloda beltéri és kültéri medencével, 
szaunákkal és kezelőhelyiségekkel is rendelkezik. 
A Bad Gasteinban található szálloda a cōmodo 
márka debütálása, amely az elkövetkező években 
világszerte több hotel megnyitását tervezi.  

Hol 

Bad Gastein

Mikor 

2023. január vége  

Web

www.thecomodo.com

STÁJERORSZÁG  

Energiafüggetlen:  
Hi5 Hotel Seiersberg   

A Graztól tízpercnyi autóútra fekvő Seiers-
bergben 2022 júniusában nyílt meg a húsz 
szobával és hat apartmannal rendelkező Hi5 
hotel. Az új épület energiafüggetlen és Ausztria 
első nulla károsanyag-kibocsátású szállodájának 
számít. A helyiségek hűtése és fűtése betonmag-
aktiválással történik. A rendszer energiáját a 
szálloda saját konyhája szolgáltatja. A szálloda 
stílusa nagyszerűen ötvözi a stájer bájt az 
amerikai lazasággal. A pasztell színek a falakon, 
a virágminták és a lágy faárnyalatok ünnepi 
hangulatot árasztanak. A hotel e-bike-kölcsön-
zést és nyolc e-töltőpontot is kínál vendégeinek. 
A szállodában található egy étterem, egy kis 
wellnessrészleg, egy rendezvényterem és egy 
szupermarket is.  

Hol 

Seiersberg-Pirka

Mikor 

2022 júniusa óta 

Web

www.hi5-hotel.at (csak németül)

http://www.koenigswieserhof.at
http://www.hintersee.at/en
http://www.goldenlodgesrauris.com/en
https://www.alpenparks.at/en/apartment-holidayresort-rehrenberg
https://www.alpenparks.at/en/apartment-holidayresort-rehrenberg
http://www.thecomodo.com
http://www.hi5-hotel.at
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Óvárosi hotel:  
Platzhirsch Kufstein 

A Drastil család Kufstein központjában, egy 
történelmi hangulatú házban hozta létre ezt az 
óvárosi ékszerdobozt. A nagy gonddal felújított 
szállodában 15 szoba és lakosztály található. 
Néhány szobából kilátás nyílik a kufsteini 
várra. A vendégek az épületben található bécsi 
kávéházban fogyaszthatják el a reggelit, a déli 
harapnivalót vagy a délutáni kávét, amelyet egy 
helyi kávépörkölő műhelyben pörkölt kávébabból 
készítenek.   

Hol 

Kufstein

Mikor 

2022 júniusa óta 

Web

www.platzhirsch-kufstein.com/en

Munka és nyaralás:    
harry’s home  

Az üzleti utazóknak és mindazoknak, akik 
szeretnék összeegyeztetni az üdülést a 
munkával, az Ultsch család megnyitotta a harry‘s 
home hotellánc telfsi szállodáját. A szálloda a 
Hohe Munde lábánál található, mindössze 20 
percnyi autóútra Innsbrucktól. Mind a 90 szoba 
és apartman kényelmes és otthonos hangulatú, 
valamint rendelkezik egy kis munkaállomással. 
Emellett a legtöbb szoba konyhasarokkal is 
felszerelt. A szállodában természetesen reggeli is 
igénybe vehető, emellett harapnivalók és italok 
éjjel-nappal elérhetők egy automatából.      

Hol 

Telfs

Mikor 

2022 júliusa óta 

Web

harrys-home.com/telfs/en

Hangulatos:  
Chalet Urscheler 

A Hörtnagl család a csendes és nyugodt 
Schmirntalban lévő falusi gazdaságuk mellett 
felújított egy épületet, amiben kialakította a 
Chalet Urscheler üdülőházat. A 100 négy-
zetméteren három hálószoba – az egyik 
emeletes ággyal –, egy nappali, egy konyha, két 
fürdőszoba (WC-vel) kapott helyet. A ház  
legfeljebb tíz vendégnek kínál szálláshelyet.  
A fapadló és a fából készült bútorok kellemes 
hangulatot teremtenek. A házhoz tartozik egy 
terasz és egy nagy kert is.   

Hol 

Außerschmirn

Mikor 

2022 augusztusa óta  

Web

www.urscheler.at 
(csak németül)

Központi és modern:  
Motel One 

2022 decemberétől Innsbruckban is nyílik egy 
Motel One. A modern, egyszerű szálloda az új 
toronyházban működik majd, közvetlenül az inns-
brucki főpályaudvar szomszédságában. A Motel 
One Tower összesen 234 szobát kínál a vendé-
geknek tipikus Motel One stílusban. A szálloda 
egyik fénypontja a 14. emeleten található bár, 
ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik a városra és 
a közeli hegyekre.  

Hol 

Innsbruck

Mikor 

2022. december 

Web

www.motel-one.com/en/hotels/coming-soon

A szabadság érzése:  
All-Suite Paznaun 

Akár a barátokkal vagy a családdal pihenni, akár 
egyedül a munka végett: a Galtürben található új 
All-Suite Paznaun teljesen felszerelt apartman-
jainak köszönhetően minden alkalomra ideális 
választás. Az újonnan épült komplexum 2022 
novemberétől lesz lakható és 36 lakóegységből 
áll, amelyek között egy, két és három hálószobás 
apartmanok is találhatók. Minden apartmanhoz 
tartozik erkély vagy terasz. A kínálatot pedig 
szauna, gőzfürdő és fűtött szabadtéri medence 
teszi teljessé. A sífelvonók sétatávolságra talál-
hatók.   

Hol 

Galtür

Mikor 

2022. november 

Web

www.apartments-galtuer.com/en

Közös időtöltés: 
Hotel Zalwonder  

A Zalwonder egy régi szó a paznauni nyelv-
járásban és azt jelenti, hogy kettő, illetve  
együtt. Ennek szellemében a Häusler család a  
karácsonyi ünnepek kezdetére megnyitja  
Ischglben az új Hotel Zalwonder szállodát, ahol  
a családok együtt tölthetnek egy kis időt.  
A szálloda 36 stílusosan berendezett szobával  
és lakosztállyal rendelkezik. A szálloda  
különlegessége a 32 fokos vízzel töltött infinity-
medence a negyedik emeleti teraszon.  

Hol 

Ischgl

Mikor 

2022. december 23-tól 

Web

www.zalwonder.com 
(csak németül)

http://www.platzhirsch-kufstein.com/en
https://harrys-home.com/telfs/en
http://www.motel-one.com/en/hotels/coming-soon
http://www.apartments-galtuer.com/en
http://www.zalwonder.com
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Kimagasló minőség:  
Am Greben Apartments 

Artur és Erich Kaufmann 2022 augusztusában 
nyitotta meg az Am Greben Apartments 
szálláshelyet Bezauban. Az új apartmanszállót 
egy bregenzerwaldi építész tervezte, továbbá 
bregenzerwaldi mesteremberek építették fel  
és rendezték be. A fazsindelyes homlokzatú 
házban hét apartman található, méretük  
33–71 m2 közötti. A szobák fapadlóval 
rendelkeznek, fabútorokkal és kiváló minőségű 
anyagokkal vannak berendezve. Az apartma-
nokból ragyogó kilátás nyílik a természetre 
és a hegyekre. A szállóban mélygarázs és 
töltőállomások is találhatók elektromos kerék-
pároknak.  

Hol 

Bezau

Mikor 

2022 augusztusa óta  

Web

www.amgreben.at 
(csak németül)

Hangulatos alpesi stílus: 
Brandnerhus 

Brandnertalban, a Palüd felvonó közelében talál-
ható az új Brandnerhus, amely tizenkét darab 
2–8 fős apartmannal rendelkezik. A modern, 
funkcionálisan berendezett apartmanokban 
franciaágyas hálószobák találhatók, mind-
egyikhez saját fürdőszoba is tartozik. A konyhák 
teljesen felszereltek és hangulatos étkezővel is 
rendelkeznek. Az erkélyről gyönyörű kilátás nyílik 
a hegyekre. A Brandnerhus wellnessrészlege 
bio- és finn szaunával, gőzfürdővel és infraka-
binnal várja a vendégeket. Masszázsok külön 
foglalhatók.  

Hol 

Brand

Mikor 

2022. ősz  

Web

www.brandnerhus.at 
(csak németül)

Építészeti remekmű:  
Flint Hotel  

A Flint Hotel, amelyet a neves vorarlbergi Marte.
Marte Építésziroda tervezett, 2022 decembe-
rében nyitja meg kapuit, közvetlenül a dorn-
birni vasútállomáson. A szálloda egy felújított, 
műemlék jellegű villából és egy új, tízemeletes 
épületből áll. A villában 10 lakosztály, az új 
épületben pedig 70 szoba található. A szál-
loda wellnessrészleggel, étteremmel és bárral, 
könyvtárral és max. 20 fős csoportok számára 
kialakított szemináriumi helyiségekkel is rendel-
kezik.  

