A Mostviertler gyümölcsei

Üdvözöljük!

Kulináris gyönyör fakad a vadrózsa virágából és a csipkebogyóból.
A virágokat likőr, porcukor, szirup, vadrózsafagylalt és frissítő
desszertek készítéséhez használják. A csipkebogyóból lekvárt és
likőrt készítenek. A csipkebogyó lekvárt mártásokhoz és csokoládéba is keverik.

Ez a térkép elkíséri Önt a Mostviertel régió felfedezése közben.
A mostvierteli körtebor – Európában egyedülálló
Folyékony különlegesség a Moststraße turistaúttól az Amstetten környéki
hegyek lábáig nyúló lankás gyümölcsösökben.

Az Alpokban
A mostvierteli Alpok lenyűgöző
hátteret alkot impozáns hegyeivel,
mély szurdokaival és három nemzeti parkjával.

A barkócá, ezt a vörösbarna, hüvelyknyi méretű vad gyümölcs
elsősorban a Mosviertel keleti részén terem. Savanyú-édes izű,
mandulára-marcipánra emlékeztető aromával Likőrök, lekvár és
borpárlat készítésekr használják

A kovácsok útján

Ínycsiklandó borok

Színes városi élet

Fedezze fel a vas, a tűz, a víz, a
fa és a föld erejét az Eisenstraße
Kultúrparkban.

A Traisental-Donauland régiót
borainak tiszta eleganciája teszi
Ausztria egyik legjobb borvidékévé.

Barokk, art nouveau és kortárs
építészet szépen megfér egymás
mellett St. Pöltenben: Alsó-Ausztria fővárosa számos arcát mutatja
az ide látogatónak.

Képeskönyvbe illő táj

Barangolások

Melker Alpenvorland

A fényes, piros som és más,
különleges vad gyümölcsök
és fűszernövények vonzzák a
látogatókat a képeskönyvbe illő
Pielach völgybe.

A Traisen és a Gölsen völgyének
sűrű erdői a kalandvágyó családok
és a nyugalmat kereső zarándokok
körében egyaránt népszerűek.

Játék az érzékekkel
Csodálatos kilátás, kézművesség,
vendéglátás – mindez a pompás
reneszánsz schallaburgi kastély
közelében.

Mostvierteli kerékpárutak
Akár a Duna mentén, a dombok és hegyek lábánál, akár a dombok
között, vagy a hegyekben - a Mosviertel változatos túraútvonalakat
kínál a kerékpárral érkezők számára. Élvezetes látnivalók szegélyezik a kerékpárutakat.
Például a három Most-út a körtefákkal borított dombok között,
ahol elektromos kerékpár is bérelhető. www.moststrasse.at
Számos barátságos szállásadóval találkozhatnak a kerékpárosok a
111 km hosszú Traisenvölgyi kerékpárúton. A családi és zarándok-kerékpárút a Dunától Mariazellig, a búcsújáróhelyig vezet.
Vissza St. Pöltenbe a Mariazelli Vasúttal mehetnek. A kerékpáros
zarándokút a melki apátságtól indul. Az út érinti a göttweigi, herzogenburgi és lilienfeldi kolostorokat is.
www.traisentalradweg.at

Cycle paths
Dunai kerékpárút
Hossza: 130 km útszakasz: St. Pantaleontól Traismaueigr
Ybbsvölgyi kerékpárút
Hossza: 106 km Rajt: Ybbs/Donau, Cél: Lunz/See
Prima-Pira-Tour
Hossza: 55 km Rajt und Cél: Haag
Mostbaron-Radweg
Hossza: 67 km Rajt und Cél: Stift Ardagger
Moststraßen-Radtour
Hossza: 110 km Rajt und Cél: Amstetten
Ötscherland-Radweg
Hossza: 65 km Rajt: Ybbs an der Donau, Cél: Lackenhof, vagy Lunz
Melker Alpenvorland-Radweg
Hossza: 53 km Rajt: Purgstall, Cél: St. Margarethen
Meridian-Radweg
Hossza: 88 km Rajt: St. Pölten, Cél: Kienberg
Pielachtal-Radweg
Hossza: 56 km Rajt: Melk, Cél: Dobersnigg (Gemeinde Loich)
Weinberg-Radweg
Hossza: 14 km Rajt: Hollenburg/Donau, Cél: Herzogenburg – csatlakozik a Traisenvölgyi kerékpárúthoz
Traisental-Radweg
Hossza: 111 km Rajt: Traismauer (Donau-Radweg), Cél: Mariazell
St. Pölten a kerékpárosok városa
179 km kerékpárúttal és kerékpáros túrautakkal
Triesting-Gölsental-Radweg
Hossza 60 km, Rajt: Traisen, Cél Schönau/Triesting
Traisenvölgyi kerékpárút
Csatlakozik a szomszédos régiók kerékpárutjaihoz:
a Wienerwaldi-kerékpárúthoz,
a nagy Tullni-kerékpárúthoz,
a Franz-Schubert-kerékpárúthoz
Cycle links to neighbouring regions: Danube cycle path (Donauradweg),
Vienna Woods cycle path (Wienerwaldradweg), Große Tulln cycle path
(Große-Tulln-Radweg), Franz Schubert cycle path (Franz-Schubert-Radweg)

