
www.mur ta l .a t

Csúcstól völgyig tartó élmény

  A legjobb kirándulóhelyek 
      Murtal-ban

Megtakarítás a 

Bonuscard-
dal

©
 S

te
ie

rm
ar

k 
To

ur
ism

us
, i

ka
ru

s.c
c



Tartalom
Murau környéke  ............................................ 04 – 18. oldal

Judenburg környéke  ................................ 19 – 27. oldal

Knittelfeld környéke  .................................. 28 – 31. oldal

Egyéb látnivalók  ............................................. 32 – 33. oldal 

Térkép  ........................................................................ 34 – 35. oldal

Murtal üdülési régió
Burggasse 3
A-8750 Judenburg
Tel:  +43(0)3572 44249
Fax:  +43(0)3572 44249-4
e-mail: urlaub@murtal.at 
home: www.murtal.at

Impresszum: Kiadó: Urlaubsregion Murtal. Tévedések, nyomtatási hibák joga fenntartva. 
Grafi ka & Layout: Werbeagentur CreARTeam Judenburg, Címkép: ikarus.cc Fotos: © Steiermark Tourismus (Harry Schiffer, ikarus.cc, Schiffer/Symbol), 
Foto Mitteregger, Kaiserfotos, Georg Ott, Természetvédelmi park Zirbitzkogel-Grebenzen, Zirbenland 50plus, Therme Aqualux, TV Gleinalm, az Urlaubs-
region Murtal idegenforgalmi szövetségeinek fényképarchívumai. 

 

    
  



Karl Schmidhofer
Az Urlaubsregion Murtal elnöke

Tartományfőnök helyettes  
Hermann Schützenhöfer
Stájerország idegenforgalmi referense

   Murtal
     üdülési régió-

Csupa élmény és élvezet!

Az elmúlt években a Mura völgye és a mellékvölgyek infrastruktúrájára sokat fordítottunk 
és új látnivalókat hoztunk létre. Elsősorban ennek köszönhető régiónk rendkívüli idegenf-
orgalmi fejlődése!

A stájer mottó „Élmény & pihenés“ értelmében kínálatunk sokszínű: történelmi helyek, 
megbecsülésre méltó kolostorok, múzeumok, kiállítások és természeti élmények az egész 
család számára. A Murtal üdülési régió sokrétű attrakcióit még sokáig lehetne sorolni. 

Kívánjuk, hogy ez a kiadvány az év legszebb óráinak kísérője legyen. Szánjanak időt 
ezekre az érdekes és nagy élményt nyújtó kirándulásokra.
Csodálatos napokat kívánunk Murtal-ban!

Sokszínűséget és változatosságot kínálunk minden 
látogatónknak!  

A Murtal üdülési régió vendégeinknek csak idejüket kell 
rászánniuk, hogy megtapasztalhassák és élvezhessék min-

dazt, amit történelmi helyeink, piacaink és városaink nyújtanak. 
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KREISCHBERG
Júliusban & augusztusban, minden szerdán és vasárnap

Golfozzon Ausztria 
legszebb új pályáján!
 Info: +43 (0) 3537 / 22221, www.golf-murau-kreischberg.at

I n f o :  + 4 3 (0)  3 5 3 7 /  3 0 0  //  w w w. k r e i s c h b e r g . a t
NYÁRI ÜZEMELTETÉS

PÀLYAALKAL-

MASSÀGI 

VIZSGA CSAK

 EUR 99,-
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Murau környékének jelképe a fa. A Holzstraße (faút) látványos 
fa-alkotások mentén vezeti Önt végig a régión. Ez a gazdag 

élményvilág máig megtartotta természetességét: a Tur-
racher Höhen magaslatok Kreischberg-től induló 

túrái, a környék fővárosa Murau, a 
Zirbitzkogel-Grebenzen természet-

védelmi park, Krakau és a Wöl-
zertal érdekes történelmi fon-
tosságú helyeivel, a Lachtal és 
a Wildbad Einöd-i termálfürdő.  
A környék kiemelkedő attrakciói 

közé tartozik a nyári bobpálya, a 
golfpályák, lambrechti apátság 

és természetesen a Vivarium 
Mariahof-ban. 
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Murau környéke
Murau környékén nyáron is sokféleképpen lehet a 
hegyeket és erdőket felfedezni, kiránduló utakon és 
felvonópályákon, majd ezt követően a nyári bobpá-
lyán a völgybe száguldani.

Utazzon felvonóval a Turracher See tótól közvetlenül 
a 2000 méteren fekvő Panoramaalm kilátóhelyre és 
élvezze a Turracher Höhe tóvilágára nyíló csodálatos 
kilátást. Pihenjen egy kicsit az újonnan épült „Nockys 
Almzeit“-ben és engedje át magát ezeknek a boldog 
pillanatoknak. Ezt követően a kalandra vágyók leszá-
guldhatnak Nocky cikázójával a völgybe. 

2 „NOCKYS ALMZEIT“ TURRACH

Bergbahnen Turracher Höhe
Tel: 04275-8252-0
bergbahnen@turracherhoehe.at
www.turracherhoehe.at 

 NYITVATARTÁS: 06.12-07.02-ig, 10-16 óráig, min-
den nap, 07.03-09.12-ig, 10-17 óráig, minden nap
09.13-10.26-ig, 10-16 óráig, szerdától vasárnapig
BELÉPŐ: felnőtt: 9€, gyerek: 6,50€

Turrach-ban egészen 1909-ig folyt vasércbányászat és 
kohósítás. A múzeumban elsősorban azon szerszámok 
megtekinthetőek, melyek acélgyártásnál, öntőműhelyekben 
és kohósításnál voltak használatban. A múzeum különleges-
sége: kontinensünkön az első Bessemer-körtét 1863-ban Tur-
rach-ban vették használatba. A felújított kemencetermekben 
és kovácsolás-bemutatókon bevezetjük látogatóinkat a ko-
vács mindennapjaiba. Kívánságra külön vezetés is lehetséges.

1 BÁNYÁSZATI FA & VAS MÚZEUM TURRACH

TV Predlitz-Turrach
Tel: 03534-20349
info@turrach-predlitz.at
www.turrach-predlitz.at 

 NYITVATARTÁS: április elejétől október végéig, 
minden csütörtökön 15-17 óráig
BELÉPŐ: felnőtt: 6€, gyerek 3€, csoport: 5€

Bónusz:

-1€ 

árengedmény

Bónusz:

-0,5€ 

árengedmény
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www.austria-trend.at

HOTEL LAMBRECHTERHOF4´

Tel.: +43/3585/275 55-0
lambrechterhof@austria-trend.at 

´
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A stájer Holzstraße (faút) összeköti a régió történelmi 
és modern fa-alkotásait. Ennek jeléül a falvakban ór-
iási faszerszámok magaslanak az égbe. Minden egyes 
alkotás egy bizonyos faépítészetre utal. Különböző 
vezetések keretében a „stájer faút“ megelevenedik 
a látogatók számára. Ajánlatunk: „Holzstadtspazier-
gang“ (favárosséta) Murau-n keresztül, „Több fa nem 
lehetséges“ és még sok más! Egy speciális programot is 
szívesen összeállítunk önnek.

5 „STÁJER FAÚT“ MURAU

Murau
Tel: 03532-2720-13
E-mail: info@holzwelt.at 
www.holzstrasse.at  


NYITVATARTÁS: április-októberig
BELÉPŐ: csoportos vezetés 20 főtől
Árak 3,50€-tól személyenként

Március 1.-től ismét jönnek kutatók és felfedezők az 
érzékelés iskolájába!
Idén is tartunk megint „tanórát“ a történelmi 
osztályteremben, történeteket mesélünk Mali Steiner 
csészegyűjteményéről és legfőképpen felfedezésre 
indulunk érzékszerveinkkel! Idén új a BIONIK témával 
foglalkozó külön kiállítás! Vágjunk neki egy érzékelési 
kalandnak! 
 

6 AZ ÉRZÉKELÉS ISKOLÁJA NEUMARKT

Neumarkt, Schulgasse 2
Tel: 03584-40582 o. 2005
schule-der-sinne@geomix.at 
www.schule-der-sinne.com 


NYITVATARTÁS: H-P, 9-17 óráig
BELÉPŐ: felnőtt: 4,50€, engedményes/
gyerek 3,50€, csoportok (10 főtől) 3,50€

MINDENT A FÁRÓL - a múltról, jelenről és a jövőről. Időszaki 
kiállítás 2010: „Larix“ vörösfenyő & vörösfenyőszurok. 
Fényképkiállítás: A “legvörösfenyősebb” kép nyer. Aktív 
program: Kreatív munka fával – július/augusztus: H/Sze/P: 
13:00-16:00 óráig valamint külön kérésre is. Különleges 
programok (munkaműhely, sportprogramok, fa-rallye,…) 
iskolás csoportoknak, nagy fa-víz-játszótér, arborétum, 
Forstturm. Ingyenes csoportvezetés!
Nyitvatartás: jún.-szept.: 9.00-17.00 óráig 

4 FAMÚZEUM ST. RUPRECHT/FALKENDORF

St. Ruprecht/Falkendorf
Tel.: 03534-2202 
office@holzmuseum.at
www.holzmuseum.at 


NYITVATARTÁS: 4.1-10.31., 10-16 óráig
BELÉPŐ: felnőtt: 6,50€, gyerek 3,50€, 
nyugdíjas 6€, család 17€

A „Hohen Steg“ ösvény helyreállítása óta egy igen im-
pozáns természeti emlékművet lehet megtekinteni. A 
turrachi völgy bejáratánál található szurdokot az olvadó 
víztömegek formálták az elmúlt évezredek folyamán. 
A „Hohe Steg“ segítségével könnyen át lehetett kelni 
ezen a mély hasadékon. Ehhez a látványos természeti 
emlékműhez és a „Hohe Steg“-hez egy körsétával lehet 
eljutni. 