Hol 

Dornbirn

Mikor 

2022. december  

Web

www.dasflint.at 
(csak németül)

Következetesen fenntartható:  
Heuberg 1014  

A Feurstein család a Bregenzerwald régióban 
található Schwarzenberg fölött, a Heuberg-
hegyen építette fel az új Heuberg1014-et. A 
fenntarthatóság jegyében megalkotott épület, 
amely a 2022/2023-as téli szezon kezdetétől 
lesz lakható, nyersbetonból és fából készült, 
utóbbinak egy része a család saját erdejéből 
származik. A bútorok is részben a család saját 
juharfáiból készültek, egy bregenzerwaldi 
asztalos által. Az edények kézzel készültek egy 
vorarlbergi szociális projekt keretében.  
Az energia geotermikus hőből és napenergiából 
származik. A Heuberg1014 hat apartmannak ad 
otthont. A kis lakások egy-két vendég befoga-
dására alkalmasak, a legnagyobb apartmanban 
akár tizenkét vendég is elfér. 

Hol 

Schwarzenberg

Mikor 

2022. december  

Web

www.heuberg1014.at/en

Regionális építészet:  
imWALDner üdülőház 

2022 decemberében, a Mellau felvonó 
közelében nyílik meg a modern vorarlbergi 
faépítészet stílusában épült imWALDner 
üdülőház. A házat tulajdonosa, Anita Waldner 
egy bregenzerwaldi építésszel együtt tervezte 
meg. A bútorokat a régió kézművesei készítették. 
Az épületben négy kisebb apartman található, 
amelyek egy-két vendégnek kínálnak helyet. 
Három további apartman két felnőttnek és 
legfeljebb négy gyermeknek megfelelő.   

Hol 

Mellau

Mikor 

2022. december  

Web

www.instagram.com/imwaldner

Kiváló minőségű és akadálymentes:  
Freiraum apartmanok 

2022. december közepétől a hét mellaui  
Freiraum apartman már lakható lesz. Méretük 
30–74 m2 között van, két apartman pedig 
akadálymentesített is. A ház fahomlokzatát 
egy bregenzerwaldi építész tervezte. Az épület 
építésében és az apartmanok berendezésében 
a régióból származó kézművesek is részt vettek. 
Az apartmanokban a fa és a természetes 
anyagok dominálnak. Az apartmanház szaunája 
remek hely a kikapcsolódásra.  

Hol 

Mellau

Mikor 

2022. december közepe 

Web

www.freiraum-apartments.at 
(csak németül)

http://www.amgreben.at
http://www.brandnerhus.at
https://www.dasflint.at
http://www.heuberg1014.at/en
http://www.instagram.com/imwaldner
http://www.freiraum-apartments.at
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Luxus a családoknak:  
Falkensteiner Hotel Montafon  

A 2022/2023-as téli szezon kezdetén az osztrák 
Falkensteiner szállodacsoport megnyitja első 
szállodáját Vorarlbergben. Az 5 csillagos családi 
szálloda Tschaggunsban található, a Montafon 
régióban és 130 szobájában/lakosztályában közel 
500 vendégnek kínál helyet. A fenntarthatóság 
és a regionalitás jegyében épült szállodában 
található egy Acquapura Spa medencével és vízi 
csúszdával, valamint gyerekeknek szóló attrak-
ciókkal és egy étteremmel. A Falky-Landban 
hároméves kortól vigyáznak a gyermekekre. A 
szálloda változatos aktív- és sportprogramot, 
valamint ún. ecotainment kirándulásokat is kínál, 
amelyek arra invitálnak, hogy együtt túrázzunk a 
fenntarthatóság nyomában. 

Hol 

Tschagguns

Mikor 

2022. december  

Web

www.falkensteiner.com/en/hotel-montafon

A lényegre összpontosítva: 
Tinn Naturchalet 

A Kleinwalsertalban található Mittelbergben 
2022 decemberében nyitja meg kapuit az 
újonnan épült Tinn Naturchalet. Az alpesi 
faház az egyszerű vorarlbergi építészet és 
kézművesség különleges kombinációjával várja a 
vendégeket. A három lakóegységben kezeletlen 
luc- és kőrisfa, valamint természetes anyagok 
határozzák meg a hangulatot. Kívülről a ház 
kezeletlen lucfenyőből készült zsindelyt visel. Két 
lakóegység egyenként 96 m2-es, két hálószobával 
és két fürdőszobával rendelkezik. A harmadik 
apartman 45 m2-es teret kínál egy-két vendég 
számára. Minden lakáshoz tartozik erkély.   

Hol 

Mittelberg/Kleinwalsertal

Mikor 

2022. december  

Web

www.tinn-chalet-kleinwalsertal.at 
(csak németül)

Új helyszín: 
DreamAlive Sleep Lodge Brandnertal 

A mobilis DreamAlive Sleep Lodge egy ideig a 
Großes Walsertal Bioszféraparkban működött. 
Az üveggel körülvett szállodai szoba 2022/2023 
telétől a Tschenglán, Bürserberg közelében várja 
majd a vendégeket a Brandnertalban. Az ágyon 
kívül asztallal, hűtőszekrénnyel, zuhanyzóval és 
WC-vel is fel van szerelve. A különleges szoba 
mindössze négy perc sétára található a Dunza 
Hoteltől, ahol a vendégek igény esetén reggeliz-
hetnek, vacsorázhatnak és használhatják a Vital 
Oasis wellnessrészleget is.   

Hol 

Tschengla fennsík, Bürserberg 

Mikor 

2022. december  

Web

www.dreamalive.world/en/standort/brandnertal

Tiszta természet:  
Die Lecherin 

A Lech fölött fekvő Omesbergben Michelle 
és Michael Huber 2022 decemberében nyitja 
meg a Die Lecherin nevű apartmanházat. A 
fenntartható módon épült, vörösfenyőből, 
kőrisből és lucfenyőből készült faház négy 
elegáns apartmant foglal magában. A 74 m2-es, 
két hálószobával és két fürdőszobával rendelkező 
apartmanokban akár négy vendég is elfér. A 
tágas loggiáról és a szabadtéri infrakabinból 
gyönyörű kilátás nyílik az Omeshornra, Lechre 
vagy a Lech folyóra.   

Hol 

Lech Zürs am Arlberg

Mikor 

2022. december  

Web

www.die-lecherin.at 
(csak németül)

http://www.falkensteiner.com/en/hotel-montafon
https://www.tinn-chalet-kleinwalsertal.at
http://www.dreamalive.world/en/standort/brandnertal
http://www.die-lecherin.at
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KARINTIA   

Energiasemleges:  
Petschnighof  

A Kitz család tizenkét hónapot töltött a Diexben 
található Petschnighof családi szálloda felújí-
tásával. 2022 májusában a szálloda jelentősen 
kibővítve nyitotta meg újra kapuit. A 17 családi 
szoba helyett most 44 különböző méretű családi 
lakosztály van a szállodában. Minden lakosztály-
hoz tartozik erkély is. További újdonság a családi 
vízi világ infinity-medencével, az alpesi wellness-
részleg szaunákkal, a beltéri játszóparadicsom a 
gyermekeknek, valamint a bejárati rész bárral és 
termelői bolttal. Emellett a szálloda mostantól 
energiasemleges módon működik. Az összes 
energiát vízenergiából, egy faapríték-kazánból és 
egy napenergiarendszerből állítják elő helyben. 

Hol 

Diex

Mikor 

2022 májusa óta 

Web

www.petschnighof.at (csak németül)

Pihenés és feltöltődés: 
Mountain Resort Feuerberg 

A Gerlitzen Alpén található Feuerberg Mountain 
Resorts 2022. május végén számos újítással 
kezdte meg a nyári szezont. A Berger család 
50 szobát szerelt fel új ágyakkal és fotelekkel. 
A friss szöveteknek és az új világításnak 
köszönhetően a szobák még hangulatosabbá 
váltak. Négy lakosztályt teljesen felújítottak 
és modernizáltak, valamint a bár is elegánsan 
fel lett újítva. A wellnessrészleg kínálata pedig 
a lenyűgöző kilátással rendelkező Höhenflug 
pihenőszobával bővült.     

Hol 

Bodensdorf/Gerlitzen Alp

Mikor 

2022 májusa óta  

Web

www.feuerberg.at/de/english

FELSŐ-AUSZTRIA   

Wellnessoázis:  
Almtal Camping Pettenbach 

A pettenbachi Almtal kempingben 2022 
júliusában nyílt meg az új wellnessoázis, 
amelyhez tartozik egy finn szauna, egy 
gyönyörű panorámával rendelkező kültéri 
szauna, egy biogőzszauna, egy infrakabin, 
egy élménygőzfürdő, valamint különféle 
pihenőhelyiségek. Emellett a kemping új 
attrakciói közé tartozik a fűtött vizű (32 
fokos) medence is, egy nagy vetítővászonnal 
a filmnézéshez. Az új wellnessvilág a kemping 
vendégei és a külső látogatók előtt egyaránt 
nyitva áll.  