Egynapos kalandozások a
Mostviertelből
Bécs
Bécs, Ausztria fővárosa gyorsan elérhető a
Mostviertelből akár autópályán, akár vonattal.
Az út az indulás helyétől függően1-2 órát vesz
igénybe.

Linz
Körülbelül 60 kilométerre található Linz, ahol
megtekinthető az óváros és számos érdekes
múzeum, melyek közül a legújabb a kortárs
művészeti alkotásokat bemutató Lentos.

Wachau – a Világörökség része
A Duna másik partján terül el a Wachau, az
UNESCO Világörökségének része, Ausztria
legismertebb bortermő vidéke és az ország
egyik legszebb folyóvölgye. A meredek, teraszos
szőlőskertek között megbúvó, képeskönyvbe
illő falvairól ismert Wachauban található a
göttweigi és a melki apátság két pompás barokk
épületegyüttese is.

Mostviertlei zarándokutak
A zarándoklat nagy hagyományokal rendelkezik a Mostviertelben és
jelenleg renszánszát. A legtöbb zarándokút célja Mariazell.
Zarándokutak
Ausztria legismertebb és legrégebbi zarándokútvonala a Via Sacra.
Ennek sportos megfelelője a Bécsi zarándokút.
Mindkettő 125 km hosszú, a Bécs melletti Hinterbrühlből a WienerWaldon és az Alpok bécsi nyúlvánain , valamint a Mostviertelen
keresztül vezetnek Mariazellbe. Az úton 32 nyilvántartott Via Sacra
vendégfogadó áll a zarándokok rendelkezésére az éjszakai pihenés
céljára. www.viasacra.at
Továbbai zarándokutak a Pielachvölgyi , a Manki, (a Jakobsweg egy
szakasza) és a Felsőausztriai zarándokút.

Tanács a szakértőtől
Ha személyes tanácsadásra van szüksége, vagy szállást szeretne
foglalni a Mostviertel régióban, forduljon hozzánk bizalommal.
Örömmel összeállítjuk az Ön utitervét, vagy egyedi igényeinek
megfelelően személyre szabott utazási csomagját. Beszélt nyelveink: angol, francia, olasz, keressen minket telefonon, vagy akár
e-mailben.
Mostviertel Turisztikai Csapat
3250 Wieselburg, Ausztria, Adalbert-Stifter-Straße 4
Tel: +43(0)7416/521 91, Fax: +43(0)7416/530 87
office@most4tel.com, www.mostviertel.info

Ünnepek és kikapcsolódás

Itt érdemes enni és megszállni

Mostviertel lakói tudják, hogyan kell ünnepelni. A Tavaszi Körtebor
Fesztivál április végén-május elején zajlik, amikor a körtefák ezrei
virágba borulnak. Ősszel, a betakarítás és a körtelé erjesztés céljából
hordókba töltése idején további ünnepséget tartanak, télen pedig akkor
szerveznek fesztivált, amikor az új körtebort először megkóstolják.
www.moststrasse.at
Tippek: A 21 Mostbarone (pincemester)
a mostvierteli körtebor szakértője. Ők
állítják elő a legjobb minőségű körtebort
és borpárlatot, valamint professzionális
körtebor-kóstolást, tájékoztató és szórakoztató eseményeket is szerveznek kisebb
és nagyobb csoportok számára egyaránt.
www.mostbaron.at

A mostvierteli körtebor –
Európában egyedülálló

A Moststraße turistaút körülbelül 200 km hosszan kanyarog a lankás vidéken, tiszteletreméltó korú körtefák és a
gyümölcstermelők gazdasági épületei között. A kirándulók
otthonos fogadókban és rusztikus vendéglőkben pihenhetnek meg, emellett sok gazdaság saját boltot is üzemeltet,
ahol helyben előállított különlegességek megvásárlására van
lehetőség.