3 HOHER STEG  PREDLITZ

TV Predlitz-Turrach
Tel: 03534-20349
info@turrach-predlitz.at
www.turrach-predlitz.at 


NYITVATARTÁS: egész évben
BELÉPŐ: ingyenes

Bónusz:

ingyenes 

 belépő

Bónusz:

-10% 

árengedmény

Bónusz: 

21 főtől 

1fő ingyenes 

belépő

Bónusz:
6 évtől 

3,50€  
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Kirándulóhelyek Katschtal 
völgyében, St. Peter am 

Kammersberg és Schöder

Info: St. Peter – Schöder, T 03536/761120, www.greim.at

Faút menti alkotások – 
Füzet a faútról az információs irodában St. Peter - Schöder

Szobrászműhely – Hans Leitner, St. Peter 03536/8466

Fafaragó – Ferdinand Lercher, Baierdorf 03536/8367

Greimhalle – Veranstaltungszentrum (rendezvényközpont), 
St. Peter 0664/40 85 056

Holzstraßenstüberl vendéglő – Gasthof Sandwirt, 
St. Peter 03536/70 772

Brechlhütte kunyhó – Althofen 035 88/561

Kötzlmühle malom, lábtorna ösvénnyel és Kneipp-kúra létesít-
ménnyel – Feistritz 03536/761120

Faút-túra – Maxriapl: 250 éves parasztgazdaság 
csoport/uzsonnázó hely Nickelberg 0664/520 54 11

Élménydús szabadidőprogramok: 

Fűtött szabadtéri fürdő, St. Peter 03536/761120

Rauch See – nyilazás– 3D FLU FLU Park – 
horgászat, tandem vitorlázó repülés 0676/7894603

Különleges hegyi élmények a „Berglandexpress“-szel (hegyi expressz)

Látnivalók: 03536/761120

Mária zarándok templom, Schöder & Plébániatemplom, St. Peter

Feistritz-i kastély: lovagterem 16. századi fagerendás mennyezet-
tel, belső udvar kápolnával 

Sölkpaß (Sölk hágó) 03536/761120

Geopfad – geológia és táj a régi Säumerweg út mentén, 24 stáció 
a Sölkpaß-kápolnáig
Leírás az Infó-irodában, St. Peter-Schöder

Az élet forrásai: 03536/761120

Augustinerbründl – a mondák szerint szemet gyógyító forrás

Kretzenbründl – ásványi gyógyforrás

Günsteri vízesés – Stájerország legmagasabb (65m) vízesése

Mesterséges tavacska Rottenmann – horgászási lehetőség

Vízi játék Schöderberg-en ingyen látogatható

A „találkozások kertjét“ a szobrász Hans Leitner létesítette, 
Feistritz-i kastély – bármikor ingyen látogatható; a kút a víz és az 
élet körforgására kívánja felhívni a fi gyelmet! 

Keresse a „Sommertipps“ 2010-et (ötletek a nyárra) kiadványt, 
mely a Katschtal összes szabadidőprogramját és rendezvényét 
tartalmazza!
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A természetvédelmi park titkok és rejtett 
csodák kincstára. Ezen vízben gazdag 
természetvédelmi park legszebb kirán-
dulóhelyei közé tartozik az idillikus láp-
vidék, mely ritka növényfajtáknak nyújt 
védelmet, várromok, melyek elmúlt idők 
néma tanúi és egy földalatti karsztforrás-
rendszer, mely az utolsó jégkorszak hagya-
téka. A gyerekbarát kirándulóhely a kicsi 
látogatóknak is sok mindent nyújt, mint 
például Ausztria első vándor-meséjét és 
más szabadidőprogramokat.

Information: 03584 / 2005 (Vivarium természetvédelmi park központ)
info@naturpark-grebenzen.at, www.naturpark-grebenzen.at

Zirbitzkogel-Grebenzen 
természetvédelmi park

Közkedvelt kirándulóhelyek:
• Bencés apátság St. Lambrecht, 
 tel.: 03585/2309-29
• VIVARIUM Mariahof, tel.: 03584/40500
• Gyógyfürdő Wildbad, tel. 04268/2822-0
• Gasthof Knappenwirt vendéglő, tel.: 03584/2542
• Nyári bobpálya, tel.: 03585/2455
• Vándor-mese „Hans im Glück“ (Hans szerencséje)
   GH Gössler, tel.: 03586/2251
• Vezetett túra a természetvédelmi parkban, 
 tel.: 03584 / 2005
• Rejtélyes mese-erdő, tel.: 03584/3140
• Parasztmalom, Tel: 0664/1667998
• TermészetOlvasóPark, tel.: 03584/4100
• Steinschloss-i várrom és Dürnstein-i vár,
   tel.: 03584/2005
• Élménykiállítás „Érzékelés iskolája“, 
   tel.: 03584/40582

A kolostor több mint 900 éves történelmébe az apátság 
gazdag múzeuma vezeti be a látogatókat. A mú-
zeum különlegességei közé tartozik P. Blasius Hanf 
madárgyűjteménye. A gótikus Peterskirche (Sz. Péter 
templom) és a művészettörténeti gyűjtemény kiváló tanúi 
a 15 – 18. századi faszobrászat és táblaképfestészet. A 
vezetés során bemutatjuk az ünnepi Prelátus-termet, a 
néprajzi gyűjteményt és a barokk jászol jeleneteit. Külön 
vezetések időpontját az interneten találja.

7 BENCÉS APÁTSÁG ST. LAMBRECHT

St. Lambrecht, Benediktinerstift
Tel: 03585-2305-29
klosterpforte@stift-stlambrecht.at
www.stift-stlambrecht.at 


NYITVATARTÁS: 5.15-10.15: H-Szo: 10.45, 14.30
BELÉPŐ: felnőtt 7€, gyermek: 4,50€, 
kedvezményes 6€/4€, csoport 6€/4€

Bónusz:

felnőtt. -1€
gyerek  

-0,50
€

Évszázadok óta közismert a Wildbad Einöd-i víz gyógyhatá-
sa. Paracelsus is beszámolt hatásáról és már a 15. századtól 
jöttek a gyógyulni kívánók Wildbad-ba. Mi az egészség alatt 
többet értünk, mint csupán egy sikeres terápia és rövid távú 
javulás. Házunk a Deutsch-Ordens-Schwestern rendhez tar-
tozik. Szerintünk az ember egy többsíkú lény, akinek többre 
van szüksége, mint egyszerűen túlterhelés után fájdalmai 
enyhítésére. Vendégeinkkel együtt törekszünk hosszútávú 
megoldásokat találni.

8 TERMÁLFÜRD WILDBAD EINÖD

Dürnstein, Wildbad 8
Tel: 04268-2822
gesundheitstherme@wildbad.at
www.wildbad.at 


NYITVA TARTÁS: minden nap 9-20.30, Sze: 9-19 óráig
BELÉPŐ: termálfürdő/nap: 12,50€, 2,5 óra 7,50€
Szauna/nap: 22,50€, 4 óra 12,50€

Bónusz:

érdeklődés 

esetén 

árengedmény

Bónusz:

-10% 

árengedmény

jjjjjj
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Tó Krakaudorf-ban:  fürdés, horgászás, fitnesz ösvény 

Etrachsee tó: horgászás, csónakázás  
Schattensee tó:  fürdés, horgászás és vízikoronglövés -
vízi tükörképre lövés. Egyedülálló élmény csoportoknak 25 főtől. 
Előzetes bejelentkezés telefonon máj. – okt. lehetséges. Érdeklődés 
esetén egyéni részvétel is lehetséges. Információ: 03535 8342 
Günster vízesés: Stájerország legmagasabb (65 m) vízesése; közve-
tlenül a vízesés mellett díjköteles parkoló; ingyenes parkolás a Schöder 
– Krakaudorf–i út mellett.  
Kalvarienberg - kálvária stációk:  
kilátóhely szép kilátással a stájer Krakautal-ra  
Falumúzeum: Bemutatja a paraszti élet és munka világát;
nyitvatartás: máj. - okt.; szerdán 14.00-17.00 óráig; a nyári hónapok 
alatt vasárnap is  
Ásványmúzeum:  minden nap. Információ: 03535 8239  
Drágakőkert:  minden nap. Információ: 03535 8239  
Lámakarám:  ízelítő valamint egynapos túrák; információ: 03535 8239  
Oswaldi templom látványos kazettás mennyezettel  
Ulrichskircherl templomocska gótikus szárnyas oltárral  
A „steirische Herrgott“ (stájer Uramisten) a Fortner kápolnában.  
Klausnerberg-Säge fűrészüzem: Számos kirándulás kiindulópontja.
„Uriges und Geselliges“ (őseredeti és barátkozó) július közepétől  
szeptember elejéig, kis termelői heti vásár és különböző programok
(famunkák bemutatója)  
Naturlehrpfad (természettan ösvény) Oberetrach –  
Ahol a természet ereje megmutatkozik:  
Bergtrattl (a gondolatok mozgása), Moorschlüssel (alkotó és kreatív 
energia), Alpinum (a lélek szabadsága), a természettan ösvény kezdete 
(a föld aktív ereje), Riedl Wiese (megfontolás és magába szállás).  
Menedékházak: Grazerhütte a Preber hegy lábánál, Rudolf-Schober-
Hütte am Etrachsee, Ebenhandlhütte Rantental-ban, Möslhütte  
Prebertal-ban
 
További információt: www.krakautal.at 
vagy tel: 03535 8606

EtrachseeSchattensee

A STÁJER Krakau (Krakkó)
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VIVARIUM – Was(s)erleben Mariahof, 8812 Mariahof, Tel. 03584/40500,
info@vivarium.at, www.vivarium.at

„A drágakövek csillogó világának csodálata“. Elbűvölő a 
drágakő múzeum, az eredetihez hűen megépített tárna, egy 
gyűjtemény, továbbá az időszaki kiállítás sok kristállyal és 
ásvánnyal. A múzeum boltjában ékszerek, gyógykövek és em-
léktárgyak kaphatók. A „Drágakőkertünk“ és a „Négy elem 
kertje“ különböző ásványköveket, azok hatását, csillagjegyét és 
származási helyét mutatja be. Merüljön bele az elemek világába! 
„Minigolfpálya“. A kreatív programok kedvelői lánckötő tanfo-
lyamra jelentkezhetnek.

9 ÁSVÁNYMÚZEUM & DRÁGAKŐKERT KRAKAUDORF

Pension-Restaurant Guniwirt
Tel: 03535-8239, 0664-2440790
info@guniwirt.at
www.guniwirt.at 


NYITVATARTÁS: minden nap 8-20 óráig
BELÉPŐ: felnőtt 3€, gyerekek 2€

Stájerország leghosszabb bobpályája óriási élvezetet nyújt. 
A négyüléses libegővel kényelmes a felmenetel. Utána a 
kanyarokban gazdag pályán akár 41 km/h sebességgel is 
le lehet leszáguldani. Tapasztalja meg, milyen egy 2 km-es 
pályán óriáskerekeken lecsúszni a völgybe. Aki megbirkó-
zott az 1700 m hosszú bobpályával, az kipróbálhatja a 
trambulint, mehet a pedálos autóval néhány kört vagy 
kitombolhatja magát az ugráló várban.

10 NYÁRI BOBPÁLYA GREBENZEN

Lift GesmbH. St. Lambrecht
Tel: 03585-2455
info@grebenzen.at
www.grebenzen.at 


NYITVATARTÁS: júl.-aug.-ig minden nap 10-17 óráig
BELÉPŐ: érdeklődésre
 

Bónusz:

-0,50€ 

árengedmény

Bónusz:

-10% 

árengedmény

VIVARIUM – a vízalatti világ Mariahof
A VIVARIUM-ban a víz alatti világba ad betekintést! Itt összehasonlíthatjuk a nálunk honos halak vízi 
világát a trópusi esőerdőével. Kezdve a csukánál, pisztrángnál és a részben óriási akváriumoknál 
egészen a nyílméregbékák, fehérpamacsos selyemmajmok, krokodilok és piranhák egzotikus világáig. 
Aki kedvet kapott az úszáshoz, élvezheti a “Wellness by Fish” kínálatát, fedett élményfürdővel és 
szaunákkal. A családokat az kalandos játszópark izgalmas élményállomásai várják játszani, felfedezni 
és tombolni. A dzsungelutazás és fürdés után a VIVARIUM éttermében lehet új erőt gyűjteni.  

