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A Jauerling-Wachau Természeti Park 
területén található hat km hosszú Spitzer 
Graben a Világörökség részeként számon 
tartott Wachau legszebb mellékvölgye. A 
Spitzer Graben bejárata felett Oberranna 
vára (Mühldorfnál) és Hinterhaus várromja 
(Spitznél) őrködik. Az egész völgyet szik-
lateraszok és sárgabarack ligetek szegé-
lyezik – és itt nyúlnak a legmagasabbra a 
Wachau bortermő vidékének szőlőskertjei 
(Ried Trenning 450 m Mühldorf felett). 
A két fő településen, Spitz és Mühldorf 
helységekben, valamint a Jauerling körül 
sorakozó Gut am Steg, Vießling és Elsarn 
nevű településeken igazi wachaui borozók 
és hangulatos fogadók várják a vendégeket. 
A borosgazdáknál, pálinkafőzőknél és sárga-
barack termelőknél (barackszüret júliusban) 
helyben is lehet vásárolni. 

Túraútjelzés:
Sárga táblák Mühldorf és Spitz központjá-
ban. A túraút mentén narancssárga-zöld 
színjelzés. A túraút a wachaui világörökségi 
túraútvonal része (Spitz-Mühldorf szakasz).

A túra kiindulópontja: Spitz kastélya

Megközelítés:
Krems felől a B3-as országúton, vagy 
Melkből Emmersdorfon keresztül a B3-as 
országúton Spitzig.

Parkolás:
Spitz kastélya mellett, B3 Donaulände Spitz, 
parkolók Spitzben.

Tömegközlekedéssel:
A Wachaubahn vasút Krems-Spitz vonalán, 
vagy busszal Melkből

Jellemzők:
A Marivino egyesület a szőlőültetvényeken, 
sárgabarackos kerteken, természetes tölgy- 
és bükkerdőkön át kanyargó, mesés kilátást 
kínáló panorámaút kialakításával páratlan 
túrautat hozott létre. Az út legnagyobb része 
viszonylag magasan, wachaui szőlőhegye-
ken és több száz éves kőfalakon vezet Spitz 
kastélyától Oberranna váráig (Kastélyszálló 
tavernával) és Hinterhaus romjaiig. A keleti 
oldalon létesített négy pihenőhely a bor-
termelésről, a sziklateraszokról, a környe-
zetvédelemről és a sárgabarackról mutat 
be sok érdekes információt (nem vendég-
látóhelyek!) A panorámaút tulajdonképpen 
egy körtúraútvonal, amely két szakaszra 
bontható: az első szakasz Spitz kastélyától 
Mühldorfba és opcionálisan Oberranna 
várához visz, a második (visszafelé vezető) 
szakasz Mühldorfból Vießling és Gut am 
Steg települések, valamint Hinterhaus rom-
jainak érintésével, a völgy szemközti oldalán 
Spitzbe. 

Útleírás:
Az út Spitz kastélyától indul, nem messze 
a spitzi templomtértől, a kastély után balra 
felfelé kanyarodik és átszeli a Quitten és 
Radlbach nevű településrészeket (csodálatos 
kilátás Spitzre). Radlbachban jobbra fordul, 
így jut el a szőlőskertekhez. A Setzberg 
különleges természeti képződményét ívesen 
megkerüli, itt található az első pihenőhely. A 
magasból letekintve Gut am Steg Hajózá-
si Múzeuma látható. A pihenőt elhagyva 
jobbra, lefelé a völgybe a Laabener Graben 
mentén. A völgyben (Laaben) balra, aztán 
újra jobbra kell fordulni. Innen ismét felfelé 
visz az út, a Zornberg hegy irányába. A 
földúton megtett néhány kanyar előbb a 
szőlőskertekbe, aztán az erdőbe vezet, itt 
van a második pihenőhely. A harmadik pi-
henőt egy természetes tölgyerdőn keresztül 
lehet megközelíteni. Nem sokkal utána egy 
feszület látható az út mellett. Tovább ha-
ladva hamarosan egy útelágazás következik, 
ahol balra, lefelé, Elsarn irányába kell menni. 
Itt lesz a negyedik pihenő. Továbbra is lefelé 
nemsoká a Főutca (Hauptstraße) jön. Itt 
mindenki választhat, merre óhajtja folytatni 
az utat: Oberranna vára vagy Mühldorf felé, 
esetleg vissza a kiindulóponthoz.