Varázslatos szépség –
a Dunától az Alpokig
Mostviertel: a történelmi szempontból jellegzetesen osztrák
Mostviertel régió Ausztria szíveként egyesíti az ország jellemzőit:
a Duna és az Alpok között húzódó varázslatosan szép tájat, a gazdag történelmet és a különleges kulturális értékeket.
A Bécstől körülbelül 120 kilométeres, Linztől csupán 60 kilométeres kényelmes távolságban található régió rendkívül jól
karbantartott utakkal büszkélkedhet, még a nagyobb magasságban fekvő részeken is. Mostviertel több hegycsúcsára egész évben
felvonó közlekedik.

Mostviertel elkötelezett és kreatív lakói Európa legnagyobb
összefüggő körtetermesztő vidékének gyümölcseiből különféle ínyencségeket készítenek: italokat, likőrt, borpárlatot,
balzsamecetet, lekvárt, édességet és – természetesen
– körtebort. A helyi egyfajtás körteborok ritkaságnak
számítanak Európában.
Az egyedülálló, kiváló minőségű, körtebor előállítása nagy
áttörés volt a helyi gyümölcstermelők részéről. Aki először
kóstolja meg, elámul a különböző ízek óriási változatosságától. A körtebor jót tesz az egészségnek is;
alkoholtartalma alacsony, mindössze 4-8 % (V/V).
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A barokk stílusú seitenstetteni apátság és fallal körülvett történelmi kertje. www.stift-seitenstetten.at
Az ardaggeri apátság és híres ólomüveg ablakai.
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A haagi állatpark több mint 80 őshonos és egzotikus állatfajnak
ad otthont.
11

Az Amstetten közelében lévő Gigerreithben a kedves hangulatú Mostviertel “Vidéki élet múzeum” körülbelül 17 000 kiállítási tárgyon keresztül mutatja be a mostvierteli gazdaságok életét. www.distelberger.at

G8

Az Ostarrich Kulturhof (Neuhofen/Ybbs) ad otthont egy 996-ból
származó fakszimilének, melyben Ausztria nevét(Ostarrichi) először
említik. www.ostarrichi-kulturhof.at
A Schallaburg kastély az alpesi
előhegységben, a Melker Alpenvorlandban az egyik legszebb reneszánsz
kastély az Alpok északi részén. A kastély ,
április végétől október elejéig minden
évben nagyobb kiállításoknak ad helyet.
www.schallaburg.at

Schirlbauer
Pihringer család
Schiselhof 1,
3300 Winklarn
T +43/7472/669 57
www.pihringer.at
Vendéglő, ahol alma – és körtebor
fogyasztható, kipróbálhatják az
íjászatot és a gyermekek számára.
is tartogatnak meglepetést.
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St. Michael-Urltal 67,
3352 St. Peter/Au,
T +43/7477/43 39 36
www.nussbaumerhof.net
Élvezze a gyönyörű panoráma
békéjét és nyugalmát.

Schloss Hotel Zeillern***
Schloßstraße 1, 3311 Zeillern
T +43/7472/655 01
www.schloss-zeillern.at
Kellemes szobák a történelmi
kastély és a festői udvar stílusos környezetében; piknikkosár
kérésre kapható.

A MostBirnHaus látogatóközpont az ardaggeri apátság közelében.
A látogatók nyomon követhetik a borkörte útját a fától a pohárig.
Nagyszerű látványosság ﬁatalok és idősebbek számára egyaránt.
www.mostbirnhaus.at

www.tierparkstadthaag.at
5

13 Nussbaumerhof
D10 Streisslberger család
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RelaxResort Kothmühle****
Kothmühle 1,
3364 Neuhofen/Ybbs
T +43/7475/521 12
www.kothmuehle.at
Romantikus hotel a lankás
hegyvonulatok között, medencével és spa-ﬁtness részleggel.
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Kiemelt attrakciók
1

A Mostviertel azon része, ahol a helyi lakosok kizárólag borkörte-termeléssel és fermentált körtelé-előállítással foglalkoznak, pontosan olyan, mint egy óriási kert. A Dunától délre
eső terület enyhe klímájának köszönhetően kiváló minőségű
gyümölcs terem az ezer meg ezer göcsörtös körtefán.
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Landhotel Gafringwirt ***
Mittergafring 4,
3324 Euratsfeld
T +43/7474/2680
www.gafringwirt.at
Kiváló helyi konyha, körteborszemináriumok, stílusos,
kényelmes szobák.

A keskeny nyomtávú Mariazelli Vasút
már több mint 100 éve kanyarog a
Pielach völgyében.
Az osztrák vasútépítés úttörő
munkájának számító vonal látványos,
festői tájak között halad a hegyekben.
A vasút modellje megcsodálható a
Kirchberg an der Pielachban található
Modellvasút Múzeumban.