Nyitvatartás: minden nap 9 – 18 óráig (QuaQuarium 19 óráig; Wellness by Fish 21 óráig)
Belépő: Vízi világ kiállítás: €5,50 - €7,50, Wellness by Fish: €6,00 - €11,00
QuaQuarium: €3,00

Tippek: Piranhaetetés – minden vasárnap 11 órakor
A kombinált jeggyel pénzt lehet megtakarítani

Bónusz:

-10% 

árengedmény



Murau környéke
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Nyári hetek programjai
Turracher Höhe „Lásson többet a hegyekből“
2010. július 5. hétfő – szeptember 27-ig, 10 óra

Mountainbike túra vezetéssel
Ismerje meg a Turracher Höhe-t egy családbarát 
mountainbike túrán! (kb. 2-3 órás túra) 

Találkozó hely: Gasthaus Kemperle vendéglő
Ár: 3€ fejenként
Egyéb: mountainbike-ot a Gasthaus Kemperle 
Bike-Shop-jában is lehet kölcsönözni!
Kerékpár kölcsönzés ára: 5€ személyenként

2010 július 6. kedd – 2010 szept. 7., 10 óra

Gyerek expedíció
Szép időben, Mária egy érdekes, felfedezőtúrára visz ben-
neteket. Játékosan sokat lehet tanulni az állatvilágról és a 
növényvilágról. Ne feledkezzetek meg uzsonnáról és inniva-
lóról! (időtartam: kb. 5 óra)
Találkozó hely: Wohnzimmer (Nappali)/Kornockbahn
Àr: 5€ személyenként

Vezetett túra a Nockberge 
hegyekbe
Egy túra keretében élvezheti a Nockberge-re nyíló csodálatos kilátást. Vízálló cipőről és 
elemózsiáról ne feledkezzenek meg! (időtartam: kb. 3-4 óra)

Időjárástól függően a következő túravonalak egyikét kínáljuk:
1. Weitental - Engerle Riegel - Kaser - Gruft - Schoberriegel 
2. Kormulde - Rinsennock - Kornock - Panorama Alm - Turracher Höhe 
3. Schafalm - Winkleralm - Kornock - Panorama Alm - Turracher Höhe 
Találkozó hely: Wohnzimmer (Nappali)/Kornockbahn, ár: 5€ személyenként

2010.júl.2. péntek – szept. 24., 10.00 óra

Mezítlábas kirándulás
A mezítlábas kirándulás során érdekes helyeken levesszük a cipőnket, hogy 

érezhessük, valóban mi minden történik a talpunk alatt. Ez 
a kirándulás természetesen nem időjárásfüggő! (időtartam: 
kb. 2-3 óra)
Találkozó hely: Wohnzimmer (Nappali)/Kornockbahn, ár: 3€ 
személyenként

2010 jún. 17. csütörtök – okt. 21., 10 óra

Egyéb: Ne feledkezzenek meg a törülközőről!
Rossz idő (eső) esetén is megtartjuk a kirándulást.

idegenforgalmi központ Turracherhöhe
Tel: 04275-83920
info@turracherhoehe.at
www.turracherhoehe.at

Bónusz:

-1€ 
árengedmény

Bónusz:

-1€ 
árengedmény

Bónusz:

-1€ 
árengedmény

Bónusz:

-1€ 
árengedmény
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Ez a hely, mely csupa életörömöt sugároz, tavasszal, 
nyáron és ősszel is, május és október eleje között, kirán-
dulók népszerű találkozópontja. A tó egy közkedvelt és 
közismert kirándulóhely és a sporthorgászok eldorádó-
ja!
A Gellsee mocsár-tanösvényen vörösfenyőből készült 
pallókon lehet sétálni, valamint tőzegből készült gya-
logúton, melyen minden lépésnél pihe könnyűnek érzi 
magát az ember. 

13 GELLSEE & MOCSÁR-TANÖSVÉNY LACHTAL

Schönberg-Lachtal 402
Tel: 03587-203-0
urlaub@lachtal.at
www.lachtal.at 


NYITVATARTÁS: május-október eleje
BELÉPŐ: ingyenes

Júliusban és augusztusban, kedden és szombaton üze-
mel a Lachtal 6-üléses kötélpályás liftje, mely 2000 m 
magasra, csodálatos hegyi túrák kiindulópontjához 
szállítja vendégeinket. Lachtal optimális lehetőségeket 
nyújt családi túrákhoz is. Egy kiadós túra után pihen-
jenek meg régies, kényelmes alpesi kunyhóinkban, ahol 
egy „Brettljause“ (parasztos uzsonna) várja önöket.

További információt www.lachtal.at alatt talál.

12 6-ÜLÉSES KÖTÉLPÁLYÁS LIFT LACHTAL

Schönberg-Lachtal 402
Tel: 03587-203-0
office@lachtal.at
www.lachtal.at 


NYITVATARTÁS: júl.3.-aug.31-ig, kedden és szom-
baton, 9-16 óráig, BELÉPŐ: felnőtt 11,50€, gyermek 
7,50€, családi lift (4-üléses): 27€

Bónusz:

ingyenes          

belépő

„LEGNAGYOBB SZÒRAKOZÀS A LEGKISSEBBEKKEL“.
találós-játék az egész család részére: A rejtélyes 
mese-erdő a Gasthaus Seeblick (vendéglő) mellet 
található Zeutschach-ban. Izgalmas órákat ígérnek a 
különböző meseállomások és egy erdei tanösvény! A 
körséta végén egy vízi játszótér várja a gyerekeket. És 
az állatkedvelőknek még egy kis simogatót is találnak. 
Természetvédelmi park üzem. Szeretettel várjuk önt és 
családját!

11 RELYTÉLYES MESE-ERDŐ ZEUTSCHACH

8820 Zeutschach 39
Tel/Fax: 03584-3140
info@haus-seeblick.at
www.haus-seeblick.at 


NYITVATARTÁS: ápr. 1-nov. 2-ig
BELÉPŐ: felnőtt és gyerek, 4 éves kortól 2€

Bónusz:

5 főtől 
1 fő 

Keressen meg minket az 
alábbi címen is

www.murtal.at
Minden információ a régióról és még sok érdekesség!

Bónusz:

-10% 

árengedmény
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Murau környéke
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Ezt az 1,5 km hosszú körutat különösen családok és 
gyerekek fi gyelmébe ajánljuk. Az ösvény mentén hét ál-
lomásnál ismerhetjük meg az alpesi gazdák munkáját, 
az alpesi állatokat, növényeket és a „Steirerkas“ (stájer 
sajt) készítését. Érdekes élményt nyújt a Summstein 
(zümmögő kő), az „Archimedische Spirale“ (archimedesi 
spirál) vagy a patak körüli játéklehetőségek. Eredeti al-
pesi kunyhók várják a pihenni kívánókat.

14 ESELSBERGI ALPESI TANÖSVÉNY WÖLZERTAL

Tourismusverband Wölzertal
Tel: 03581-8420
tourismus@woelzertal.at
www.woelzertal.at 

 NYITVATARTÁS: május közepétől október közepéig
Túrák idegenvezetéssel előzetes jelentkezés esetén 
minden hétfőn 14 órakor
BELÉPŐ: felnőtt 2,50€, diák/gyerek (6 évtől) 2€ 

A múzeum a hagyományos ausztriai fúvós zenekarok 
hangszereit, népviseletét, egyenruháit mutatja be és így 
dokumentálja és a nyilvánosságnak bemutatja az osz-
trák fúvószene „nagyjait“.
A tájmúzeum bevezetést nyújt az előző generációk 
életébe és munkájába. E különleges tárgyak, leletek a 
környék régre visszanyúló és érdekes letelepedési tör-
ténetének néma tanúivá lettek.

16 OSZTRÁK FÚVÓSZENE- & TÁJMÚZEUM OBERWÖLZ

Österreich. Blasmusikmuseum 
Stadt 15, Oberwölz
Tel: 03581-8203 od. 7366
www.oberwoelz.istsuper.com 

NYITVATARTÁS: 05.01.-10.31. minden nap. 10-12 és 
14-17 óráig BELÉPŐ: 1 vagy 2 múzeum: felnőtt 2,50€/ 
4€, gyerek 2€/ 2,50€ család 6€/9€

Oberwölz máig megőrizte középkori képét és Ausztria 
leglátványosabb városai közé tartozik. Máig megma-
radt egy városfal és 3 városkapu, továbbá több más 
látnivalók is. Oberwölz szabadidő központja sportolási 
lehetőséget és nagy játékteret nyújt az egész család 
számára. Egy uszoda, strandröplabda-pálya, négy tenisz-
pálya, stb. áll vendégeink rendelkezésére. Továbbá innen 
indul valamennyi wölzertali nordic walking túra. 

15 OBERWÖLZ - STÁJERORSZÁG LEGKISSEBB VÁROSA

Tourismusverband Wölzertal
Tel: 03581-8420
tourismus@woelzertal.at
www.woelzertal.at 

 Idegenvezetés minden szerdán 10 órakor és 21 órakor
Felnőtt: 2,50€ valamint 4,50€, gyerek 1,50€ valamint 
3€, Nordic walking túrák vezetéssel minden szerdán 
17 órakor: felnőtt: 2,50€, gyerek 1,50€

Bónusz:

felnőtt  -0,50
€

gyerek  

-1,-  €

Bónusz:

árengedmény

Ismerje meg Wölzertal sejtelmes múltját! Egy 3 km-es 
körút mentén 10 állomásnál megtekinthet életnagysá-
gon felüli szobrokat, egy régi stílusban épített favágó 
kunyhót, egy sárkány alakú játszóteret és még sok min-
den mást. A szép táj és a sok játéklehetőség izgalmas 
sétát ígér öregnek és fi atalnak. Számos fapad kínál pi-
henést a fáradt lábaknak. 

17 MESEBELI WÖLZERTAL

Tourismusverband Wölzertal
Tel: 03581-8420
tourismus@woelzertal.at
www.woelzertal.at 

 NYITVATARTÁS: május elejétől október közepéig
Túrák vezetéssel előzetes jelentkezés esetén minden 
csütörtökön 14 órakor
EINTRITT: felnőtt 2,50€, diák/gyerek (6 évtől) 2€

Bónusz:

felnőtt  -0,50
€

gyerek  

-0,30
€

Bónusz:

felnőtt  -0,50
€

gyerek  

-1€
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Murau környéke

A Kreischberg nyáron kiváló körülményeket kínál gya-
logtúrákhoz! Az első szakaszt kényelmesen libegőn 
tesszük meg, majd a túra az erdőhatárnál kezdődik. 
Itt elgyönyörködtet az alpesi legelők üde zöld színe, a 
Tauern-ra és Nockberge-re nyíló kilátás és a kellemes 
időtöltés egy alpesi kunyhóban vagy hegyi vendéglőben. 