Hol 

Pettenbach/Traunsee Almtal

Mikor 

2022 júliusa óta 

Web

www.almtal-camp.at/wellness 
(csak németül)

© Naturhotel Forsthofgut

MEGÚJULÓ  
SZÁLLODÁK   

https://petschnighof.at
http://www.feuerberg.at/de/english
http://www.almtal-camp.at/wellness 
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FELSŐ-AUSZTRIA    

Új kültéri medence:  
Hotel Rockenschaub 

Hotel Rockenschaub 2022 novemberében nyitja 
meg új, fűtött vizű szabadtéri medencéjét. A 
kilenc méteres medence egész évben nyitva 
lesz. A felújítás során kialakítanak egy további 
napozóteraszt és egy új pihenőszobát is, amiből 
fedett részen mehetünk bele a medencébe. 
Mindemellett a házigazda Rockenschaub család 
tovább bővíti a meglévő napelemes rendszert és 
a fenntarthatóság jegyében egy új geotermikus 
rendszert is telepít.  

Hol 

Liebenau

Mikor 

2022. november 

Web

www.hotel-rockenschaub.at

SALZBURG TARTOMÁNY    

Medence hegyre néző kilátással:    
Hotel Steiner 

Az obertauerni Hotel Steiner családi szálloda 
továbbra is hű marad hagyományaihoz. Annak 
érdekében azonban, hogy a felnőtteknek 
még több nyugalomban és pihenésben legyen 
része, 2022 decemberére megépül a Rooftop-
BergSPA, egy kizárólag felnőttek számára 
kialakított terület. A szálloda egyik különleges-
sége az infinity-medence, ahol a vendégek úszás 
közben is élvezhetik a hegyre néző kilátást. Az 
újdonságok közé tartoznak a csak felnőtteknek 
fenntartott lakosztályok is, amelyek üvegfrontja 
egészen a földig ér. A lobby új külsőt kapott, 
modern dizájnnal és sok fával. A gyermekek előtt 
a kalandok új világa tárul fel a barkácsműhellyel, 
erdei játszótérrel és homokozóval – mindkettő 
fedett – rendelkező élményvilágban.

Hol 

Obertauern

Mikor 

2022. december  

Web

www.hotel-steiner.at 
(csak németül)

Wellness de luxe:  
Das Seekarhaus  

Az elmúlt 20 év során a házigazda Krings család 
egymás után bővítette és szépítette az obertau-
erni Seekarhaust. A szálloda 2022 decemberétől 
még több luxust és kényelmet kínál a vendé-
geinek. A szálláskínálat 13, gyönyörű kilá-
tást kínáló szobával és lakosztállyal bővül. A 
wellnessrészlegben egy infinity-medence, egy 
gőzfürdő, egy szauna és két új pihenőszoba kerül 
kialakításra. A Krings család emellett további 16 
személyzeti lakást is épít. 

Hol 

Obertauern

Mikor 

2022. december 

Web

www.seekarhaus.at/en

Ikonikus spa:  
Hotel Krallerhof, Leogang 

A Leogangban található 5*-os Hotel Krallerhof 
Ausztria egyik leghíresebb wellnesshotelje. Most 
az Altenberger család továbbfejleszti a szállodát 
és bővíti a wellnessrészleget. A nemzetközi sike- 
reket elért Hadi Teherani építész által tervezett 
új spa 2023 tavaszán nyitja meg kapuit. A környe- 
zetébe tökéletesen illeszkedő puritán épületben 
a víz játssza a központi szerepet. Az 50 méter 
hosszú infinity-medence szinte átmenet nélkül 
ömlik az újonnan kialakított 5500 négyzetmé-
teres tóba. Több szauna is várja itt a vendégeket, 
a pihenőszobákból és az új kávézóból pedig 
csodás kilátás nyílik a környező hegyekre.

Hol 

Leogang

Mikor 

2023 tavasza 

Web

www.krallerhof.com/en

TIROL 

Modernitás egy régi kolostorban:  
Hotel Klosterbräu 

A seefeldi Hotel Klosterbräu modernizálta a 
történelmi kolostor helyiségeit. 2022 májusa óta 
nagyobb a hotelhez tartozó sörfőzde és most 
már sörözővel is rendelkezik. A wellnessrész-
legben a családok mostantól egy fürdőruhás 
szaunában melegedhetnek fel. Az úgynevezett 
Édenkertben további pihenőhelyek, valamint egy 
új, 360 fokos kilátással rendelkező jógapódium 
található. A pincében új tárolót alakítottak ki a 
síléceknek és a kerékpároknak.  

Hol 

Seefeld

Mikor 

2022 májusa óta 

Web

www.klosterbraeu.com/en

Csendes:  
Alpengasthof Hohe Burg 

A Hohe Burg alpesi vendégház a Wipptalban 
fekvő Trins hegymászófaluban található. 2022 
májusa óta a fogadó négy új, modern apart-
mant kínál, amelyek 35 és 70 m2 közöttiek és 
konyhával felszereltek. Minden lakás modern 
alpesi stílusban van berendezve és erkéllyel 
vagy terasszal is rendelkezik. Azokat a vendé-
geket, akik nem akarnak magukra főzni, a fogadó 
regionális specialitások széles választékával 
kényezteti.  

Hol 

Trins

Mikor 

2022 májusa óta 

Web

www.hoheburg.at/en

http://www.hotel-rockenschaub.at
https://www.hotel-steiner.at
http://www.seekarhaus.at/en
http://www.krallerhof.com/en
http://www.klosterbraeu.com/en
http://www.hoheburg.at/en
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TIROL 

Alpesi báj:  
Alpenhotel Karwendel 

2022 júliusa óta a Leutaschban található  
négycsillagos Alpenhotel Karwendel Relax & 
Spa még több alpesi bájjal várja a vendé-
geit. A családi vállalkozásban működő, csak 
felnőtteknek fenntartott szálloda recepciója 
és étterme új külsőt kapott. A 48 szobából 16 
szintén megújult. Három emeleten terül el az 
új szauna- és vízi világ, amelyben helyet kapott 
több szauna, egy új panorámamedence bel- és 
kültéri résszel, valamint a Sky Terrace.  

Hol 

Leutasch

Mikor 

2022 júliusa óta  

Web

www.karwendel.com/en

Üdülés kilátással:  
Dolomitenhof Tristach 

A kelet-tiroli Dolomitenhof Tristach kertjében 
2022 szeptemberében nyílt meg egy újonnan 
épült, 15 lakosztállyal rendelkező apartmanház. 
A 40 m2-es lakosztályok között választhatunk 
szaunával vagy gyermekszobával rendelkezőt. 
Minden lakosztály konyhasarokkal, padlótól 
a mennyezetig érő ablakokkal és 10 m2-es 
terasszal rendelkezik, ahonnan gyönyörű kilátás 
nyílik a Lienzi-medencére. A szobák fapadlóval 
és kiváló minőségű természetes anyagokkal 
berendezettek. A vendégek gondoskodhatnak 
maguk az étkezésükről, vagy akár a szálloda 
éttermében is megkóstolhatják a regionális 
specialitásokat.  

Hol 

Tristach

Mikor 

2022 szeptembere óta  

Web

www.dolomitenhof-tristach.at/en

A jó közérzet új dimenziója: 
Grünerhof  

Az Obergurglban található teljesen felújított 
Grünerhof 2022 októberében nyitotta meg 
kapuit. Mind a szállodai szobák, mind az 
étterem új külsőt kapott, a tiroli hagyományokat 
új módon értelmezve. A szobákban fapadló, 
gyapjú és lóden szövetek teremtenek hangulatos 
légkört. A padlótól a mennyezetig érő ablakokon 
keresztül lenyűgöző kilátás nyílik a környező 
hegyekre. A modern hangulatú étteremben 
Maximilian Grüner séf invitálja a vendégeket 
izgalmas kulináris felfedezőútra.  

Hol 

Obergurgl

Mikor 

2022. október  

Web

www.gruenerhof.at 
(csak németül)

Új fényben ragyog:  
Hotel Enzian 

A teljes felújítást követően 2022 novemberében 
nyitja meg kapuit az Ötztal legkisebb négycsil-
lagos szállodája, az Obergurglban található Hotel 
Enzian. A szálloda koncepciója is megváltozik és 
a jövőben csak felnőtteket fogadnak. A 26 szoba 
mindegyike megújul és a legtöbbjükhöz erkély is 
tartozik majd. Az újdonságok közé tartozik a 360 
fokos kilátással rendelkező tetőtéri medence, 
egy nagyobb fitneszterem és egy kényelmes 
sítároló is. 

Hol 

Obergurgl

Mikor 

2022. november 

Web

www.hotelenzian.at/en/hotel

Színvonalas: 
Hotel Riml 

Az ötztali Hochgurgl legmagasabban fekvő 
szállodájában a Riml család még inkább az olyan 
szempontokra szeretne összpontosítani, mint 
a béke, a pihenés és az élvezet. A közvetlenül 
a sípálya mellett található szálloda 2022 
novemberétől adults only koncepcióra vált és 
ezentúl csak 14 éves kor feletti vendégeket 
fogad. A konyhai csapat is új utakat jár be egy 
kreatív, fiatal, a régióból származó séf irányí-
tásával, aminek eredményeként egy ötfogásos 
esti ínyencmenü is helyet kapott új háromne-
gyed-panziós ellátásban.  