A Duna és a tartomány fővárosa, St. Pölten között terül el a
Traisental-Donauland borvidék. A borok tiszta eleganciája
nemzetközi ﬁgyelmet vívott ki magának.
A zöld veltelini a legnagyobb arányban termesztett
szőlőfajta. www.traisental.info

The Mostviertel:
A Dunától az Alpokig

Kiemelt attrakciók

www.noevog.at
A Frankenfels melletti Nixhöhle barlangban fehér
N11 mészkőüledékből képződött mesebeli formák láthatók. A barlangban rendszeres, vezetett túrák vehetők igénybe. www.pielachtal.info
2

Képeskönyvbe illő táj

3
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A Pielach völgye St. Pölten déli részénél
kezdődik, és annak lankás vidékétől egészen a
mostvierteli Alpokig tart.
A Pielach Ausztria egyik legtisztább, legérintetlenebb folyója, melynek völgye különösen a képeskönyvbe illő tájról és
annak egészséges hatásairól ismert.

Mostviertlerwirt Ott
Marktplatz 4,
3353 Seitenstetten
T +43/7477/423 04
www.mostviertlerwirt-ott.at
Kellemes berendezésű étterem,
szép kert. Seitenstetten apátság

A Steinschaler kertek a rabensteini Hotel Steinschaler Hof körül
találhatók. A kertekben vad fűszernövények sokasága nő; ezek, valamint a Pielach völgyben termő som felhasználásával a Weiß család
különleges ételeket készít a látogatók számára.
www.steinschaler.at

T4

A Herzogenburgi apátság az egyik legjelentősebb
későbarokk épület Ausztriában. www.stift-herzogenburg.at
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Traismauer városa római kori maradványokkal.

U3

www.traismauer.at

3

A “Dugóhúzó”, egy 15 méter magas kilátótorony.
www.derkorkenzieher.at
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A természeti környezet iránti érzékeny megközelítés és a
helyi kulturális örökség elismeréseképp a Pielach völgyben
élő közösség EDEN díjat kapott, ami megerősíti a völgy
kiemelkedő európai úticélként és a fenntartható fejlődés modellrégiójaként betöltött szerepét.
A Pielach-völgy festői vidékén számos túraútvonal kanyarog
a St. Pöltentől Mariazellig tartó 90 km-es „Pielach-völgyi
zarándokút” mellett.
A völgy emellett számos egészséges helyi különlegességet
kínál: juhsajt, ízletes szárított gyümölcsök, frissítő almaés körtebor, valamint számos vadon termő gyógynövény
kapható a több, jellegzetesen helyi termék mellett.

Landhaus Stift Ardagger
3300 Ardagger Stift 3
T 07479/65 65
www.landhaus-stift-ardagger.at
Mostvierteli étel- és italkülönlegességek, kedélyes étterem,
hívogató terasszal.

A lakosok kifejezetten büszkék a fényes, piros, édes-savanyú
termést hozó somra, amit számos Pielach völgyi termékben
használnak fel, így gyümölcslevekben, lekvárokban, snapszban, édességekben, süteményekben és még sok minden
másban.

Dorferhof
B10 Kronsteiner család
Grub 24, 3351 Weistrach
T +43/7477/427 41
www.dorferhof.at
Az egyik legkellemesebb gazdaság a Mostviertel régióban,
fedett medencével és szaunával.

A festői eichbergi és- ahrenbergi pincesor, ahol a látogató 64 borospincében kóstolhat helyi borokat.
A kapellni Felfedezőút megismerteti a látogatókkal AlsóAusztria földrajzi középpontját. www.mittelpunkt-noe.at

Itt érdemes enni és megszállni
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Az öhlingi Mostelleria
Magiszter. Josef Farthofer az előállítrástól a kóstolásig bepillantást
enged a körteborok és párlatok titokzatos világába.
T 07476/763 83 vagy 0676/358 56 44 www.mostelleria.at

Ínycsiklandó borok

Kiemelt attrakciók

Steinschaler Hof und
N11 Steinschaler Dörﬂ ****
T +43/2722/22 81
www.steinschaler.at
Természet-ihlette hotel óriási
fűszernövény-kerttel és úszómedencével, és egy szépséges
üdülőfalu csodálatos kilátással.
4

Sunnseit'n Biobauernhof
N10 3213 Frankenfels
T +43/2725/82 51
www.urlaub-anbieter.com/
sunnseit-n-biohof.htm
Kis biogazdaság sok állattal. A
gyerekek segíthetnek az állatok
körül és a kerti munkákban.
6