18 KREISCHBERG NYÁRI ÜZEM

Kreischberg Seilbahnen 
Tel: 03537-300
office@kreischberg.at
www.kreischberg.at 


NYITVATARTÁS: libegő: júl.-aug. szerda & szom-
bat, 9-16 óráig 
BELÉPŐ: felnőtt 12€, gyerek 6€ 

Tonner alpesi kunyhóTonner alpesi kunyhó
„ALPESI  WELLNESS –  ALPESI  ÍNYENC FALATOK“

Ez a kunyhó 1.600 m-en, a Zirbitzkogel, Stájer-
ország legszebb kilátását nyújtó csúcsának 
lábánál fekszik, fenyőfás terasza és kerthelyisé-
ge csodálatos panorámával rendelkezik.

 „Zirbenschwartling-i természetvédelmi park“  
- Szarvas sonka, szarvas szalámi, kecskesajt, 
Perchauer Bergkäse (hegyi sajt), pisztráng, 
vadhús, Zirbitz-i bárány, stb., mind a régióból 
származó termékek, melyeket gazdáink friss fűszernövényekkel és sok szeretettel 
készítettek el – kiadós, ízletes és egészséges étel. Ehhez gondosan válogatott, 
fi nom válogatott borokat kínálunk pincénkből.
Különlegesség: szoba zuhannyal/wc-vel, 150 m² alpesi wellness létesítmény 
cirbolyafenyő fürdővel, kis fürdőtavacskával, állatsimogatóval, nagy játszótérrel, 
gokartpályával, stb.
Júliusban és augusztusban: minden kedden 10 órától kirándulás szamárháton, 
tábortűzzel. „Naturpark Almbrunch“ (alpesi brunch) korlátlan fogyasztással. 
Június 27-től kéthetente vasárnap 11 - 14 óráig.
Előzetes jelentkezést kérjük: tel.: 03586 30077

Jakobsberg, 8822 Mühlen, Tel.: +43-(0)3586 300 77
 tonnerhuette@muehlen.at, www.tonnerhuette.at 

******

Ez a csodálatos 18 lyukas golfpálya, Kreischberg és a kör-
zet fővárosa Murau között fekszik. A pálya tökéletes ter-
vezését egy jelentős kitüntetéssel is díjaztak: Már az első 
szezont követően megkapta a GC Murau – Kreischberg a 
sokak által nagy becsben tartott „Bester neuer Platz Öster-
reichs“ (Ausztria legjobb új pályája) díjat!
Ismerkedés a golffal: minden kedden májustól szeptem-be-
rig, mindig 11 – 12 óráig. Bónuszkártyával 5€ helyett 4€. 
Jelentkezés szükséges (korlátozott részvételi lehetőség).

19 GOLFCLUB MURAU - KREISCHBERG

St. Georgen ob Murau
Tel: 03537-22221
golf@kreischberg.at
www.golf-murau-kreischberg.at  


NYITVATARTÁS: április közepe-november eleje
BELÉPŐ: jutányos Greenfee árak a partnerhotelek 
vendégeinek; pályaalkalmassági tanfolyam csak 99€  

Bónusz:

ismerkedő óra 

€ -1,-

Bónusz:

-1€ 
árengedmény
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A gondosan ápolt és izgalmas 18 lyukas golfpálya a 
furtnerteichi madárparadicsom és a romantikus kőkastély 
romjai között fekszik. A sportolót lenyűgöző természeti 
környezet és csodás kilátás veszi körül. Szinte mesés, aho-
gyan az ütéseknél újra meg újra kirajzolódik a háttérben a 
kőkastély romja és a Zirbenkogel - mintegy misztikus han-
gulattal gazdagítva a sporteseményt. Tapasztalja meg egy 
igazi stájer golfozás örömét. Hétfőn 15-16 óráig ingyenes 
ismerkedés a golfozással.

21 GOLFPÁLYA MARIAHOF

Golfanlage Mariahof
Tel: 03584-33222
info@golf-mariahof.at
www.golf-mariahof.com 


NYITVATARTÁS: április – november 
BELÉPŐ: Greenfee H - P: 55€/ 49€
Greenfee Szo, V, munkasz.nap: 62€/ 55€

A kártya többek között az alábbi helyeket tartalmazza
Famúzeum
Uszoda Murau-ban
Libegővel a Kreischberg-re
Utazás gőzmozdonnyal
Vivarium
Nyári bobpálya
Aqualux termálfürdő
„Facsúcsok ösvénye” Rachau
És még sok más....

A Murtalcard egyesíti vendégeink számára a Murtal üdülési régió 
programajánlatát. A kártya több mint 40 kirándulóhelyre 
érvényes – így igazán kifi zetődik az üdülés.

Kártya szezon 2010: 
2010. május 1-től október 31-ig

A kártya következő árakon kapható:
Személyenként      Felnőtt      Gyerek
4 napos         € 28,-  € 15,-
6 napos         € 40,-  € 20,-
10 napos         € 50,-  € 25,-

eket tartalmazza

MURTALKÁRTYA
A kártya sok előnyt és külön szolgáltatásokat jelent

Keresse a MurtalCard 
Flyer-t (Murtal-kártya 
ismertető), melyben 
minden szolgáltató 
partnert megtalál!

A családi üzemeltetésű Gasthof „Knappenwirt“ vendéglő 
varázslatos hegyek és számos Zirbitzkogel – Grebenzen 
természetvédelmi parkban található idillikus tavacska kö-
zepette fekszik. A házhoz tartozik egy lövészállás sport-
lövészek számára, egy 18 lyukas minigolfpálya és egy 
játszótér. Továbbá 5 perc sétára tálalható 2 teniszpálya, 
melyeket vendégeink kedvezményes áron vehetnek igé-
nybe, valamint egy sportpálya. 15 percre található egy tó 
szabadstranddal.

20 18 LYUKAS MINIGOLFPÁLYA MARIAHOF

Gasthof Knappenwirt, Mariahof 
Tel: 03584-2542 
info@knappenwirt.at 
www.knappenwirt.at  


NYITVATARTÁS: ápr. 20-nov. 4.
BELÉPŐ: felnőtt: 2,20€, gyerek 1,50€
 

Bónusz:

felnőtt  -0,40
€

gyerek  

-0,50
€

Bónusz:

-10% 

árengedmény
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Ez az egész évben megtekinthető kiállítás a Turracher Höhe (a nyári 
bobpályával szemben) egyik fénypontja. Lélegzetelállító ékszerek, 
akár 250 millió éves megkövesedett fák, 4 tonnás óriáskristályok és a 
„Mythos Achat“ időszaki kiállítás megigéz időset és fi atalt 
egyaránt. Látogassa meg újonnan rendezett galériánkat Pörtschach 
am Wörthersee-n (BKS-szel szemben) és Bad Kleinkirchheim-ben 
(Römerbad-dal szemben)!

Minden nap nyitva 9.00 - 17.00 óráig – vasárnap zárva!
Gyerekeknek 12 éves korig, felnőtt kíséretében a belépő ingyenes! 
Felnőtt: 4€
Belépő bónusz kártyával: 4€ helyett csak 2,50€

Kranzlbinder család, Turracher Höhe 15, 9565 Ebene Reichenau
Tel. +43(0)4275/8233; www.kranzelbinder.at

Murau környéke

Bónusz:

-1,50€ 
árengedmény

A drágakő mítosza

2010-es időszaki kiállítás



Judenburg környéke
Zirbenland, Pölstal és más vidékeken való élményekben 
gazdag kirándulás és alpesi kunyhókban töltött pihenők 
után, kiválóan lehet lazítani az Aqualux termálfürdőben. 
És természetesen ne feledkezzünk meg a stájer 
ínyencségekről sem! 

A hohetauerni Keltenbergtől Pölstalba vezető út 
mentén számos látnivaló található, így pl. az ezüst-
bánya Oberzeiring-ben vagy a Tauern-vadaspark 
valamint aranymosási lehetőség Pusterwald-ban. 
A völgy másik oldalán Unzmarkt-on és St. Geor-
gen am Märchenwald-on keresztül Judenburghoz, 

a történelmileg fontos körzeti fővároshoz vezet az 
út. Útközben mindenképpen érdemes meg-

nézni a Sternenturm-ot (csillagtorony) 
és a Puch-múzeumot. A szomszédos 

Fohnsdorf-ban található a mo-
dern Aqualux termálfürdő 

és Zirbenland területén 
páratlan természeti kör-
nyezetben lehet kirándul-
ni. A zeltwegi vadonatúj 
sportközpont a sportolni 

kívánók paradicsoma.

Fohnsdorf 300 éves bányászati múltra tekint vissza. 
Ismerje meg közelről a világ egykori legmélyebb bar-
naszénbányáját és nyerjen betekintést a bányászok ér-
dekes, titokzatos és veszélyes világába. A 47 m magas 
aknatorony, az egyedülálló iker-szállítóberendezés és a 
160 m hosszú, földalatti tárna hatásosan szemléltetik a 
bányászok „fekete aranyért“ vívott kemény harcát. Szá-
mos bányagép, kép és egy igazi portüdő feledhetetlen 
élményt ígér. Szerencse fel!

23 BÁNYÁSZATI MÚZEUM FOHNSDORF

Fohnsdorf, Schacht 1
Tel: 03573-4647 od. 0699-18701500
bergbaumuseum-fohnsdorf@aon.at
heinz.kopp@twin.at 

NYITVATARTÁS: 5.1-10.31.,minden nap 9-17 óráig
BELÉPŐ: felnőtt: 6€, diák 3,50€, gyerek ingyenes
Csoportos: felnőtt 5€, diák: 2,50€

ínyencségekről sem!m!
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Bónusz:
10 főtől 

€ -1,-
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Építészete, légköre és kínálata különleges & felpezsdítő. A 2007-
ben megnyitott AQUALUX termálfürdőben mind az öt érzéke hosz-
szú időre regenerálódik és energiát tankolhat hosszú időre. Ez a 
termálfürdő egyrészt egyedülálló és látványos építészetével, más-
részt egy sokszínű élményvilággal kápráztatja el vendégeit. A „fun 
& family“-élményvilág a feketecsöves csúszdával, hullámfürdővel, 
sodrófolyosóval és még sok minden mással különleges élvezetet 
ígér. A VitaDome® nagyvonalú szaunavilágával, termálmeden-
cével és ínyenc éttermével igazi pihenésről gondoskodik. 

22 AQUALUX TERMÁLFÜRDŐ FOHNSDORF

Fohnsdorf, Thermenallee 10
Tel. 03573-20780
office@therme-aqualux.at
www.therme-aqualux.at 

NYITVATARTÁS: egész évben
BELÉPŐ: Az árakat honlapunkon találja

Bónusz:

-10% 

árengedmény



Judenburg környéke
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Úton…. Pölstal-ban!
Pöls völgyét harmonikus hegyvidék és számos 2000-res hegy veszi körül. A völgy részét 
képezi a hét község Pöls, Oberkurzheim, Oberzeiring, Bretstein, St. Oswald-Möderbrugg, 
St. Johann am Tauern és Pusterwald. A kellemes pihenésről tiszta hegyilevegő, szelíd 
hegykúpok, változatos, jól jelzett kerékpár- és turistautak, napsütéses alpesi táj és festői 
hegyi patakok gondoskodnak.