Hol 

Hochgurgl

Mikor 

2022. november 

Web

www.hotel-riml.com/en

http://www.karwendel.com/en
http://www.dolomitenhof-tristach.at/en
http://www.gruenerhof.at
http://www.hotelenzian.at/en/hotel
http://www.hotel-riml.com/en
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VORARLBERG    

Gazdag történelem:  
Walserhaus Sonnhof 

A Sonnhof tipikus wallisi ház (Walserhaus), 
amelynek története a XVII. századig nyúlik 
vissza. A takaros, napfényes helyen álló faházban 
lakott Resi Hammerer, a Kleinwalsertal első téli 
olimpiai érmese. 2022/2023 telétől az önellátó 
házban 16–24 vendégnek lesz hely. A 300 m2-es 
lakóterület hét hálószobával, hat zuhanyzóval és 
WC-vel rendelkezik, valamint néhány további 
helyiséggel, amelyek közé tartozik a szauna és az 
egykori sajtpincében kialakított edzőterem is.  

Hol 

Hirschegg/Kleinwalsertal 

Mikor 

2022 májusa óta 

Web

www.kleinwalsertal.com/en

Több hely: 
Brandner Hof 

2022 őszétől a Brandnertalban fekvő Brand 
településen található Brandner Hof egy átfogó 
felújítás után újra várja vendégeit. A Schedler 
család újratervezte a népszerű éttermet, amely 
most világosabb és kevesebb ülőhellyel rendel-
kezik, mint korábban. A két meglévő apartmant 
is felújították és további három apartmannal 
egészítették ki a kínálatot. A 42 m2-es apartma-
nokat fából készült bútorokkal rendezték be.  

Hol 

Brand

Mikor 

2022 szeptembere óta   

Web

www.brandnerhof.eu 
(csak németül)

A sípálya mellett:  
Hotel Walisgaden 

A Damülsben, közvetlenül a sípályák mellett 
található Hotel Walisgaden 50 új ággyal növelte 
kínálatát és 2022 decemberében nyitja meg 
a téli szezont. A házigazda Madlener család új 
épülettel bővítette a hotelt, amelynek a homlok-
zatát fával borították. Tíz családi lakosztály, két 
wellnesslakosztály, három komfort kategóriájú 
szoba és öt személyzeti szoba található az új 
épületszárnyban. Újdonság a kétszintes #monti 
BOHO wellness & spa is, ahol szaunák, gőzfürdő, 
beltéri medence, élményzuhanyok, széna-
ágyak, infranyugágyak és kilátással rendelkező 
pihenőhelyek állnak a vendégek rendelkezésre. 
Az ínyencek legnagyobb örömére egy új fine 
dining étteremmel is bővült a kínálat.  

Hol 

Damüls

Mikor 

2022. december  

Web

www.walisgaden.at/en

Történelmiből új:  
Hohenegg Appartement 

A Kleinwalsertalban, Mittelbergben található 
110 m2-es, két hálószobás apartman építéséhez 
a tulajdonosok egy XVIII. századi alpesi kunyhó 
faanyagát használták fel, valamint egy 1927-
ből származó felújított kazettás mennyezetet. 
A berendezések kleinwalsertali és oberstdorfi 
kézművesektől származnak. Az olajozott tölgyfa-
padlóval rendelkező szálláshely 4 személynek 
kínál elegendő helyet a hangulatos kikapcsoló-
dáshoz. Az egyedi készítésű bútorok mellett az 
apartman különlegességei közé tartozik a napo-
zóterasz és a kilátással rendelkező szauna is.   

Hol 

Mittelberg/Kleinwalsertal 

Mikor 

2022. december  

Web

www.hoheneck.at/ferienwohnung.html 
(csak németül) 

Eredeti és kifinomult:  
Posthotel Taube 

A Schrunsban található Taube igazi intézmény-
nek számít, sőt nemzetközi hírnévre is szert 
tett, mióta Ernest Hemingway itt töltötte az 
1925/1926-os telet. Az épületben 2021 eleje 
óta általános felújítás zajlik a díjnyertes vorarl-
bergi építész, Bernardo Bader tervei szerint, aki 
a szálloda tulajdonosaival közösen olyan koncep-
ciót dolgozott ki, amely a Taube eredeti jellegét 
igyekszik újra feleleveníti. A szálloda hű marad 
montafoni örökségéhez, ugyanakkor kifinomult 
és kozmopolita is egyben. Az újdonságok közé 
tartozik két kis melléképület, amelyek a föld alatt 
kapcsolódnak a főépülethez. Az egyik házban 
lesz a wellnessrészleg, a másikban pedig egy 
vadászvilla. A kertben létrehoznak egy medencét 
és egy japán onszenfürdőt is.  

Hol 

Schruns

Mikor 

2023 első fele 

Web

www.posthotel-taube.at 
(csak németül)

http://www.kleinwalsertal.com/en
http://www.brandnerhof.eu
http://www.hoheneck.at/ferienwohnung.html 
https://www.posthotel-taube.at
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SALZBURG TARTOMÁNY  

Új magaslati sífutópálya:  
a Pillstein-kör  

Az idei téltől a Wolfgangsee fölé magasodó 
Zwölferhornon a sífutók is róhatják a köreiket. 
Az új, két kilométer hosszú Pillstein magas-
hegyi sífutópálya az azonos nevű körtúraútvonal 
mentén vezet. A sífutópályán klasszikus és 
szabadstílusú nyomvonal egyaránt található. 
Útközben újra és újra gyönyörű kilátás nyílik a 
Wolfgangsee-re. Az sífutópálya kiindulópontja 
körülbelül egy kilométerre van a hegyállomástól.   

Web

www.zwoelferhorn.at/en/winter

Hexen Funline  

A gyermekbiztos felvonók és az előnyös aján-
latok teszik az Almenwelt Lofert a családok 
kedvelt téli úti céljává. A Hexen Funline az idei 
téltől kezdve tovább bővíti a síterep családi 
programkínálatát. A könnyen síelhető élmény-
pálya egy erdei ösvényen halad a SenderExpress 
felvonónál. Az élménypálya mentén három-négy 
méter magas boszorkányfigurák találhatók, 
amelyek különleges hangokat adnak ki, amikor 
elhaladnak mellettük a síelők.    

Web

www.skialm-lofer.com/en

STÁJERORSZÁG 

Wollis Kids Park, Hauser Kaibling  

A Schladming-Dachstein régióban talál-
ható Hauser Kaibling 8 személyes kabinos 
felvonójának völgyállomásánál egy új attrakciót 
hoztak létre a gyermekek számára. A Wollis Kids 
Park a kezdő síelők és snowboardosok kiváló 
gyakorlóterepe. A park egy tányéros felvonóval, 
három mozgójárdával és kezdők számára is 
alkalmas lejtőkkel rendelkezik. A változatosságról 
játékok és különféle attrakciók gondoskodnak. 
Remek hely a felmelegedésre az AlmArenA, ahol 
ételek és italok is kaphatók.  

Web

www.hauser-kaibling.at/en

© Austrian National Tourist Office, thecreatingclick.com

 SÍAJÁNLATOK  

http://www.zwoelferhorn.at/en/winter
http://www.skialm-lofer.com/en
http://www.hauser-kaibling.at/en
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TIROL

Az első sítúraútvonal az Ötztalban 

Az Ötztalban található Hochoetzben, az 
Ochsengarten felvonó völgyállomásától indul 
az újonnan létrehozott, öt kilométer hosszú 
sítúra, amely karbantartott erdei utakon vezet 
a 2020 méter magasan fekvő hegyállomásig. 
A sítúrázók ezen az útvonalon 520 méternyi 
szintkülönbséget tehetnek meg és körülbelül 
két órán keresztül haladhatnak felfelé. A hegy 
tetején két helyen is meg lehet pihenni: a 
Panoráma étteremben és a Kristall bárban. A téli 
sportok szerelmesei ezután a sípályán juthatnak 
le a völgybe. 

Web

www.oetz.com/winter/ski-area-hochoetz

A Steinplatte Waidring Snowpark felújítása  

A Pillerseetalban található Steinplatte Waid-
ring hóparkot a téli szezon kezdetére teljesen 
felújítják. Négy különböző nehézségű pálya áll 
majd a freestylerek rendelkezésére és izgalmas 
kreatív elemek várják a síelőket. A másfél kilo-
méter hosszú pályán mindenki kedvére kitombol-
hatja magát. A pálya 15-18 elemet és akadályt 
vonultat fel, köztük például boxokat, rámpákat, 
korlátokat és ugratókat.   

Web

www.snowpark-steinplatte.tirol/en

Új sífutópálya:  
Leutasch  

Leutaschban a snowfarmingnak köszönhetően 
már 2022. november 12-én megkezdődik a 
sífutószezon. A 245 kilométeres sífiutópálya-
hálózatot a Seekirchlben található A1-es 
sífutópálya közelében egy új pálya egészíti ki, 
amely változatos edzési lehetőségeket kínál majd 
a sífutóknak. Ez elsősorban a változatos –  
kanyarokkal, emelkedőkkel és lejtőkkel 
teletűzdelt – vonalvezetésnek köszönhető.  
Itt mozgáskorlátozottak is kipróbálhatják a 
sífutást.  