7 Dirndl Mostheuriger
N11/ Tuder család, 3213 Frankenfels
O11 T +43/2725/218

Rusztikus vendéglő egy régi
favágó kunyhóval, egyszerű ételés italkínálattal.
Hubertushof***
P11 3211 Loich
T +43/2722/82 45
www.pension-hubertushof.com
Családi kézben lévő vendégház
és kert, kültéri medencével.
5

www.pielachtal.info

Gasthof und Restaurant
P10 Kalteis
3204 Kirchberg an der Pielach
T +43/2722/72 23
www.kalteis.at
Kiváló konyhával büszkélkedő
étterem kellemes kültéri
étkezőhelyiséggel.
8
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Őstörténeti múzeum Nußdorf ob der Traisenben.
www.nussdorf-traisen.gv.at

A Traisentaler Weinbegleiter érdekes vezetett túrákat indít a
Traisen völgy borvidéken; angol nyelven is.

Itt érdemes enni és megszállni
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Winzerhaus Schöller
Wagram 10, 3133 Traismauer
T +43/2783/535
www.weinschoeller.at
Vendéglátás egy szőlészetben.
Schloss Gutenbrunn
Gutenbrunn 7 and 8,
3130 Herzogenburg
T +43/2782/849 58
www.members.aon.at/
schlossgutenbrunn
Családi kézben lévő vendégház egy 16. századi, felújított
udvarházban, romantikus
környezetben.

9
U2

10
T4

Donaurestaurant
Traismauer
Donaustraße 64,
3133 Traismauer
T +43/2783/84 00
www.donau-restaurant.at
Finom ételek és jó borok,
kilátással a Dunára.
Pension-Café Zeitlos
Kremser Straße 7,
3130 Herzogenburg
T +43/2782/823 45
www.cafezeitlos.at
Fagylaltjáról híres kávézó és
vendégház.

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums: Hier
investiert Europa in die ländlichen Gebiete.

www.mostviertel.info

A Mostviertel gyengéd oldala:
különleges vad gyümölcsök és ízletes borok

A FeRRUM Ybbsitz moH11 dern látogatóközpontban
megismerhető a helyi fémipar, és
a látogatók tehetnek egy sétát a
Schmiedemeile Ybbsitz úton.
www.ferrum-ybbsitz.at
2

T +43/7448/31 58
www.tiscover.at/boxhofer
Nemdohányzó gazdaság
csendes, napos környéken,
fantasztikus kilátással.
Vendégszobák és nyaralóházak
is kiadók.

Az Ötscher-Tormäuer Természeti Parkot 1970-ben az Ötscher
hegyvonulat területén hozták létre. Ez Alsó-Ausztria legnagyobb
natúrparkja, és sok szempontból a
leginkább lenyűgöző is: természetbarátok és túrázók számára békés,
csendes búvóhely, ahol számos
rejtett szépség vár felfedezésre. Az
egyik legkülönlegesebb látnivaló a
számos mély vízmosás, főként az
Ötscher szurdok, amit gyakran az
“osztrák Grand Canyon”-ként is
emlegetnek.
www.naturpark-oetscher.at

6 Lassingfallstubn
N14 Langseitenrotte 96,

3223 Wienerbruck
T +43/664/394 59 99
www.lassingfallstubn.at
Az Ötscher szurdok bejáratánál.

9 Schutzhaus Vorderötscher
M14 Ötscherstraße 22,

3224 Mitterbach
T +43/699/118 88 972
www.vorderoetscher.at
Az Ötscher szurdok végénél.
Éjszakai szállás 888 méterrel a
tengerszint felett.

Itt érdemes enni és megszállni
8 Gasthaus Gnedt***
R15 3195 Kernhof 2, T +43/2768/

rotte 24, 3223 Annaberg
T +43/2728/277
www.bodenhof.at
Szállást is kínáló lovardák.

9 Landgasthof
R14 “Zum Blumentritt”***

3193 St. Aegyd, Markt 20
T +43/2768/22 77
www.zumblumentritt.at
Kiváló, modern konyha,
kellemes vendégszobák.
10 Hotel “Goldener Löwe”***
Q12 3184 Türnitz, Markt 8

Reiterhof Schaglhof
O13 Pfeffer család, Lassingrotte 41,
3223 Annaberg
T +43/2728/348
www.schaglhof.at
Szállást is kínáló lovardák.
13