Pölstal jól jelzett utjai mindenki számára megfelelő túrát vagy kirándulást kínálnak. A kivá-
ló Pölstal-turatérkép nagy segítséget nyújt a festői és változatos természet és különböző 
nehézségű túraút-hálózatunk felfedezésében. Mind e mellett az impozáns hegyvonulatok 
minden sítúrázó számára tartogatnak valamit. Kezdő és tapasztalt túrázóknak egyaránt 
számos lehetőséget kínálnak a Pölstaler Berge.

Azoknak, akik nem kívánkoznak a magasba, számos szép és könnyen elérhető séta- és 
nordic walking-út kínál mély betekintést csodálatos völgyünk világába. Ismerje meg a 
többszáz éves várromokat, parasztudvarokat és sok más meglepő szépséget. Mind e mel-
lett a Pölstal ideális a kerékpártúrákra és más sportok űzésére is, mint például tenisz, 
lovaglás, úszás, stb.. Üdülését vidéki falvak és vendégszerető emberek teszik változatos-
sá. A változatos programot ínyenc fi nomságok és számos kulturális valamint élménydús 
látnivaló teszi tökéletessé.

Úton…. Pölstal-ban!

• Megtekinthető ezüstbánya /Oberzeiring
• Dohánymúzeum /Oberzeiring
• Tauern-vadaspark /Oberzeiring
• Theo-stúdiószínpad /Oberzeiring
• Knödlquelle (gombócforrás)/Pöls
• Vitorlázó repülés /Pöls
• Aranymosás /Pusterwald
• Fürdőtavak /Pöls/St. Johann am Tauern/
   St. Oswald-Möderbrugg
• Többfunkciós sportpálya /
   St. Johann am Tauern
• Lovaglás /Oberkurzheim
• Koncentrációs tábor emlékmő /Bretstein
• Fuksziakert /Bretstein/
   St. Oswald-Möderbrugg

Marktplatz 3, 8762 Oberzeiring
Tel. 03571-21 700, offi ce@poelstal.info, 
www.poelstal.info
Nyitvatartás:  hétfő-csütörtök 8:30-12:00 óráig  
és 13:00 – 16:00 óráig 
és pénteken 8:30 – 12:00 óráig



Judenburg környéke
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A szabadidőpark közvetlenül a Murradweg kerékpárút mellett 
található. Természetes kőből készült fürdőtavacska; van még 
külön gyerekmedence, napellenző ponyva, füves napozó, játs-
zótér, Pit-Pat létesítmény, skater-, tenisz-, focipálya, camping, 
funcourt, sétautak és jelzett turistautak. A Café Holiday máju-
stól szeptemberig várja vendégeit. Szálláslehetőség a „Hotel 
zur Schiene“-ben – mely egy nagy gonddal átépített vasúti 
kocsi. Látnivalók: Frauenburg várrom (vándordalnok Ulrich von 
Liechtenstein), idegenvezetés a várban lehetséges.

24 SZABADIDŐPARK UNZMARKT

Unzmarkt-Frauenburg
Tel: 03583-2204
www.unzmarkt-frauenburg.at 


NYITVATARTÁS: május-szeptember
BELÉPŐ: Pit-Pat: felnőtt 2€ 
Gyerek: 1,10€, csoport (10 főtől) 1,30€

Ez a bánya volt valaha az Alpok keleti részének legfontosabb 
ezüstbányája. A Habsburg birodalom felépítésében játszott 
nagy szerepe miatt a helység fontos privilégiumokra tett 
szert. Különösen fontos volt Oberzeiring számára az 1284-
ben szerzett pénzverési jog, mely a lakosságot feljogosította 
a „Zeyringer Pfennig“ előállítására. Könnyen megmászható 
betonlépcsőkön jut be a látogató a bánya belsejébe, ahol 
régen bányászlegények dolgoztak. A bánya érdekességei: 
cseppkövek, kúszóakna, hágcsó, tüzelőhely, stb.. Szerencse fel!

25 MEGTEKINTHETŐ EZÜSTBÁNYA OBERZEIRING

Tel: 03571-2387
oder 0676-9761455
fritz.stuhlpfarrer@ainet.at
www.poelstal.info

NYITVATARTÁS: május és október, 11, 13:45, 15 óra
jún.-szept.: 9.45, 11, 13.45, 15 óra
BELÉPŐ: felnőtt: 8€, gyerek 4,50€, Csoport (8 főtől) 7€

Ez a hegyi út 1.725 m magasan, a Große Bösenstein 
lábánál vezet egy 4,5 km-es szakaszon a Hohentauern-
tól az Edelrautehütte-ig. Csodálatos hegyi táj, rálátással 
a varázslatos hegycsúcsokra! Különlegesség: havasi vad 
rózsa virágzása Körülbelül június végén. Mindenkép-
pen ajánlatos a Großer Scheibelsee tó körül vezető út, 
mely nagy élményt nyújt fi atalnak és idősnek egyaránt. 
Semmiképpen ne hagyják ki az Edelrautehütte alpesi 
ínyencfalatjait! 

27 HEGYI FIZETŐ ÚT EDELRAUTEHÜTTE HOHENTAUERN

Fam. Rieger/Jansenberger
Tel: 0664-9136670
oder 0664-9230652
www.edelrautehuette.at


NYITVATARTÁS: máj.1-okt.27.
BELÉPŐ: 1,40€ személyenként, A hegyi út díja

Bónusz:

Pit-pat 
ingyen

A THEO színház Oberzeiring egy önálló hivatásos szín-
házegyüttes. Évente 6 színmű és egy gyermekmű kerül 
két, összesen 180 férőhelyes színpadon (egy blackbox 
és egy stúdiószínpad), bemutatásra. Itt lehet álmodni. 
Ez a kis színházközpont egy olyan hely, ahol a valóságot 
játékosan lehet átélni.

26 THEO OBERZEIRING

Oberzeiring, Hauptstraße 7a
Tel/Fax: 03571-20043
info@theo.at
www.theo.at 


NYITVATARTÁS: egész évben
BELÉPŐ: esti előadás 11€, Gyerekelőadás 7€

Bónusz:

-1€ 
árengedmény

Bónusz:

-1€ 
árengedmény

Bónusz:

-0,70€ 
árengedmény
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AQUALUX Therme Fohnsdorf
Thermenallee 10, 8753 Fohnsdorf

Tel.: 03573 / 20 780
E-Mail: office@therme-aqualux.at

Web: www.therme-aqualux.at

TV Fohnsdorf
Hauptplatz 9, 8753 Fohnsdorf
Tel.: 03573 / 52 31
E-Mail: office@fohnsdorf-tourismus.at
Web: www.fohnsdorf-tourismus.at

www.therme-aqualux.at



Judenburg környéke
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Csoportos vagy egyéni lovasoktatás, lovastorna, sé-
talovaglás, lovaglás futószáron bármikor foglalható. 
Munkatársaink szívesen adnak tanácsot! Vagy mit 
szólnának egy kellemes hintózáshoz?
Továbbá a nyári szünidőben „lovagló élményheteket“ is 
kínálunk gyerekeknek és fi ataloknak. A Moscher lovarda 
csapata örömmel várja Önöket!

28 LOVARDA MOSCHER

Hohentauern 16
Tel: 03618-20457
info@moscher.at
www.moscher.at 


NYITVATARTÁS: május-október
ÁRAK: aktuális árlista szerint

Ez a különleges bányászati múzeum Hohentauern köz-
ségháza részét képezi. Egy építész szakmai vezetésével 
integrálták a bányászati múzeumot a községházába. A 
múzeum fi lozófi ája, a bányászatot a többi élettér (mun-
ka, magánélet) szerves részeként bemutatni. Így többek 
között a bányák történelme, népművészeti alkotások és 
a környék ásványai kerülnek bemutatásra.

29 BÁNYÁSZATI MÚZEUM HOHENTAUERN

ARGE Sunk
Tel. 03618-325 
vs.aleitner@asn.netway.at
www.argesunk.at 

NYITVATARTÁS: szerdán, 15-17 óráig 
Kívánság esetén bármikor
BELÉPŐ: önkéntes adomány

Valójában hol is garázdálkodnak a kalózok? Hol mos Winne-
tou aranyat? Hol jár túl Jancsi és Juliska a boszorkány eszén 
és hol alussza Csipkerózsika mély álmát? – Természetesen 
a stájerországi meseerdőben. Több mint 130 mesehős talált 
nálunk otthonra és izgatottan várják, hogy újabb felejthete-
tlen kalandokban legyen részük veled. Egy különleges attrak-
ció az új Butterfl y (pillangó) a kalózfaluban, mely a bátrakat 
megforgatja a levegőben. Éves bérlet személyenként 24€. Itt 
sok izgalom, fi nom ételek és egy igazi álomvilág vár rád!

31 MESEERDŐ STÁJERMÁRK ST. GEORGEN O. J.

Wrabl Sieglinde
St. Georgen ob Judenburg
Tel: 03583-2116
www.maerchenwald.at


NYITVATARTÁS: húsvét-okt. vége; minden nap 
8.30-18.30
BELÉPŐ: Felnőtt és gyerek 2 éves kortól 8,50€

Bónusz:

ingyenes  

belépő

A természet-élménypark kicsinek és nagynak egyaránt 
különleges élményeket ígér. Tapasztalja meg a 
természet sokszínűségét! Sétáljon a vízi úton facölöpös 
pallókon és a mezítlábas úton vagy fedezze fel a sziklák 
és barlangok világát miközben belemerül a bányászat 
történetébe.
További látnivalók: erdei út, cölöpépítményes falu bemu-
tató minta-kunyhóval, csónakázás a Weberteich-en, 70 
méteres csúszda, élményvezetések.

30 TERMÉSZET-ÉLMÉNYPARK HOHENTAUERN

Hohentauern, Nr. 8
Tel: 03618-335
info@hohentauern.at
www.hohentauern.at 


NYITVATARTÁS: május közepe-okt. közepe, 
10-17 óráig
BELÉPŐ: felnőtt 6€, Gyerek 3,50€

Bónusz:

-10% 

árengedmény

Bónusz:

-10% 

árengedmény

Bónusz:

-10% 

árengedmény
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KICSINEK IS, NAGYNAK IS … 
Irány St. Georgen ob Judenburg!
Èn is oda tartok!
Oda, ahol sok izgalom vár. Oda, ahol az alvás is élmény. Valójában hol 
is garázdálkodnak a kalózok? Hol mos Winnetou aranyat? Hol jár túl 
Jancsi és Juliska a boszorkány eszén és hol alussza Csipkerózsika 
mély álmát? – Természetesen a stájerországi meseerdőben. Több 
mint 130 mesehős talált nálunk otthonra és izgatottan várják, hogy 
újabb felejthetetlen kalandokban legyen részük veled. Egy különle-
ges attrakció az új Butterfl y (pillangó) a kalózfaluban, mely a bátra-
kat megforgatja a levegőben. Éves bérlet személyenként 24€.
Itt sok kaland, fi nom ételek és egy igazi álomvilág vár rád!