Web

www.seefeld.com/en/winter-3/cross-country-
skiing-tyrol/cross-country-ski-tracks

Schatzberg Manóvilág és fun aréna 
Wildschönauban  

A Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau síterepen 
található új Schatzberg Manóvilágban számtalan 
téli kaland várja a gyerekeket. A közvetlenül a 
Schatzberg felvonó középállomásánál található 
gyermekvilág tökéletesen alkalmas hely az olyan 
gyermekeknek, akik először próbálják ki a síelést. 
Az attrakciók között szerepel egy hógolyójátszó- 
tér, a nagy méretű iglu, egy sí-körhinta, egy 
fotófal és három mozgójárda. Az XL mozgójár-
dával, csákányos felvonóval és hullámpályával 
rendelkező fun aréna szintén az újdonságok közé 
tartozik.  

Web

www.wildschoenau.com/en/news/news/new-
the-schatzberg-zwergenland_news_2840042

Fiatal családosok síbérlete a Pitztalban  

Annak érdekében, hogy a síelés a többgyer-
mekes családoknak is megfizethető legyen, a 
Pitztal 2022/2023 telén bevezeti a fiatal csalá-
dosok síbérletét. Szezontól függően a 3 napos 
síbérlet ára 106 eurótól, a 6 napos síbérlet 
pedig 184 eurótól kezdődik. A még nem síelő 
gyermekkel rendelkező szülők (2020. január 1. 
után születettek) kedvezményes áron válthatnak 
síbérletet. A tíz év alatti gyermekek számára a 
Hochzeiger síterepen ingyenes Bambini bérletet 
biztosítanak, amennyiben legalább az egyik szülő 
is vásárol egy teljes árú bérletet. A Pitztalban 
megszálló családok meghatározott időpontokban 
a hat éven aluli gyermekek számára ingyenes 
síoktatást is igénybe vehetnek. 

Web

www.pitztal.com/en/winter/prices/ski-ticket-
rates

Új biatlonközpont a Kufsteinerland régióban  

A 2022/2023-as téli szezon kezdetén új biatlon-
központ nyílik a Kufstein melletti Schwoichban. 
Utánpótlás-sportolók és hobbisportolók 
egyaránt edzhetnek itt. A biatlonközpontból 
különböző hosszúságú sífutópályák indulnak 
ki és a tervek szerint egy régiókon átívelő 
sífutóközponttá válik majd. A területhez modern 
lőtér is tartozik. A többfunkciós tervezésnek 
köszönhetően a létesítmény nyári edzésekre is 
használható.  

Web

www.kufstein.com/en/tyrol-nature/winter/
cross-country-skiing.html

Tiroli sítúraútvonalak tájékoztatórendszere  
a Pillerseetalban 

A Kitzbüheli-Alpokban, a Pillerseetalban 
található Buchensteinwand a sítúrázók 
kedvelt célpontja. A völgyállomásról három 
jelzett útvonal vezet a hegycsúcson található 
Jakobskreuzhoz, amely már messziről látható. 
2022/2023 telétől a Buchensteinwand Pillersee 
Felvonótársaság telepíti a tiroli sítúraútvonalak 
tájékoztatórendszerét, hogy a sítúrázókat 
a lehető legjobb információkkal lássa el. A 
szabványosított táblákon feltüntetik az útvo-
nalat, a túrázók előtt álló szintkülönbséget és a 
célállomásig hátralévő távolságot. 

Web

www.kitzbueheler-alpen.com/en/pital/wi/
skitouring/tours.html

http://www.oetz.com/winter/ski-area-hochoetz
http://www.snowpark-steinplatte.tirol/en
http://www.seefeld.com/en/winter-3/cross-country-skiing-tyrol/cross-country-ski-tracks
http://www.seefeld.com/en/winter-3/cross-country-skiing-tyrol/cross-country-ski-tracks
http://www.wildschoenau.com/en/news/news/new-the-schatzberg-zwergenland_news_2840042
http://www.wildschoenau.com/en/news/news/new-the-schatzberg-zwergenland_news_2840042
http://www.pitztal.com/en/winter/prices/ski-ticket-rates
http://www.pitztal.com/en/winter/prices/ski-ticket-rates
http://www.kufstein.com/en/tyrol-nature/winter/cross-country-skiing.html
http://www.kufstein.com/en/tyrol-nature/winter/cross-country-skiing.html
http://www.kitzbueheler-alpen.com/en/pital/wi/skitouring/tours.html
http://www.kitzbueheler-alpen.com/en/pital/wi/skitouring/tours.html


Téli újdonságok 2022/2023 | Síajánlatok  19

VORARLBERG 

A Brandnertal Felvonótársaság zöld jegye

Klímabarát síelés: a Brandnertal Felvonótár-
saság idén télen ún. zöld jegyet (greenticket) 
kínál a környezetbarát érkezést és távozást 
előnyben részesítő, egy napra érkező vendé-
geknek. A greenticket tartalmazza a vonat- és 
buszjegyet, valamint az egynapos síbérletet. A 
vonat- és buszjegy az osztrák–német határon 
található állomásokról, valamint Vorarlberg egész 
területéről történő utazásra érvényes. Az akció-
val kapcsolatos további részletek megtalálhatók 
a Brandnertal Felvonótársaság honlapján.  

Hol 

Valle Brandnertal 

Mikor 

2022. december  

Web

www.vorarlberg-alpenregion.at/en/brandnertal/
bergbahnen-brandnertal.html

Környezetbarát utazás Vorarlbergben  

Télen a többnapos síbérlettel rendelkező 
üdülővendégek ingyenesen használhatják 
a síbuszokat és a menetrend szerinti jára-
tokat. A Vorarlbergbe érkezők így nemcsak 
üdülőhelyükön, hanem az egész tartományban 
fenntartható és környezetbarát módon utaz-
hatnak. A Brandnertal, a Klostertal és Bludenz 
alpesi város vendégkártyái már egy éjszakától 
járnak a vendégeknek és lehetőséget kínálnak az 
összes vonat- és buszjárat használatára Vorarl-
berg egész területén. 

Web

www.vorarlberg.travel/en/activity/inclusive-
cards-vorarlberg 
www.vorarlberg-alpenregion.at/en/guest-cards/
mobility.html

Az időben foglalók előnyben részesülnek: 
Montafon-Brandnertal síterep 

A montafoni és brandnertali felvonók a most 
következő téltől dinamikus árazást vezetnek be 
a napi és többnapos síbérletekre. Azok, akik 
korábban foglalnak, olcsóbban vásárolhatnak. 
A síelők otthonról is foglalhatnak jegyet a web-
shopban, így nem kell sorban állniuk a jegypénz-
tárnál és alacsonyabb árat is fizethetnek, ami 
különösen előnyös a családoknak. Részletek az 
alábbi honlapon.   

Hol 

Montafon és Brandnertal 

Mikor 

2022. december  

Web

www.shop.montafon-brandnertal-card.at/de/
webshop 
(csak németül) 

A Ski Arlberg elindítja webshopját 

Annak érdekében, hogy gyorsabban és ké- 
nyelmesebben eljuthassanak a síterepre, a síelők 
az idei téltől kezdve online is megvásárolhatják 
a Ski Arlberg egynapos és többnapos síbérle-
teit. Azok, akik már rendelkeznek Ski Arlberg 
chipkártyával, a síbérletet rá is tölthetik. A másik 
lehetőség, hogy síelők a helyszínen vásárolják 
meg a síbérletet az átvételi helyeken (pickup-
boksz) vagy az automatáknál.   

Hol 

Ski Arlberg régió 

Mikor 

2022. december  

Web

www.skiarlberg.at/en/Ski-Arlberg/Ski-tickets/
Webshop 

Ski Arlberg alkalmazás nyereményjátékkal  
 
A 2022/2023-as téli szezontól a Ski Arlberg 
alkalmazás megkönnyíti a síelők számára a 
tájékozódást. Azok, akik megadják a kívánt 
kiindulási és célállomásokat, valamint a 
köztes állomásokat, javaslatokat kapnak 
arra vonatkozóan, hogy mely útvonalakon 
lehet a legkönnyebben eljutni oda. Az 
alkalmazás időjárás-, hó- és lavinajelenté-
seket is tartalmaz. Az alkalmazás mutatja a 
„Der Weiße Ring”, vagyis „A fehér kör” nevű 
sípálya-kombináció útvonalát is. Mindenki, 
aki ezt az opciót használja, automatikusan 
részt vesz egy nyereménysorsoláson, 
amelyen hetente két Luis Trenker márkájú 
öv nyerhető, amelyek Weißer Ring dizájnban 
készültek.

Hol 

Ski Arlberg régió  

Mikor 

2022. december  

Web

www.skiarlberg.at/en/Ski-Arlberg/Ski-Arlberg-
App

http://www.vorarlberg.travel/en/activity/inclusive-cards-vorarlberg
http://www.vorarlberg.travel/en/activity/inclusive-cards-vorarlberg
http://www.vorarlberg-alpenregion.at/en/guest-cards/mobility.html
http://www.vorarlberg-alpenregion.at/en/guest-cards/mobility.html
https://www.skiarlberg.at/en/Ski-Arlberg/Ski-tickets/Webshop
https://www.skiarlberg.at/en/Ski-Arlberg/Ski-tickets/Webshop
http://www.skiarlberg.at/en/Ski-Arlberg/Ski-Arlberg-App
http://www.skiarlberg.at/en/Ski-Arlberg/Ski-Arlberg-App
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BURGENLAND 

Bahntrassen kerékpárút   

Szeptember 9-én került sor a 40 kilométer 
hosszú Bahntrassen kerékpárút megnyitására 
Dél-Burgenlandban. Ahogy a neve is mutatja, 
a kerékpárút egy elhagyott vasútvonal mentén 
vezet. A kiindulópont a régi Oberschützen 
vasútállomás, amelyet időközben felújítottak. 
Az útvonalat tavaly korszerűsítették a kerék-
párút számára és többek között két új híddal 
is ellátták. A sík terepnek köszönhetően a 
kerékpárút könnyen járható a családoknak is. 
Az útvonal mentén számos látnivaló található 
a gyermekeknek, valamint csodás panorámát 
kínáló kilátópontok is. 