Kurhotel Salzerbad
3171 Kleinzell bei Hainfeld Nr.96
T +43/2766/371www.salzerbad.at
Gyógyszálló különösen szép környezetben, széleskörű terápiás kinálatta.
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Hotel Metropol****
Schillerplatz 1,
3100 St. Pölten
T +43/2742/707 00
www.austria-trend.at/
Hotel-Metropol
Hotel Böck***
Teufelhoferstraße 26,
3100 St. Pölten
T +43/2742/729 06
www.gasthof-boeck.at

7
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Gasthof Graf***
Bahnhofplatz 1,
3100 St. Pölten
T +43/2742/35 27 57
www.hotel-graf.at
Cityhotel D&C
Völklplatz 1, 3100 St. Pölten
T 02742/755 77
www.cityhotel-dc.at
Étterem az új szállodában.
Kóstolja meg a klasszikus és a
modern osztrák konyha ízeit!
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St. Pölten katedrális, hatalmas barokk templom.
www.st-poelten.gv.at

Itt érdemes enni és megszállni
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Klangturm (Hangtorony) “akusztikus térművészet”:
színes fények és hangok és szférikus környezetben. A modern kormányzati negyedben található információs központ
és kiállítás egész évben nyitva; a kiállítások áprilistól novemberig tekinthetők meg.

K

Kl. Ysper

Alsó-Ausztria megyei múzeuma természettudományos, művészeti, valamint helyi földrajzi és kulturális
gyűjteményeknek ad otthont. www.landesmuseum.net
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A fürdésre alkalmas viehoﬁ és a ratzersdorﬁ tavak
pihenő és rekreációs létesítményekkel, valamint egy 12
méteres kilátótoronnyal, közel a városközponthoz.
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T +43/2768/82 22
U11
www.punz-bertl.at
Hagyományos hotel kellemes
vendégszobákkal és étkezővel, kerttel.
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11 Reiterhof Bodenhof
N13 Schenner család, Langseiten-

25 35, www.gnedt.at
Vidéki fogadó saját vágóhíddal.

Großriedenthal

Kre
Gr

nitz

A söröskorső múzeum bepillantást enged a régi idők általános
kúltúrájába és sörivó szokásaiba. Több mint 300 kiállított tárgyat
tekinthetnek meg. www.bierkrugmuseum.at
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Slowakei

Wien Slovak Republic

St. Pölten
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Terzerhaus
M15 Gemeindealpe 4,
3224 Mitterbach
T +43/676/406 54 05
www.terzerhaus.at
Hegyi szállás a Gemeindealpe
ormán, fantasztikus kilátással;
éjszakai szállást biztosít.

1

Lovardák és a szórakoztató Camel Színház Kernhofban.
www.kameltheater.at
Herzerl-Mitzi gazdaság, mézecskalás-készítés és -díszítés.
www.holzhof-herzerlmitzi.at

Linz
Salzburg

Niederösterreich

Kl.
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Kiemelt attrakciók

Családi attrakciók (válogatás):
Nagysebességű Eibl Jet négyévszakos bobpálya Türnitzben.
4
Q12 www.eibllifte.at
5
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A muckenkogeli “Monostor kilátóból” négy rendház látható: a
melki apátság, a herzogenburgi, a göttweigi és a lilienfeldi kolostor.
www.muckenkogel.info
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További információt a következő helyen kaphat:
Mostviertel Utazási Iroda
Adalbert-Stifter-Straße 4
3250 Wieselburg, Ausztria
Tel.: +43/7416/521 91, Fax: +43/7416/530 87
office@most4tel.com, www.mostviertel.info

Szerkesztő és kiadó: Mostviertel Utazási Iroda;
Fényképek: Mostviertel Utazási Iroda/www.weinfranz.at, Alsó-ausztriai Utazási Iroda/
Lois Lammerhuber, Stadt Linz; Design: Drach-Hübler & Socher, Tel.: +43/2236/86 47 99;
Nyomtatás: Druckerei Odysseus; Az információk 2012-ben érvényesek, előzetes értesítés
nélkül módosíthatók.
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Waidhofen/Ybbs, a tornyok és a süteményesboltok
városa; itt található a lenyűgöző „Öt elem” Múzeum a Rothschild kastélyban.
www.waidhofen.at

Az Ötscher-Tormäuer Természeti Park

3
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9 Bauernhof Oberschönbichl
G9/ Boxhofer family
G10 Zauch 22, 3365 Allhartsberg

www.mostviertel.info/winter

R10

A Lilienfeldi apátság Ausztria legnagyobb középkori kolostoregyüttese. www.stift-lilienfeld.at

n

Kiemelt attrakciók
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Tschechien
Czech Republic
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Hotel Kartause Gaming****
J12/ Kartause 1, 3292 Gaming
K12 T 07485 / 98466–0
www.kartause-gaming.at
Egy régi karthauzi kolostorból kialakított hotel, hangulatos díszletekkel és szobákkal; az étterem
saját sörfőzdét üzemeltet.
7