NYITVATARTÁS:
Húsvét – okt. vége
Minden nap 8.30 - 18.30
 
BELÉPŐ:
Felnőtt és gyerek 2 éves kortól 8,50€
Óvodás és iskolás csoportok: 4,50€-tól
Csoportok  20 főtől 5,50€
Bónusz: 10% árengedmény

Wrabl Sieglinde, Märchenwald Steiermark
8756 St. Georgen ob Judenburg, 
Tel.Nr. 03583/2116
www.maerchenwald.at



Judenburg környéke

A zeltwegi sportcentrum 126.600 m²-en számos sportnak 
és szabadidőprogramnak ad helyet bármilyen korú sze-
mély számára. Több mint 20 fajta sportot (nyári/téli) lehet 
itt űzni: bocsa, strandröplabda, foci, tenisz, asztali tenisz, 
squash, streetsoccer, inline hoki… Görkorizásra optimális 
feltételeket nyújt egy 1,5 km-es, 3 m széles a sportcentrum 
körüli, kiváló minőségű aszfaltból készült csík valamint egy 
5 m széles ovális speed-skating pálya. Bónusz: „60 perc, 1 
személy 1x ingyen squash vagy 1x ingyen görkorcsolyázás“

34 SPORTCENTRUM ZELTWEG

Zeltweg, Bundesstraße 14
Tel: 03577-2356613
info@sportzentrum-zeltweg.at
www.sportzentrum-zeltweg.at 


NYITVATARTÁS: egész évben
BELÉPŐ: Belépővel és más díjakkal kapcsolatos 
információ a honlapunkon 

Zeltweg szívében található a „Pfaffendorfer Wald“ erdei 
tanösvény valamint egy fi tnesz ösvény.
Akár szabadlevegőn való sportolásra akár pihenésre vá-
gyik, mi a testmozgás sokféle lehetőségét kínáljuk.

Katonai repülőgépkiállítás 2010
Helyszín: Hangar 8, Fliegerhorst Hinterstoisser
8740 Zeltweg, www.luftstreitkraefte.at
Katonai repülőgépkiállítás tel.: 05020152-53596

33 ERDEI TANÖSVÉNY & KATONAI REPÜLŐGÉPKIÁLLÍTÁS

Tourismusverband Zeltweg
Tel: 03577-25510
office@zeltweg-tourismus.at
www.zeltweg-tourismus.at 


NYITVATARTÁS: 2010.4.30-10.17.
Kedd-vasárnap 9-17 óráig
BELELÉPŐ: ingyenesi

Bónusz:

ingyen 
squash

Bónusz:

ingyenes  

belépő
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Ausztria egyetlen drágakő csiszolóműhelye Weißkir-
chen-ben található. Itt stájer kövekből gyönyörű éks-
zerek készülnek. Jelenlegi kiállítás: „Glitzerwelt der 
Steine“ (A kövek csillogó világa). Csoportos látogatás 
10 személy felett előzetes jelentkezésre szombat du. 
és vasárnap is lehetséges. Nyitvatartás: január-május: 
hétfő-péntek 9.00-12.00 óráig és 14.00-18.00 óráig és 
szombaton 9.00-12.00 óráig. Május 1-december végé-
ig 9.00-18.00 (ebédszünet nincs) és szombaton 9.00-
12.00 óráig.

35 DRÁGAKÖVEK WEISSKIRCHEN

Weisskirchen, Bahnhofstraße 7
Tel: 03577-81111 Fax: DW 4
info@edelsteine-krampl.com
www.edelsteine-krampl.at 



NYITVATARTÁS: egész évben
BELÉPŐ: 2€ személyenként

Bónusz:

ingyen  
belépő

330 km jelzett turistaút, kristálytiszta hegyi tavak, cso-
dálatos kilátás Stájerország legmagasabban fekvő me-
nedékházától a Zirbitzkogel-en (2397 m) és sok alpesi 
kunyhó kényezteti a túrázókat. Jól kitáblázott kerékpár & 
MTB utak várják a lelkes sportolókat. Kiállítás & árusítás 
a Köstenberger galériában, élménygazdag túrautak a 
természetben: „Granitzenbach“ & „Amering“ valamint 
„Zirbl-Erlebniswanderweg“. Ami pedig az ínyenc 
konyhát illeti, nem szabad kihagyni a díjnyertes Zirben-
kugeln-t és Zirberl-t sem. Bónusz: tekézés a Gillitsch 
vendéglőben Obdach-ban óránként 7€ helyett 5€.

32 STÁJER ZIRBENLAND

Tourismusbüro Obdach
Tel: 03578-3406
offi ce@steirisches-zirbenland.at
www.steirisches-zirbenland.at 



Bónusz:

-2€ 
árengedmény



Megtakarítás a Bonuscard-dal
A Murtal üdülési régió vendégei a Meldeblatt (tartózkodás bejelentését igazoló 
papír) bemutatásának ellenében, valamennyi információs irodánkban kaphatnak 
egy ingyenes Bonuscard-ot. A Bonuscard számos előnnyel és vonzó árkedvez-
ménnyel jár, ha tulajdonosa a Murtal üdülési régió bizonyos látnivalóit tekinti meg 
vagy szabadidőközpontját használja. Minden látnivalónál, mely bónuszt ad, fel van 
tüntetve a Bonuscard jele. 
Amennyiben egy látnivaló megtekintése előtt nem jut el egy információs irodába 
– kérjük, vigye magával a szállásadója által kitöltött Meldeblatt-ot és mutassa be, 
majd a legközelebbi alkalommal szerezze meg kártyáját!

Szép és élményekben gazdag üdülést kívánunk a Murtal üdülési régióban!

Judenburg környéke

A judenburgi Puch Múzeum az egész család számára nagy 
élményt nyújt és közvetlen közelről bemutatja az autó-
gyártás mérföldköveit. Két emeleten láthatók itt legendás 
kerékpárok, motorkerékpárok és autók, melyek a „Puch“ 
márka világszerte aratott sikereire emlékeztetnek. 2010-
es időszaki kiállítás: „Hafl inger 50+“ és „Háború előtti 
motorkerékpárok“.
Kombinált jegy (Sternenturm & Puch-Museum) 12€

36 PUCH MÚZEUM JUDENBURG

Judenburg, Burggasse 39
Tel: 03572-47127
office@puchmuseum.at
www.puchmuseum.at 

 NYITVATARTÁS: CS - P 14-17 óráig, Szo, V, munkaszün. 
nap 11-17 óráig
BELÉPŐ: felnőtt 5€, gyerek (6-12 év) 4€
Család (2 felnőtt 2 gyerek 12.évig) 12€

Bónusz:
-1€ áren-

gedmény a 

kombinált 

jegyre
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Európa legmodernebb planetáriuma vezeti be Önt a 
bolygók, csillagok és galaxisok titokzatos világába. Ra-
fi nált 3D-s világűr szimulációk, melyek elcsodálkoztat-
ják a nézőt, izgalmasak és bővítik a látókört. Kornak 
megfelelően 4 éves kortól (pl. „A varázshajó“) felnőtt ko-
rig („Az univerzum 7 csodája“) kínálunk vetítéseket; min-
dig tartalmazza az aktuális csillagos égbolt áttekintését 
is; mindezt Ausztria legmagasabb várostornyában találja, 
mely egy látványos üvegtalpas lifttel is rendelkezik.

37 CSILLAGTORONY/ PLANETÁRIUM JUDENBURG

Judenburg, Kirchplatz 1
Tel: 03572-44088
reservierung@sternenturm.at
www.sternenturm.at 


NYITVATARTÁS: hetente 3-7 nap, szünidőben min-
den nap BELÉPŐ: felnőtt 9,50€, gyerek (16 évig) 6,50€ 
Kombinált jegy (Sternenturm & Puch-Museum) 12€

Bónusz:

2. bemutatóra 

-25%

Megtakarítás a 

Bonuscard-
dal



Judenburg környéke

A gondosan felszerelt sportlétesítmény részét képezi 
egy több mint 860 m²-es mászófelület, mely minden 
elképzelhető struktúrával és elemmel, 3-10-es nehéz-
ségi fokon rendelkezik. A tenisz rajongóinak is remek 
feltételeket nyújtunk kiválóan karbantartott három fe-
dett és három kültéri pályával. Közvetlenül a létesítmény 
mellett: egy kis mozgás után kellemes pihenőt garantál 
a tágas Sportcafé 60 ülőhelyével és kényelmes kerti te-
raszával.

40 MÁSZÓTEREM ÉS FEDETT TENISZPÁLYA JUDENBURG

Waltersdorfer Straße 25
Tel: 03572-86950
kletterhalle@sportaktiv.at
www.sportaktiv.at 


NYITVATARTÁS: H-V: 7-23 óráig
BELÉPŐ: aktuális árainkat és kombinált ajánlatain-
kat a www.sportaktiv.at honlapon találja.

Kevés város büszkélkedhet történelmi gyökereinek és a 
város keletkezésének, oly számos tanújával, mint Juden-
burg. Egy séta az óváros történelmi épületei és építmé-
nyei mentén megeleveníti ezt a történelmet!
A vezetés kiindulópontja az 500 éves Stadtturm - város 
torony, ahol a séta a planetáriumban egy rövid vetítéssel 
kezdődik. Kiindulási pont: Sternenturm – kassza, minden 
pénteken 10.00 órakor.

39 IDEGENVEZETÉS JUDENBURG

Sternenturm Judenburg
Tel. 03572-44088
planetarium@sternenturm.at
www.sternenturm.at



Az élményfürdő elnyerte a kimagasló minőségért járó 
stájer díjat és egész évben várja vendégeit, akik tenni 
akarnak az egészségükért. Az uszoda és szabadtéri fürdő 
sportmedencéje, kisgyermekeknek kialakított része úszni 
és pancsolni csalogat kicsit és nagyot. A kínálatot egy 
játszó patak, egy sodrófolyosó, a vízi játékállat „Nessy“, 
egy több mint 7 m hosszú vízi csúszda, pezsgőpad és 
vízköpők teszik teljessé.

41 ÉLMÉNYFÜRDŐ & USZODA JUDENBURG

Judenburg, Fichtenhainstr. 3
Tel: 03572-85492
i.wolfger@judenburg.at
www.judenburg.at 


NYITVATARTÁS: télen (okt.-ápr.), nyáron (máj.-szept.)
BELÉPŐ: felnőtt 6,30€, gyerek 3,30€, család (2 
felnőtt 2gy.) 15,15€

Nagyszámú kiállítási darab három emeleten dokumentálja 
Judenburg történelmét. Judenburg egykor Bécs és Velence 
között a legfontosabb kereskedelmi város volt. A város fon-
tos szerepéről tanúskodik többek között a középkori Juden-
burg makettje, a „Strettweger Kultwagen“ eredeti másod-
példánya (ez a Hallstatt kor európaszerte legjelentékesebb 
lelete) és számos más tárgy, mely az érme-történelméről 
és a helyi művészetről mesél. Előzetes jelentkezés esetén 
vezetés a nyitvatartási időn kívül is lehetséges.