Web

www.burgenland.info/en/experience/sporty-
and-active/by-bike

Burgenland Trails  

A Geschriebensteinon, azaz az Írottkőn (884 
m), Burgenland legmagasabb hegyén 2022. 
szeptember közepén nyílt meg a tartomány 
hegyikerékpáros kínálatának legújabb fénypontja. 
Az összesen 40 kilométer hosszú Burgenland 
Trails nyolc, különböző nehézségi fokú single 
trailt kínál. A létesítmény flow pályákat, valamint 
up- és downhill ösvényeket egyaránt kínál. A 
legnagyobb előnye pedig, hogy Burgenlandban 
a sok napsütésnek köszönhetően a pályák egész 
évben használhatók.    

Web

trails.burgenland.info 
(csak németül)

FELSŐ-AUSZTRIA   

Szelíd téli élmények a Dachstein 
Salzkammergut régióban   

A Dachstein Salzkammergut régióban jelenleg 
egy kísérleti projekt fut a szelíd téli élmények 
témaköréhez kapcsolódóan, aminek az ered-
ményeként új és újonnan kitáblázott útvonalak 
várják a sítúrázókat és a hótalpas kirándulókat. 
A sítúrázóknak szánt új útvonalak közé tartozik 
a négy kilométeres Kornbrandt túra és a közel 
öt kilométeres Almenweg túra. A Goiserer 
Hüttét pedig a sítúrázók és a hótalpas kirándulók 
egyaránt elérhetik egy öt kilométeres túra után. 
A hótalpakkal vagy túrasíléccel való téli kalan-
dozáshoz a kis Rosenkogel körtúra, a Rossmoos 
körtúra és a Hütteck túra is rendelkezésre áll. 

Web

dachstein.salzkammergut.at/en/erlebnisse/
winter/gentle-winter.html

© Austrian National Tourist Office

AJÁNLATOK  
A SÍPÁLYÁKON KÍVÜL 

http://www.burgenland.info/en/experience/sporty-and-active/by-bike
http://www.burgenland.info/en/experience/sporty-and-active/by-bike
http://trails.burgenland.info
http://dachstein.salzkammergut.at/en/erlebnisse/winter/gentle-winter.html
http://dachstein.salzkammergut.at/en/erlebnisse/winter/gentle-winter.html
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FELSŐ-AUSZTRIA

Új Moonboard a mászócsarnokban    

A Delta Sportpark Vöcklabruck kínálata 
2022 októberétől új attrakcióval bővült. Az 
új, bluetooth-on keresztül vezérelhető moon-
board boulderfal a digitalizáció irányába mutató 
tendenciát követi. A boulderfal egy olyan 
alkalmazáshoz kapcsolódik, amely lehetővé teszi 
a falmászás szerelmeseinek, hogy nemzetközi 
hálózatba kapcsolódjanak és hozzáférjenek, 
illetve megmásszák a világ legkülönbözőbb tájain 
élő sportolók több mint 1000 edzésútvonalát.  
A gyermekeknek szóló újdonság a playwall 
(játszófal), ahol játékos módon ismerkedhetnek 
meg a falmászással.     

Web

www.deltasportpark.at/sport-fitness/angebot/
klettern 
(csak németül)

STÁJERORSZÁG

Steirarodl Park   

Modriachban 2022 júliusában nyílt meg a Stei-
rarodl Park 40 attrakcióval és játékkal. Az egyik 
csúcspont a Fly-Line, amelyből egyelőre csak 
kettő van egész Ausztriában. A kötélcsúszda 
és a nyári szánkópálya sajátos kombinációján 
a vendégek egy ülőlapon száguldhatnak lefelé 
a lejtőn. A száraz csúszda, a trambulin, a 
mászókák és a boulder mászófal vidám kalandok 
egész sorát tartogatja a látogatóknak. A park 
az időjárástól függően novembertől februárig 
hétvégenként tart nyitva.     

Web

www.steirarodl.at 
(csak németül)

TIROL

Túrázás alpakákkal Wildschönauban  

A 2022/2023-as téltől a vendégek első 
alkalommal indulhatnak túrázni alpakákkal 
Wildschönauban a Thierbacher Kogel körül. 
Az öt és fél kilométeres útvonal különösebb 
szintkülönbség nélkül vezet, így gyerekekkel is 
könnyen járható. Útközben az alpakák nyugodt 
viselkedése és a hófödte hegyek gyönyörű 
látványa egyaránt lenyűgöző. A hagyományőrző 
Gasthof Sollererwirt jó hely a pihenőre és a helyi 
finomságok kóstolására.  

Web

www.wildschoenau.com/en/tours/around-the-
thierbach-hilltop_tour_4684

A Silvretta termálfürdő megnyitása Ischglben  

Az Ischglben található új Silvretta termálfürdő 
kívülről és belülről is igazán látványos. A négy-
emeletes, íves épület ezüstfelhőként simul bele 
a faluba. A várhatóan 2022 decemberében 
megnyíló Silvretta termálfürdő különleges-
ségei közé tartozik a tetőn található 300 m2-es 
szabadtéri medence, valamint az épületet 
körülölelő korcsolyaösvény, amely az egyik 
teraszon korcsolyapályává bővül. A fürdőben 
több medence, szauna és pihenőhelyiség, 
valamint gyógyfürdő, fitneszközpont, bisztró, 
pizzéria és rendezvénytermek is találhatók. A 
termálfürdő kizárólag zöld árammal működik, 
fűtése pedig elsősorban geotermikus energiával 
és egy talajvízszivattyú segítségével történik. 

Web

www.silvrettatherme.at/en

https://www.deltasportpark.at/sport-fitness/angebot/klettern
https://www.deltasportpark.at/sport-fitness/angebot/klettern
https://www.steirarodl.at/?LNG=de
http://www.wildschoenau.com/en/tours/around-the-thierbach-hilltop_tour_4684
http://www.wildschoenau.com/en/tours/around-the-thierbach-hilltop_tour_4684
http://www.silvrettatherme.at/en
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KARINTIA   

Slow Food Travel régió: Közép-Karintia  

2022 augusztusa óta Közép-Karintia is a karin-
tiai Slow Food Travel régiók közé tartozik. A 
Lesach-, a Gail- és a Gitsch-völgyeket, illetve a 
Weissensee-t magában foglaló régió, valamint a 
Lavanttal után Közép-Karintia a harmadik olyan 
régió, amely a regionális és fenntartható élveze-
teket kedvelő emberek úti céljává szeretne válni. 
Közép-Karintiában található például a Glantal, 
a Gurktal, Friesach városa és St. Georgen am 
Längsee.    

Web

www.mittelkaernten.at 
(csak németül)

FELSŐ-AUSZTRIA   

Az első „föld piaca” Felső-Ausztriában  

2022 tavasza óta a vöcklabrucki slow food 
közösség bioélelmiszer-piaca az első „föld piaca” 
Felső-Ausztriában. A „föld piacai” a nemzetközi 
slow food hálózat részei és a beszállítóknak 
meg kell felelniük bizonyos kritériumoknak: ezek 
közé tartozik például, hogy a piac helyszínétől 
legfeljebb 40 kilométeres körzetben előállított 
termékek kínálhatók és ezeknek kézzel, illetve 
hagyományos módon előállított termékeknek 
kell lenniük. A vöcklabrucki „föld piaca” évente 
háromszor kerül megrendezésre: tavasszal, 
ősszel és télen. A kínálatban gyümölcslevek, 
ecetek és olajok, teák, gyógynövények, zöld-
ségek, bárányhús, tejtermékek és gabonafélék 
szerepelnek.  

Web

www.slow-food.at/convivien/markt-der-erde-
voecklabruck 
(csak németül)

SALZBURG TARTOMÁNY    

BioArt Campus 

A Salzburger Seenland régióban található 
Seeham falucska elkötelezett a minősített bio-
élelmiszerek előállítása mellett. A helyi gazdák 
nyolcvan százaléka biogazdálkodást folytat.  
A BioArt Campus, Ausztria első biokompetencia- 
központja 2022 szeptemberében nyílt meg.  
Az új épületben található egy biobolt, különféle 
ínyencmanufaktúrák, a BioArtrium ínyencműhely, 
amihez tartozik egy tanfolyamok és kóstolók 
lebonyolítására alkalmas konyha is, továbbá a 
BioArt műhely, ami ideális helyszín szeminári-
umokhoz, valamint egy bio kávézó.  