Gasthof
H15 Mandl-Scheiblechner****
Stixenlehen 48,
3345 Göstling/Ybbs
T +43/7484/22 44
www.rafting-mandl.at
Romantikusan berendezett
szobák Göstling központjában.
8

A régió síközpontjában novembertől április végéig jó eséllyel lehet hóra számítani. A fő síközpontok a Göstling/Ybbs
melletti Hochkar és a Mitterbach am Erlaufsee közelében
található Gemeindealpe, míg a Lackenhof am Ötscher és
Annaberg kifejezetten családok által kedvelt.
Tipp: további információt a síterepek címszó alatt talál

Alpenhotel Gösing****
N13 3221 Gösing 4
T +43/2728/217
www.goesing.at
Századfordulós hangulatú hotel
csendes vidéki környezetben,
kilátással az Ötscherre.

Anna-Alm
O13 3222 Annaberg
T +43/664/230 33 90
www.anna-alm.at
A Hennesteck hegyen, fantasztikus panorámával.
7

A wilhelmsburgi asztali eszközöket, terítékeket bemutató
múzeumban megtekinthetők a Lilien-Porzellan gyárban készült
étkészletek és dísztárgyak. www.geschirr-museum.at

Ois

Gasthof Fahrnberger****
H16 Lassing 19, 3345 Göstling/Ybbs
T +43/7484/72 340
www.gasthof-fahrnberger.at
Csendes vidéki szálló kedves
szobákkal, új ﬁtness és spa
részleggel.

Az Alpokban

Seeterrasse Lunz
J14 Seepromenade 2,
3293 Lunz/See
T +43/7486/83 03
www.seeterrasse.at
Étterem bárral, közvetlenül a
Lunz tó partján.
4
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Itt érdemes enni és megszállni

Erlauf

Az Eisenstraße Kultúrparkban a látogatók egy izgalmas múltidéző túra közben
ismerhetik meg ezek hatást: felkereshetik a történelmi
kovácsműhelyeket, megnézhetik a kovácsokat munka
közben, sőt, kipróbálhatják a munkát maguk is, valamint
megnézhetik, hogyan jutott régen a fa a fűrészüzembe a víz
segítségével.
Az Eisenstraße Kultúrparkban több mint 170 kiállítás és
tematikus túraútvonal található.
www.eisenstrasse.info

Kiemelt attrakciók

A mostvierteli Alpok nagyszerű látványt nyújt a közel 2000
méter magas Ötscher, Hochkar, Dürrenstein, Gippel és Göller
csúcsokkal. Évezredek során a víz szurdokokat, vízmosásokat és barlangokat vágott az Alpok mészkövébe, és különleges sziklaalakzatokat hagyott hátra. A mostvierteli Alpok
nagyszerű lehetőségeket nyújt a pihenni vágyó kirándulóknak
és az ambiciózus túrázóknak, hegymászóknak egyaránt.

Keresse fel a http://museen.eisenstrasse.info
oldalt, ha többet szeretne megtudni az
Eisenstraße menti múzeumokról.

Az Ötscher cseppkőbarlang (Ötscher Tropfsteinhöhle) KienbergGaming és Lackenhof között varázslatos földalatti világ. A barlang
vezetett túrák keretében látogatható.

St. Pölten, a Mostviertel régió és Alsó-Ausztria fővárosa az
ország egyik legöregebb városa. A városközpontban barokk
és art nouveau épületek dominálnak, míg az új kormányzati
negyedet és kulturális kerületet a kortárs építészet jellemzi.
A város turistairodája több témában kínál vezetett túrákat
csoportok, valamint discmanes hangos túrákat német és
angol nyelven egyéni turisták számára. Áprilistól decemberig minden csütörtökön és szombaton városnéző vonat
közlekedik a központi sétálózónában és a környező utcákon;
a vonaton német, angol és cseh nyelven rögzített tájékoztató
hallgatható meg.

nb

Itt érdemes megszállni

A kovácsok útján

Allwetterbad
A scheibbs-i fürdőhelyen fedett-, és nyitott medencék egyaránt
megtalálhatóak, így a gyermekek és a szülők az év bármely
időszakában úszhatnak és pancsolhatnak.
További információkat a következő telefonszámon kaphat: +43
(0)7482 42990 (fürdőhely telefonszáma).