38 VÁROSI MÚZEUM JUDENBURG

Judenburg, Kaserngasse 27
Tel: 03572-85053 
www.judenburg.com



IDŐPONTOK: péntekenként 7.9 – 9.24.
BELÉPŐ: felnőtt: 5,50€, gyerek (12 évig): 3€

NYITVATARTÁS: szept.-jún.: H-P 9-14 óráig; 
júl.- aug.: H 9-12 óráig, K-Szo 9-17 óráig
BELÉPŐ: felnőtt: 5,50€, gyerek (12 évig): 3€

Bónusz:

ingyenes   

belépő
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Bónusz:

-1€ 
árengedmény

Bónusz:

-10% 

árengedmény

Bónusz:

-10% 

árengedmény



Knittelfeld környéke
Míg Spielbergben az Austriaring-et nem sokára befe-
jezik, addig különleges VW Bogár-ritkaságokat lehet 
megtekinteni a „VW Bogár múzeum“-ban Gaal-ban. 
De valójában Knittelfeld környékén a vasút az úr.

Jelenleg Spielbergben még csak a gokart moto-
rok zúgnak a fedett gokart pályán, de nem so-
kára elkészül az Austriaring. Csak egy völgyel 
odébb, Gaal-ban, sok érdekes látnivalót, mint 
pl. az alpinparkot, az Ingering-tavat vagy a 

VW Bogár múzeumot lehet meglátogat-
ni. Mindenképpen a környék egyik 

fénypontja a seckaui apátság és 
időszaki kiállításai. Ne mulasszák 
el Knittelfeld-ben a vasútmú-
zeum ot és a modellvasútmú-

zeumot sem. A magasba hívogat 
a különösen egyedi „facsúcsok ösvé-

nye” Rachau-ban. Ez egy élmény 
fi atalnak és idősnek egyaránt.
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Élvezze a sebességet és a harci szellemet egy 3.000 m² 
-es csarnokban, kiváló minőségű aszfalton, 9-PS-es go-
kartokkal, biztonsági rendszerrel. Szívesen adunk aján-
latot saját „Grand Prix“-rendezvényére. Gyerekek 135 
cm-es testmagasságtól vezethetnek. Csoportos foglalás 
a nyitvatartási időn kívül is lehetséges!

42 FEDETT GOKART-PÁLYA SPIELBERG

Kartstr. 1, Spielberg
Tel: 03577-23655
office@indoorkart.at
www.indoorkart.at 


NYITVATARTÁS: K-P 16-24 óráig, Szo 10-24 óráig
V & munkaszüneti nap 10-22 óráig
BELÉPŐ: ár/gokart: 8 perc 11€, 30 perc 33€

Seckau, Knittelfeld közelében, a Zinken lábánál fekszik és a 
Murtal egyik legnevezetesebb kirándulási célpontja: a ben-
césrendi apátság a román bazilikával és Boeckl freskókkal, a 
Hochalm a Maria Schnee zarándoktemplommal (1822 m) vagy 
a Tremmelberg kilátótornyaival. Nyáron fi gyelmébe ajánljuk a 
Weiermoarteich tavacskát. Semmi képpen sem szabad kihagy-
ni a Marktstraße-n található „Konditorei Regner“ cukrászda 
világbajnok tortáját sem. A seckaui bencés apátság „Welt der 
Mönche“ (szerzetesek világa) című kiállítással hívogat. 

43 SECKAU

Tel: 03514-52053
Fax: 03514-52054
info@seckau.at
www.seckau.at 


NYITVATARTÁS: máj.1-okt. 31.
Vezetés: 11 és 14 órakor
BELÉPŐ: felnőtt 5€, engedményes 4,50€

Bónusz:

-10% 

árengedmény

Bónusz:

-0,50€

árengedmény



Knittelfeld környéke
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Az Ingering-tó 1200 m-en völgykatlanban fekszik és 
gyönyörű táj övezi. A mottónk szerint “Szimatoljon egy 
kis természetet és pihenjen egyet”, itt nyugalmas órákat 
tölthet, távol a stresszes mindennapoktól. 
Gondosan karbantartott kiránduló és turistautak vezet-
nek fel egészen az alpesi régióig és teszik így elérhetővé 
a Seckauer és Gaaler Alpok hegyvonulatait és a köz-
kedvelt kirándulási célpontot, Ingeringsee-t. A látogató-
kat egy álomszép hegyi panoráma várja, mely a vízben 
tükröződik. 
Busszal is elérhető. Az Ingeringsee a parkolótól 5 perc 
sétára található.

45 INGERING-TÓ GAAL

Gaal, Bischoffeld 25
Tel. 03513-8820 
gde@gaal.steiermark.at
www.gaal.at  



A VW Bogár – egy név, egy autó, egy sztár!
Generációk motorizált kedvence - tervezést, megbíz-
hatóságot és extravaganciát illetően. A kiállítás bemu-
tatja a jármű sokoldalúságát – csodálatos kiállítási dara-
bokkal a legenda kezdetétől újjászületéséig. A szervezők 
nagy erőbedobással, kitartással és minden részletre 
odafi gyelve gyűjtöttek, vásároltak és javítottak, hogy a 
VW Bogár kultusza ne halványuljon el.

46 VW BOGÁR MÚZEUM GAAL

Gaal, Ingering II
Tel: 03513-8822
info@kaefermuseum.at
www.kaefermuseum.at 


NYITVATARTÁS: 5.1-10.31., Szo, V, és munkaszün. 
nap 10-17 óráig
BELÉPŐ: felnőtt 4€, gyerek 2€

Bónusz:

felnőtt -1,50

 gyerek -0,80

Igazi élmény fi atalnak és idősnek – akár barátokkal, 
családdal vagy csoportosan – vállalja a kihívást és élje 
át ezt a kalandot személyesen.
Magas kötélpálya-kertünket sziklák között és a termés-
zetben helyeztük el. A kert részét képezi többek között: 
egy lecsúszásra való kötélpálya, egy pamperpol, egy ha-
rangjáték és egy fl ying fox. Az alpinparkban hegymászás 
és klettersteig-oktatás is folyik.
A részvételhez szükséges felszerelést biztosítjuk.

47 ALPINPARK STEINMÜHLE GAAL

Knittelfeld, Billrothstraße 8 
Tel: 0664-4431251
ewald.walder@aon.at
www.alpineerlebniswelt.at 


NYITVATARTÁS: A nyitvatartási időt az interneten 
találja. BELÉPŐ: Függ a résztvevőszámtól és 
tartózkodás hosszától

Bónusz:
árengedmény 

családoknak

-10%

Gyarapítsa tudását fűszernövényekről és 
gyógynövényekről csodálatos hegyi környezetben, 1200 
m-en. Az igényesen kialakított fűszernövény ösvény 70 
különböző fűszer- és gyógynövényt foglal magában 
14 tartóban. Az ösvény végén egy kis hegyi patakban 
lehetőség nyúlik egy felfrissítő Kneipp-kúrára. A létesít-
ményt egyénileg is fel lehet fedezni, de előzetes jelentke-
zés esetén bármikor vezetés is lehetséges.

44 F SZERNÖVÉNY-TANÖSVÉNY GAAL

Fam. Reumüller
Gaal, Gaalgraben 15 
Tel: 03513-282
matthaeus.reumueller@utanet.at

NYITVATARTÁS: jún. eleje-október
BELÉPŐ: önkéntes adomány

Bónusz:

ingyenes 

belépő

Bónusz:

ingyenes 

belépő



Knittelfeld környéke
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48 MINIGOLFPÁLYA KNITTELFELD

Stuhlpfarrer-Egger
Stadtpark Knittelfeld
Tel: 0676-4270930
www.knittelfeld.at 


NYITVATARTÁS: április-október
BELÉPŐ: felnőtt 2,50€, gyerek 1,50€ (6-15év)

Versenymedence, gyerekmedence, bébimedence, csúsz-
da kisgyerekeknek.
Napelemek gondoskodnak a kellemes vízhőmérsékletről. 
Szabadtér: nagy focipálya, strandröplabda pálya, kosár-
labda kosár, játszótér.
Uszoda: versenymedence, egy gyerekmedence, kiválóan 
alkalmas úszóversenyek megrendezésére, 56 m hosszú 
vízi csúszda.
Bónusz: 10% árengedmény a napi jegyre.

49 USZODA KNITTELFELD

Knittelfeld, Parkstraße 63
Tel: 03512-82319
www.knittelfeld.at 


NYITVATARTÁS: máj.-szept., télen: okt.-ápr., K - V
14-20 óráig, szünidőben: K - V 9-20 óráig
BELÉPŐ: felnőtt 4,40€, diák 2,30€

Knittelfeld csodálatos városligetében található Stájer-
ország egyetlen minigolf-versenypályája!
A létesítmény 18 db 12 m hosszú és 1,25 m széles be-
tonpályából áll. Pihenésre számos pad áll rendelkezés-
re. A minigolf nagy élmény az egész családnak, melyet 
napközben árnyékot adó fák, este pedig romantikus 
kivilágítás tesz teljessé.

Ausztria első farsang- & hagyomány-múzeumában kb. 
3500 kiállítási tárgy található, ezek közül 2000 farsangi 
kitűző & medál a világ minden tájáról, gárdák, Tizene-
gyek Tanácsának, hercegek és herceg párok farsangi 
egyenruhái, valamint táncjelmezek Rio de Janeiro-ból, 
népviseleti jelmezek, kézzel faragott famaszkok és 
boszorkányjelmezek.

50 FARSANG- & HAGYOMÁNY-MÚZEUM KNITTELFELD

Knittelfeld, Hauptplatz 10
Tel: 03512-864640
stadtmarketing@infoknittelfeld.com
www.infoknittelfeld.at 


NYITVATARTÁS: Kedd 9-11 óráig, szerda 14-17 óráig
BELÉPŐ: felnőtt 3€, gyerek (15 évig) 1€

Egy 160 m²-es területen, 700 m összsínhosszon, 5 pá-
lyaudvar bonyolítja le a forgalmat. A vasúti üzem élethű 
bemutatása. A berendezéshez egy keskennyomtávú 
szakasz is tartozik. 220 váltót, 280 jelzőberendezést és 
500 vasúti biztosító berendezést irányítunk és tartunk 
szemmel. A terep szerves része az autókkal teljesen be-
járható útrendszer.
Bónusz: gyerekek felnőtt kíséretében ingyen.