Web

www.bioartcampus.at 
(csak németül)

© Graz Tourismus, Werner Krug
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https://www.mittelkaernten.at
http://www.slow-food.at/convivien/markt-der-erde-voecklabruck
http://www.slow-food.at/convivien/markt-der-erde-voecklabruck
https://www.bioartcampus.at
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TIROL 

Culinary Craft gasztrotúrák Innsbruckban 

Mi a tiroli sör története? Milyen koktélok 
népszerűek az innsbrucki kocsmákban? És 
ki készíti a legjobb gint Tirolban? Az új Culi-
nary Craft gasztrotúrák résztvevői különleges 
városnéző sétát tehetnek Innsbruckban és 
kóstolókkal egybekötött megállókon ismerked-
hetnek meg a régió termelőivel. A háromórás, 
német és angol nyelvű túra középpontjában a 
regionális sörök, továbbá alkoholos és alko-
holmentes italok állnak. Emellett a résztvevők 
ajánlásokat kapnak a „10 legjobb dolog, amit 
Innsbruckban érdemes megtenni” mottóval és a 
város legjobb éttermeire vonatkozóan is. 

Web

culinarycrafttours.com 
(csak németül)

http://www.culinarycrafttours.com
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ALSÓ-AUSZTRIA    

2023: 20 éves a Weinviertel Bortúra 

A Weinviertel Bortúra rendezvény alkalmával 
a Weinviertel borút mintegy 250 bortermelője 
megnyitja kapuit a húsvét utáni hétvégén 
és nagyszabású borkóstolóra invitálja az 
érdeklődőket. A Weinviertel Bortúra 2023-ban 
immár huszadik alkalommal kerül megrende-
zésre, április 15-én és 16-án. Az belépőként 
szolgáló karszalag mindkét napra érvényes. Az 
egyes borászatok között taxik és buszjáratok 
közlekednek.   

Web

www.weintour.at/en

2023: Betty Bernstein 20 éves   

Betty Bernstein, a Weinviertel régió gyermek- 
és családi kabalafigurája 2023-ban ünnepli 
fennállásának 20. évfordulóját. A vörös copfos 
lány és varázserejű borostyánköve végigkalau-
zolja a családokat a Weinviertel régión. Legyen 
szó kastélyokról vagy várakról, termálfürdőkről, 
múzeumokról vagy natúr-, nemzeti és vadas-
parkokról: Betty Bernstein mindenhol érdekes 
történeteket mesél és életre kelti a történelmet.   

Web

www.betty-bernstein.at 
(csak németül)

FELSŐ-AUSZTRIA   

2023: a steyri éjjeliőrök 20 éves jubileuma  

Steyrben már 20 éve tartanak városnéző túrákat 
az éjjeliőrök vezetésével. A résztvevők többek 
között felmehetnek a plébániatemplom tornyába, 
valamint számtalan érdekes történetet és 
legendát ismerhetnek meg a városról.   

Web

www.steyr-nationalpark.at/en

 © Belvedere Wien, Ouriel Morgensztern
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FELSŐ-AUSZTRIA /  
SALZBURG TARTOMÁNY   

20 éves a Wolfgangsee-i Advent  

Immár 20. alkalommal rendezik meg a Wolf-
gangsee-i Adventet, idén november 18. és 
december 18. között. A látogatók mindhárom 
tóparti városban – St. Gilgen, Strobl és St. 
Wolfgang – díszes vásári standok között sétál-
hatnak, valamint ízletes ételeket és finom italokat 
kóstolhatnak. Igazi különlegességnek számít a 
St. Wolfgangnál látható, 16 méter magas, úszó 
lámpás.  

Web

www.wolfgangseer-advent.at/en

STÁJERORSZÁG  

2022: 700 éves Schladming városa      

700 évvel ezelőtt nevezték Schladmingot először 
városnak. A bányaváros már a középkorban 
is virágzó település volt, saját városi joggal és 
védfallal. A XVI. század elején mintegy 1500 
bányász dolgozott a schladmingi hegyekben: 
ezüstöt, ólmot, rezet, kobaltot, nikkelt és cinket 
bányásztak. A városfal maradványai, a város-
kapu, az Obertalban található nikkelolvasztó 
kemence és a történelmi Bromriesen ezüstbánya 
Anna-tárnája ma is ezekre az eseménydús időkre 
emlékeztetnek. 

Web

www.schladming.at 
(csak németül)

50 éves a Planai-Hochwurzen  
Felvonótársaság  
 
1972. december 21-én helyezték üzembe az 
első 4 üléses kabinos felvonót a Planai-on – 
ezzel kezdődött meg Schladming és környéke 
turisztikai és gazdasági fellendülése. A 2022-es 
jubileumi év a felvonótársaság fennállásának 50. 
évfordulójáról szól. Ami felvonóüzemeltetésként 
indult, ma már egy egész évben működő, több 
mint 400 alkalmazottat foglalkoztató szabadidős 
vállalkozás. A Planai-Hochwurzen Felvonótár-
saság a gazdaság és a turizmus motorjaként 
jelentősen hozzájárul a Schladming-Dachstein 
régió fejlődéséhez.   

Web

www.planai.at/50jahre 
(csak németül)

VORARLBERG

25 éves a Bregenzerwaldi Sajtút   

A Bregenzerwaldi Sajtút (KäseStrasse 
Bregenzerwald) „a sajtkészítés és -fogyasztás 
népszerűsítésére létrehozott egyesületként” 
jött létre 1998-ban. A Bregenzerwaldi Sajtút a 
mai napig nem egy hagyományos értelemben 
vett útvonal, hanem különböző szakterületek 
szakértőinek a szövetsége. A mintegy 180 tag 
között vannak alpesi tejgazdaságok, vendéglők, 
falusi gazdaságok és sajtmanufaktúrák. Ezek 
mindegyike megismerteti az érdeklődőket a 
sajtkészítés sajátosságaival. Sajtkóstolásra szám-
talan helyen van lehetőség és a tagok közösen 
szerveznek olyan eseményeket is, mint a Herbst.
Genuss.Zeit, vagyis az Őszi.Ínyenc.Időszak. 

Web

www.kaesestrasse.at/en

BÉCS  

150 éve volt a bécsi világkiállítás   

Bécs 2023-ban a bécsi világkiállítás 150 
éves évfordulóját ünnepli. A jubileum arról a 
különleges hangulatról szól, amely 1873-ban 
betöltötte az osztrák fővárost. Nincs még egy 
olyan jelentős esemény, amely ennél nagyobb 
hatással lett volna Bécs világvárosává válására. 
Ma a város hasonló előjeleket mutat, a 2000-es 
évek óta Bécs ugyanolyan ütemben fejlődik, 
mint akkoriban. Ezért ünnepli Bécs 2023-ban a 
múltját, a jelenét és a jövőjét a nagyszerű városi 
víziók jegyében és a jövő újradefiniálásának 
bátorságával.  

Web

www.wien.info/hu

300 éves a Belvedere  

A Belvedere 2023-ban ünnepli 300. születés-
napját: 1723-ban, tíz évnyi építkezés után készült 
el a felső palota. Az épület 2022. december 
2. és 2024. január 7. között egy nagyszabású 
különleges kiállítást szentel saját történetének. A 
Belvedere mint építészeti épületegyüttes és mint 
múzeum a hatalom és a reprezentáció terén is 
meghatározó szerepet játszott az idők folyamán: 
udvari ünnepségek díszleteként, időnként királyi 
rezidenciaként, valamint az 1955-ös osztrák 
államszerződés aláírásának helyszínéül is szolgált. 
A múzeum most egy átfogó kiállítás keretén belül 
mutatja be az épület különféle célokkal történt 
használatát. 

Web

www.belvedere.at/en

https://www.wolfgangseer-advent.at/en
https://www.schladming.at
https://www.planai.at/de/planai-aktuell/50%20Jahre%20Planai-Hochwurzen-Bahnen
http://www.kaesestrasse.at/en
https://www.wien.info/hu
http://www.belvedere.at/en
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FELSŐ-AUSZTRIA    

Szent éjszakák a Wolfgangsee-nél   

A karácsony és január 6. közötti 12 szent éjszaka 
(Rauhnächte) szorosan összefonódik a helyi 
népszokásokkal és babonákkal. A közhiedelem 
szerint ezen a tizenkét éjszakán szokatlan dolgok 
történhetnek, mert állítólag ilyenkor a szoká-
sosnál erősebb a saját világunk és a túlvilág 
közötti kapcsolat. A Wolfgangsee környékén első 
alkalommal szerveznek rendezvénysorozatot a 
szent éjszakák (Rauhnächte) témájához kapcso-
lódóan. 2022. december 24-től 2023. január 
6-ig egyházi koncerteket, füstölő- és gyógynövény- 
workshopokat, mesemondó esteket és fáklyás 
túrákat tartanak.   

Hol 

Wolfgangsee 

Mikor 

2022. december 24-től 2023. január 6-ig    

Web

https://wolfgangsee.salzkammergut.at/en/
activities/winter-at-lake-wolfgangsee.html

SALZBURG TARTOMÁNY  

A Bécsi Fiúkórus Oberndorfban 
vendégeskedik 

A Salzburg melletti Oberndorf, a Csendes éj 
kezdetű karácsonyi ének történetének egyik 
fontos helyszíne különleges premier elé néz: 
a bécsi fiúkórus két koncertet is ad a faluban, 
ahol 1818-ban először énekelték a Csendes éj 
kezdetű békedalt. A világhírű fiúkórus 2022. 
november 23-án és 24-én lép fel. A karácsonyi 
koncerteknek az oberndorfi városháza ad 
otthont.   