Aki a jobboldali út mellett dönt, kb. 10 perc 
alatt éri el Mühldorf piacterét. Oberranna 
vára még jó 30 percnyi sétára van. Aki 

Spitzer Graben panorámaút
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DONAU NIEDERÖSTERREICH |  GYALOGTÚRA

Élmény  

Táj  

Táv  18.6 km

Szintemelkedés    735 m
 

  739 m

Szintidő  6:00 h

Nehézség  közepes

Erőnlét  

Technika  

Legjobb időpont:  Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December

visszavágyik a túra kiindulóhelyére, a 
Muthentaler borozónál forduljon balra és 
kövesse a patakot (jobb kéz felé). Nagyjából 
10 perc múlva jobbra keljen át a hídon és a 
főutcán, így jut el a túloldali Vießling nevű 
faluba. Újabb 5 perc séta után a vießlingi 
kápolna és a település központja (Gasthaus 
Gritsch) következik. Ott forduljon balra 
és kövesse az utat míg csak fel nem ér a 
Jauerlingre vezető főútra. Itt, balra lefelé ta-
lálható Gut am Steg. A kápolna előtt jobbra, 
az utolsó háznál balra, be az erdőbe, hegy-
nek felfelé. A keskeny ösvény néhány perc 
után szélesebb erdei úttá válik. Egy kanyar 
után balra felfelé egy vékonyka csapáson, így 
éri el a „Steirerhöh” nevű kilátóhelyet (elra-
gadó sziklaképződmény). Sétáljon tovább, 
a Marienbründl kápolna (használaton kívül) 
után kövesse az ösvényt a kereszteződésig 

(itt megy át a Jauerlingre vezető, 05 számú, 
távolsági túraút). Balra hamarosan Spitzbe 
ér. Pár perc múlva újabb kereszteződés. 
Egyenesen tovább Spitz városába, jobbra 
a hinterhausi romokhoz (kb. 3-5 perc) visz 
az út. A romoktól is el lehet jutni a spitzi 
Duna partra és vissza a templomtérre vagy a 
kastélyhoz.

Biztonsági előírások:
A túra hosszúsága miatt jó kondíció szüksé-
ges. Az útvonal meglehetősen napsütött. A 
nyári szezonban fontos fejfedőről, naptejről 
és ivóvízről gondoskodni (a túra első 1,5-2 
órájában nem lesz ivóvíz vagy vendéglátó-
hely).

Felszerelés:
megfelelő lábbeli, fejfedő, naptej, ivóvíz.

A szerző tippje:
Oberranna várában taverna terasszal. 
Mühldorfban kedves kis Pékmúzeum kávé-
zóval. Az út mentén és Spitzben fogadók és 
borkimérések (online borozó-kalendárium a 
www.donau.com címen). Spitz Erlahof nevű 
városrészében található a híres Hajózási 
Múzeum (Schifffahrtsmuseum).

További információk / Linkek: 

Donau Niederösterreich Tourismus
3620 Spitz/Donau, Schlossgasse 3
Tel. +43(0)2713/300 60-60
urlaub@donau.com
www.donau.com

18.6 km táv
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Kezdetben egy ösvény vezetett a Semmering 
hágóján. Erről már a középkor óta vannak 
feljegyzések. Aztán a 18. század elején VI. 
Károly császár utat építtetett ide (helyen-
ként 17%-os meredekséggel), amelyen 
lovak küszködtek felfelé a rakománnyal. Az 
iparosodás miatt megnövekedett szállítá-
si igények kielégítésére végül 1841-ben 
hozzákezdtek a Bécset Trieszttel össze-
kötő vasútvonal építéséhez. 1844-ben 
a Semmeringen át vezető, Gloggnitz és 
Mürzzuschlag közötti szakaszt is sikerült 
befejezni. Carl Ritter von Ghega vezetésével 
20.000 építőmunkás keze munkája nyomán 
született meg Európa első teljes nyomtávú 
hegyi vasútja, melyen a mai napig alig vál-
toztattak valamit. A 41 km hosszú szakaszon 
16 viadukton, 100 hídon és 15 alagúton 
kelnek át a vonatok. A „Nagy fizikai problé-
mát áthidaló, kiváló technikai megoldásnak 
számító, korai vasúti konstrukció” 1998 óta 
a Világörökség része. 