51 MODELLVASÚT KNITTELFELD

Knittelfeld, Bahnhofplatz 8
Tel: 03512-75168
esv@modelleisenbahn-knittelfeld.at
www.modelleisenbahn-knittelfeld.at 

 NYITVATARTÁS: A nyitvatartási időket az inter-
neten találja.
BELÉPŐ: felnőtt 5€, gyerek felnőtt kíséretében in-
gyen, gyerek: 6-16 év 3€, csoport 15 főtől 4€

Bónusz:

gyerekek 

ingyen

Bónusz:

-10% 

árengedmény

Bónusz:

-10% 

árengedmény

Bónusz:

-1€ 
árengedmény



Knittelfeld környéke
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A múzeum látnivalói: vezetés-szimulátor, a vasút története, 
egyenruha és kard gyűjtemény, szalonkocsi az századfordulóról, 
vasúti felépítmény és felépítményszerszámok, különböző formájú 
sínek, szerszámok, vasúti bálok adományai, óragyűjtemény, 
vasúti jelvények, vasútmakettek, működőképes központi váltó 
és jelző állítóközpont, 1300 vasutas sapka (bejegyezve a Re-
kordok Könyvébe), a postakocsitól a Tauruszig, a gőz-, dízel- és 
villanymozdonyok története, időszaki kiállítás és még sok más 
… kerti modellvasút: máj.1 – szept., Szo/ V 10 – 17 óráig

52 VASÚTMÚZEUM KNITTELFELD

Knittelfeld
Tel. 0676-5440795
eisenbahnmuseum.kf@aon.at
www.eisenbahnmuseum-knittelfeld.at 


NYITVATARTÁS: ápr.1-okt.31., K-V: 9-17 óráig
BELÉPŐ: felnőtt 7€, gyerek 3€, nyugdíjas 5€
Csoport 5€, vezetés/fő 1,50€

Európa legmagasabban fekvő „facsúcsok ösvénye” az 
üde alpesi Rachau közepén található, ahonnan szabad 
kilátás nyílik a Gleinalm-ra, Seckauer Alpen-ra, dombok-
ra, mezőkre, erdőkre és környező templomtornyokra. A 
2,7 km hosszú körút érintetlen természeten vezet végig. 
A „facsúcsok ösvény” gazdag kilátást nyújt – egy ma 
szív vörösfenyő konstrukció 20 méterre az erdő talajától, 
lépcsőkkel, 28 toronnyal, és négy kilátótérrel; és jóval kö-
zelebb van az éghez.

53 FACSÚCSOK ÖSVÉNYE RACHAU

Mitterbach 25, Rachau
Tel/Fax: 03512-44599
office@wipfelwanderweg.at
www.wipfelwanderweg.at 


NYITVATARTÁS: április-október, minden nap 9-18 óráig
BELÉPŐ: felnőtt 9€, gyerek 6€, Engedményes 7€, 
csoport 7€

Egy szép fennsíkon, gyönyörű kilátással az „Alpengasthof Spitzer“ vendéglőre – egy 
feledhetetlen élmény. A látogató itt élvezheti a tipikus alpesi hangulatot, de egyidejűleg 
a kényelemről sem kell lemondania. A „Gasthof Spitzer“ 990 m magasan fekszik és 
lenyűgöző kilátással szolgál; mindez új erőt ad a látogatóknak, minden egyes láto-
gatáskor. 
Egész nap saját termelésből készülő hideg és meleg konyha. Csodálatos kiránduló utak 
és pompás kilátás nyújt örömöt a túrázóknak. Akinek kedve van, segíthet az istállóban 
vagy az állatok gondozásában. A játszótér jól látható a napos teraszról, sok örömöt és 
nagy változatosságot kínál kis vendégeknek. Egész évben nyitva.

A-8715 ST. LORENZEN BEI KNITTELFELDA-8715 ST. LORENZEN BEI KNITTELFELD
PREGGRABEN 65. TEL.: 03832/2525PREGGRABEN 65. TEL.: 03832/2525
gasthof@almgasthof-spitzer.atgasthof@almgasthof-spitzer.at
www.almgasthof-spitzer.atwww.almgasthof-spitzer.at

Bónusz:

-10% 

árengedmény

Bónusz:

-10% 

árengedmény
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Az admonti apátság könyvtára a világ legnagyobb kolo-
stori könyvtára. 
Ugyanilyen fontos látványosság az apátság nagy múzeu-
ma, mely művészettörténeti, egy természettudományi, egy 
modern művészeti részt, az apátság multimédiás bemu-
tatóját és még sok mást foglal magában, valamint mind 
ezt érdekesen összeköti egymással. Időszaki kiállítás az 
admonti apátságban: 2010 jún. 3 – nov. 7-ig PLAY AD-
MONT interaktív kiállítás a REGIONALE10 keretében!

BENCÉS APÁTSÁG ADMONT KÖNYVTÁR & MÚZEUM

Admont 1
Tel: 03613-2312-601
kultur@stiftadmont.at
www.stiftadmont.at 


NYITVATARTÁS: márc.28-nov.7, minden nap 9-17 
óráig BELÉPŐ: felnőtt 9,50€, gyerek 5,30€, 
Csoport: felnőtt 8€, gyerek 4,50€

Látogassa meg az ércbánya földalatti labirintusát és ismerje 
meg a bányászlegények régi és mai munkavilágát – az érc-
hegy kialakulásától a Wassermann-mondán keresztül egészen 
egy igazi robbantás audiovizuális vetítéséig. A bánya megte-
kintéséhez mindenképpen hozzá tartozik egy izgalmas utazás 
a világ legnagyobb taxijával, Hauly-val. Hauly egy 860 lóerős, 
64 férőhelyes átépített nehéz tehergépkocsi, mely kalandos 
felfedezőutat kínál a stájer érchegy különböző szintjein át.

ÉRCBÁNYA EISENERZ

Eisenerz, Erzberg 1
Tel: 03848-3200
info@abenteuer-erzberg.at
www.abenteuer-erzberg.at

 NYITVATARTÁS: máj.1-okt.31., 10-15 óra
BELÉPŐ: felnőtt 14€, gyerek (4-6 év) 6,50€, Diák 
(7-15 év) 7,50€, Ércbánya és Hauly: felnőtt 24€, 
gyerek (4-6 év): 11,50€, diák 12,50€

Az Elfenberg Mautern látogatóira sok kaland vár. 1.100 
m-en 250 vadon élő állat, egy földalatti bejárható far-
kasodu, Ausztria legnagyobb és legszebb medvekifutója 
és egy idilli gyerek parasztudvar állatsimogatóval várja a 
látogatókat. A mindennapos ragadozó madár bemutató 
mellett jó szórakozást ígér a technikai szabadidőpark, a 
nyári bobpálya és a guruló pálya rollerpálya. Ez egy igazi 
kaland az egész család számára! Bónusz: 10% árenged-
mény a vadas- és élményparkra, kivéve rollerpálya.

ELFENBERG MAUTERN

Alpsteig 1, Mautern
Tel: 03845-2268
office@elfenberg.at
www.elfenberg.at


NYITVATARTÁS: ápr. 25-okt. 26.
BELÉPŐ: érdeklődésre

Egyéb látnivalók
A Murtal üdülési régió határain kívül is számos 
más stájer valamint salzburgi bónusz-partnerekkel 
szolgálhatunk vendégeinknek. 
Az alábbiakat különösen fi gyelmükbe ajánljuk: 

Bónusz:

felnőtt  -1,50
€

gyerek  

-0,80
€

Bónusz:

-10% 

árengedmény



Térkép
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A mauterndorfi  vár egy időutazásra hívja az érdeklődőket. 
Életnagyságú alakok, emberek eredeti öltözetben és ál-
latok valamint jelenetek a vár egykori életéből élethűen 
mutatják a középkor mindennapjait. A látogatás egyik 
csúcspontja a bástya, melyen 6 emeleten lehet megte-
kinteni a torony régmúlt használatát (kincstár, tömlöc, 
menedékszállás és egy kis toronyszoba). Érdekfeszítő 
körút audioguide-dal 8 nyelven. Gyerekprogram a 
szünidőben: K, Sze, P, V érdeklődés esetén.

KALANDOS VÁR MAUTERNDORF

Burgerlebnis Mauterndorf
Tel: 06472-7426
office@burg-mauterndorf.at
www.salzburg-burgen.at 


NYITVATARTÁS: máj.-okt., minden nap 10-18 óráig
BELÉPŐ: felnőtt 8,20€, Gyerek 5,10€ (6-15 év)

A 2010-es kiállítás az üveg sokoldalúságát mutatja be 
különböző korokban: a rómaikortól az Waldglaszei-
ten (erdei üveg-kor) keresztül a mai, sokszor igencsak 
műszaki használatig. Múzeum, kiállítás és üvegfújó 
kunyhó Oberglas Bärnbach: Vezetés csoportoknak 
előzetes jelentkezésre hétfő – csütörtök 9, 10, 11, 12, 
13 és 14 órakor, péntek és szombat 9, 10, 11 és 12 
órakor.

ÜVEGMÚZEUM BÄRNBACH

Weststeiermark
Tel: 03142-62950
glascenter@stoelzle.com
www.glasmuseum.at 

 NYITVATARTÁS: ápr.-dec.31., H-P 9-17 óráig, 
Szo 9-13 óráig 
BELÉPŐ: felnőtt 6,50€, diák (14 évig): 4€
Családi jegy: 15€

Bónusz:
felnőtt

-0,50
€

Bónusz:
felnőtt

-1,50
€

EGY CSODÁLATOS IDŐUTAZÁS A KÖZÉPKORBA!

A mauterndorfi várban a középkor felébredt mély álmából! A látogató hirtelen régi időkben 

találj magát. A 13. századból származó várban ma életnagyságú figurák és egykori élethelyzetek 

bemutatása csalogatja a látogatókat egy izgalmas időutazásra a középkorba. 

Nyitvatartás minden nap máj. 1 – okt. 31-ig, 10 – 18 óráig 
Július 10 – 11: nagy középkor ünnep

Július és augusztus: lovagi gyerekprogramok, hosszú éjszakák a várban

Burg Mauterndorf · offi  ce@burg-mauterndorf.at · Tel. +43(0)64 72 / 74 26

KALANDOS VÁR MAUTERNDORF



Látnivalók Murau környékén

Látnivalók Judenburg környékén

Látnivalók Knittelfeld környékén

A kirándulási 
célpontok összefoglalója
1

1

1
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Egészségügyi 
termálfürdő k

Síhegyek/Síterületek

Turázási falvak

Nyári szánkópálya

Kanu/Rafting

Golfpálya

Vonatozás

Kemping

Nordic Walking központok

Apátságok és kolostorok

Faút menti 
községek

Murradweg kerékpárút

Alpentour

T É R K É P :



Információ és foglalás: 

Tel. 03572-44088
www.sternenturm.at, www.puchmuseum.at

• SUPER-3D-VILÁGŰR –SHOW-k
• U2 és Pink Floyd Musik Show
• Üvegpadlós lift a csillagtoronyban     
  (Sternenturm)
• Panorámakávézó 42 m magasságban
• Kupola 50 m magasan

Az összes négykerekAz összes négykerekűű Puch járm Puch járműű & a  & a 
Puch motorok történetePuch motorok története

JUDENBURG  JUDENBURG  

NEM NEM 
SZABAD SZABAD 
KIHAGYNI!KIHAGYNI!

Európa legmodernebb planetáriuma, Ausztria legmagasabb várostornyában