3
L12

Megkapó kilátás, túrázásra tökéletes hegyek és csörgedező patakok jellemzik a Traisen-Gölsen völgyet, Ausztria legsűrűbb
erdeinek régióját. A traisen-völgyi kerékpárút és Ausztria két
legismertebb zarándokútja, a Via Sacra és a Bécsi zarándokút
haladnak át ezen az erdőn.

A Mostviertel Alsó-Ausztria legelragadóbb régiója virágzó, bájos búvóhely a Duna és az Ötscher között. Az északi
szelíd, termékeny tájak és a dél vadregényes, romantikus alpesi hegyvidéke közötti bájos ellentét változatos
felfedezőutakra, hegyi kalandokra és vidám családi üdülésekre csábít.

AU

Itt érdemes enni

Urlingerwarte
Magasan Scheibbs városa felett, a 844 m magas Blassenstein-on
- Scheibbs lakóinak hegyén - trónol az „Urlingerwarte“. Kedvező
időjárás esetén észak felé az elő-alpesi vidéken át egészen a
Waldviertel-ig, déli irányban Ötscher-től Gesäuse-ig ellátni.

Színes városi élet

Barangolások

G

Attrakciók gyermekek számára

6

A legjobb kilátópontok némelyike még a nyári hónapokban is könH17 nyen elérhető felvonóval – az Ötscher (Lackenhoftól), a Hochkar
M14/15 Göstling/Ybbs közelében, a Gemeindealpe Mitterbachnál és a
M13, S11
Muckenkogel Lilienfeld mellett.
2

stMoraße
st

Bizarr sziklaalakzatok, mély vízmosások, csörgedező patakok és három
nemzeti park – ezek az Ötscher,
Hochkar, Dürrenstein, Gippel és Göller
hegyeket környező, közel 2000 méter
magasságban fekvő, vadregényes
alpesi táj fő látványosságai. Nyáron a
régió a túrázók és természetbarátok
paradicsoma, télen pedig a helyi
síközpont várja a családokat és minden
sportolni vágyót.

“Rent a SEPP” – vezetett túrák a régióban, kérésre angol nyelven
is. www.rent-a-sepp.at

a Lunz tó és az Erlauf tó.

tos ße
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A Mostviertel vad erdői:
Zord hegyvidék és forró kályhák

5

7

Az Eisenstraße turistautat
környező régió történelmét és
képét a vas, a tűz, a víz, a fa és
a föld – formálta.

A sonntagbergi barokk zarándoktemplom a Mostviertel egyik
legjobb kilátópontja.Utazás a helyi keskeny nyomtávú vasúton, az
Ötscherland Expresszen Kienberg-Gamingtől Lunz am Seeig vagy
az Ybbstal vasúttal Waidhofen/Ybbs-től Lunz am Seeig. www.lunz.at

M st

Az ingyenes „Wilde Wunder-Kártya“ belépőjegyül szolgál számos helyszínre és eseményre az Ötscher, a Hochkar, a Gemeindealpe a Mariazell környéki hegyekben: felvonóhasználatra,
óhasználatra,
sport, Genuss- és kaladprogramokra.
Minden vendég, aki Wilde Wunder-Kártyát
elfogadó házigazdánál száll meg, ajándékként
megkaja a kártyát. Minderről információt talál
az ingyenes szórólapokon és a
www.wildewunder.at weblapon.

4
F10, J13,
F11,K12

A hegyek között, Mitterbach közelében
1
J13/14 két festői tó található, melyekben
M/N15 fürdeni is lehet:

En

Wilde Wunder-Card

Kiemelt attrakciók

A tutajozás ősi módszere ismerhető meg az Erlebniswelt
H16 Mendlingtalban (Mendling Valley World of Discovery).
www.goestling-hochkar.at
3

A Dunától délre húzódó lankás
hegyvonulatok ideális körülményeket jelentenek a körte- és almaborelőállítás, snapsz-lepárlás, bortermelés és gazdálkodás számára.
A 200 kilométer hosszú Moststraße turistaút mentén több mint 30
borkörte-fajta érlelődik az enyhe
klímának köszönhetően – a helyi
lakosok ezekből állítják elő a kiváló
minőségű, egyfajtás körteboraikat.
A Traisen völgy szőlőtermelő vidékén szőlőtőkék – főként zöld veltelini – virulnak, míg a Pielach
völgyben a húsos som fényes, piros termése érik.
A csipkebogyó a Dunkelsteinerwald régió különlegessége, míg
a Mostviertel Bécsi-erdővel határos keleti része a snapsz-alapanyagként felhasznált berkenyéről híres. A régió közepén fekszik
Alsó-Ausztria fővárosa, St. Pölten.
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