Web

www.salzburger-seenland.at/en/lakes-resorts/
resorts/oberndorf.html

Ice4Life Gasteinban 

Immár hetedik alkalommal – a Gasteini-völgyben 
viszont először – rendezik meg az Ice4Life 
eseményt. A 2023. január 26. és 29. között 
megrendezésre kerülő versenyeken egy-egy óra 
futás és sífutás vár a résztvevőkre hiányos öltö-
zékben, majd levezetésként körülbelül tíz percet 
töltenek el a jéghideg vízben. Talán őrültségnek 
hangzik, ám igen pozitív hatással van az immun-
rendszerre és növeli az energiát.  

Web

www.gastein.com/en/events/winter/ice4life-in-
gastein

© Franz Gerdl
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SALZBURG TARTOMÁNY  

25. Mountain Attack     

Saalbach Hinterglemmben 25. alkalommal 
kerül megrendezésre a híres Mountain Attack 
túrasí maraton. A versenyt, amelyen több 
mint 1000 sportoló vesz részt, 2023. január 
20-án rendezik meg. Négy útvonal közül lehet 
választani. A junioroknak 50 méternyi szint-
különbséget kell leküzdeniük, a Schattberg Race 
1017 méternyi szintkülönbséget jelent. A Route 
Tour 2036 méternyi, a maratoni táv pedig 3010 
méternyi szintkülönbséget rejt magában és több 
hegycsúcson is áthalad.   

Web

www.mountain-attack.at/en

http://www.mountain-attack.at/en
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ALSÓ-AUSZTRIA    

Az év borászpárosa 2022-ben:  
Marion és Manfred Ebner-Ebenauer  

A Weinviertel régióban található Poysdorfban 
működik az Ebner-Ebenauer pincészet, melynek 
tulajdonosai, Marion és Manfred Ebner-
Ebenauer nagy örömmel fogadták az elismerést, 
miszerint a Falstaff gourmet magazin az 2022-es 
év borászaivá választotta őket Ausztriában. 
Marion és Manfred Ebner-Ebenauer a zsűri 
szerint új mércét állított fel. Szokatlan stílu-
sukkal és a természet iránti érzékükkel külö-
nösen frissítő, finom és tájjellegű, világszínvonalú 
borokat készítenek. 2016 óta bioelvek szerint 
vezetik a pincészetet: saját humuszt termelnek, 
elősegítik a biológiai sokféleséget és méhcsalá-
dokat telepítenek a szőlőültetvényeikbe. Legna-
gyobb kincseik a szőlőültetvényeik, amelyek 
között 30 és 70 évesek is vannak és amelyek 
mindegyike saját történettel rendelkezik. A 
kézzel szüretelt szőlőből kiváló zöld veltelini, 
chardonnay, rizling, pinot blanc és néhány vörös-
borfajta készül.   

Web

www.ebner-ebenauer.at/?lang=en

FELSŐ-AUSZTRIA    

Kevin Manzenreiter,  
a kísérletező kedvű séf   

„Régi történetek – új ételek” – ez Kevin 
Manzenreiter egyik fő mottója, aki szülei 
fogadójában nőtt fel a Freistadt melletti Wald-
burgban. Szakácsképzése után Új-Zélandon, 
Kanadában és Svájcban dolgozott. Az utóbbi 
években mindig nyáron tért haza. ma.ke néven 
pop-up éttermet nyitott és nemcsak friss 
ételkreációival lepte meg a vendégeit, hanem 
a koncepcióval is: mint régen a nagymamánál, 
az ételeket az asztal közepére szolgálták fel 
nagyobb adagokban, így mindenki mindent 
megkóstolhatott. Kevin Manzenreiter 2022 
szeptembere óta ismét Waldburgban él és a 
Gasthaus Manzenreither konyháját vezeti. A 
fogadó konyhájának klasszikusai mellett megle-
petésmenüket is kínál, amelyek mindenkit közös 
kóstolásra invitálnak. 

Web

www.gasthaus-manzenreiter.at 
(csak németül)

Karl Posch, sportmenedzser   

„Az emberek mozgásra buzdítása és lenyűgözése 
volt és marad is a legnagyobb motivációm” – 
mondja Karl Posch. A képzett technikus és 
minőségbiztosítási menedzser 1994-ben szer-
vezte meg első sporteseményét szülővárosában, 
a Salzkammergutban található Gosauban. A 
Dachstein Gleccserfutás egy magashegyi túrasí-
versenyt a Dachstein-gleccseren. A következő 
években a lelkes sítúrázó nagy szerepet játszott 
a sportág professzionalizálásában. Független 
tanácsadóként olyan turisztikai régióknak is 
dolgozik, amelyek optimalizálni szeretnék téli 
üdülési kínálatukat.  

Web

www.sportconsult.cc 
(csak németül)

© Lech Zürs Tourismus GmbH, Daniel Zangerl
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FELSŐ-AUSZTRIA     

Josef Steiner, biogazdálkodó 
zöldségtermesztő 

Josef Steiner, aki egy innvierteli zöldséggaz-
daságban nőtt fel, már gyermekkorában is 
érdeklődött a föld terményei iránt: lenyűgözve 
figyelte a zöldségek növekedését, érését és végül 
a betakarításukat. A világot bejárva megismerte 
és megbecsülte az üvegházakban termesztett 
zöldségeket. Ő is valami ilyesmit szeretett 
volna, de azzal a kikötéssel, hogy mindent a 
fenntarthatóság és a tanúsítvánnyal rendelkező 
ökológiai gazdálkodás elvei szerint kell csinálni. 
A 2022 májusában megnyílt Biohof Geinberggel 
megvalósította álmát. A tizenegy hektáros üveg-
házat geotermikus energiával és napenergiával 
fűtik. Az öntözéshez Josef Steiner elsősorban 
esővizet használ, amelyet a tetőkről egy nagy 
medencébe vezetnek. A trágyázás komposzttal 
történik. A beporzásról a poszméhek gondos-
kodnak. A termelői bolt egész évben nyitva tart. 

Web

www.biohof-geinberg.at 
(csak németül)

SALZBURG TARTOMÁNY    

Sabine Wagenhofer, öko-divattervező  

Néhány évvel ezelőtt Sabine Wagenhofer 
kiégett. Ekkor fedezte fel újra a fonást, amelyet 
még gyermekkorában tanult a nagymamájától. 
Hamarosan a saját maga által font gyapjúból 
kötötte az első pulóvereket és aztán úgy 
döntött, hogy teljes egészében a gyapjúnak és 
a kézművességnek szenteli magát – különösen 
annak fényében, hogy mai viseletünk nagy része 
fast fashion ruhadarab. Sabine Wagenhofer 
azóta kiváló minőségű és ennek megfelelően 
tartós ruházattal akarja ezt ellensúlyozni. 
Nußdorf am Haunsbergben természetes 
festékekkel festett, kézzel fonott gyapjúból 
pulóvereket és mellényeket gyárt gyermekeknek 
és felnőtteknek. Az alapanyagok mind a régióból 
származnak, a juhgyapjútól az alpakagyapjúig. 
Minden darab kézzel kötött és egyedi.   

Web

www.sawa-ecofashion.at 
(csak németül)

VORARLBERG

Johannes Gassner, hegyi hentes   

Johannes Gassner már gyermekkorában tudta, 
hogy hentes akar lenni. Hentesmesteri képzése 
és néhány év szakmai tapasztalat után 2021-
ben önállósította magát. A Großes Walsertal 
UNESCO Bioszféraparkban található Raggalban, 
a szülei háza mellett alakított ki egy vágóhidat 
és feldolgozót. Itt valósítja meg a fenntartható 
élelmiszertermelésről szőtt álmát. Kínálatában 
jelenleg különböző kolbászfajták, például szalámi, 
félszáraz kolbász, füstölt kolbász, borjúkolbász 
és grillkolbász szerepelnek.  

Web

www.derbergmetzger.at 
(csak németül)

Julian Stieger, séf  

A 28 éves Julian Stieger 2022 októbere óta a 
Lech am Arlberg melletti Zugban található Rote 
Wand Chef‘s Table étteremben főz. Az ínyencek 
kedvelt találkozóhelye négy Gault Millau 
szakácssapkával rendelkezik, ami Ausztria egyik 
legjobb éttermévé teszi. Julian Stieger pedig az 
ország egyik legjobb séfje. Mesterségét olyan 
neves vendéglátóhelyeken tanulta ki és tökéle-
tesítette, mint a bécsi Steirereck, az alsó-auszt-
riai Landhaus Bacher és legutóbb a koppenhágai 
Geranium. Ez utóbbi jelenleg a világ 50 legjobb 
étterme között az első helyen áll.  

Web

www.rotewand.com/en

http://www.biohof-geinberg.at
http://www.sawa-ecofashion.at
http://www.derbergmetzger.at
http://www.rotewand.com/en
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