Jellege: gyalogtúra

A jelzett túraút száma:
saját, zöld-fehér jelzőtáblák

A túra kiindulópontja:
Semmering pályaudvara (895 m)

Megközelítés:
az A2-es Südautobahn autópályán a 
seebensteini csomópontig – az S6-os 
semmeringi gyorsforgalmi úton a Maria 
Schutz kijáratig – Semmering felé – a 
semmeringi pályaudvarig.

Parkolás:
a semmeringi pályaudvar parkolójában.

Tömegközlekedéssel:
óránkénti vonatok Bécsből és Grazból.

Jellemzők:
A túra a semmeringi pályaudvarról indul a 
világörökségi Semmeringbahn vasútvonal 
mentén. Az út során – a semmeringi pálya-
udvartól a vasút vonalát követve egészen 
a Wolfsbergkogel állomásig - csodálatos 
kilátóhelyek és információs táblák sora várja 
a résztvevőket.  A Doppelreiter kilátónál 
lenyűgöző panoráma nyílik az impozáns 
viaduktokra és alagutakra, háttérben a Rax 
és a Schneeberg fenséges hegyeivel.  

Feltétlenül érdemes megcsodálni a
“20-Schilling-Blick” kilátást (az egykori 20 
schillinges bankjegyen ábrázolt kép eredeti-
jét). Tovább a Fleischmann-viadukt, a Roter 
Berg és a Kalte Rinne viadukt érintésével, 
Adlitzgraben és Breitenstein felé. Vissza a 
kiindulóponthoz a Semmeringbahn vasúttal.

Útleírás:
Semmering pályaudvaráról (895 m) a 
vasútvonal mentén a Wolfsbergkogel nevű 
állomásig (1,5 km) - Doppelreiter kilátó 
(919m) – Fleischmann-viadukt - Kalte  
Rinne viadukt - Adlitzgraben - Breitenstein 
(779 m).

További információk:
www.semmering.at

Túraút a semmeringi  
kisvasút mentén 

További információk / Linkek:

Wiener Alpen  
in Niederösterreich Tourismus
2801 Katzelsdorf, Schlossstraße 1
Tel. +43(0)2622/789 60
office@wieneralpen.at
www.wieneralpen.at
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Élmény  

Táj  

Táv  8.9 km

Szintemelkedés    200 m
 

  494 m

Szintidő  4:30 h

Nehézség  könnyű

Erőnlét  

Technika  

Legjobb időpont:  Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December

 8.9 km táv
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Aki a Raxalpe fennsíkján kunyhótól kunyhóig 
gyalogol, az majdnem alpesi magasságban 
jár, hegyi legelőkön és fenyőerdőkben, 
kényelmes, különösebb emelkedők és szint-
különbségek nélküli túrautakon. A hegyre 
feljutni Ausztria legrégebbi kötélvasútjával, 
az 1926 óta működő Rax-Seilbahn felvonó-
val lehet. 

Jellege: gyalogtúra

A jelzett túraút száma:
saját, zöld-fehér színű jelzőtáblák

A túra kiindulópontja:
Hirschwang, a Raxbahn felvonó völgyállo-
mása

Megközelítés:
Az A2-es autópályán a seebensteini 
csomópontig – az S6-os gyorsforgalmi 
úton Gloggnitzig – a B27-es országúton 
Hirschwangig / a Raxbahn felvonó völgyál-
lomásáig. 

Parkolás:
A Raxbahn felvonó völgyállomásánál bőven 
van parkolóhely.

Tömegközlekedéssel:
A déli vasútvonalon (Südbahn) a Payerbach-
Reichenau állomásig. A pályaudvar és a 

Raxseilbahn felvonó völgyállomása között 
rendszeres buszjáratok közlekednek. 

Jellemzők:
A felvonó hegyállomása után elsőként útba 
eső, Ottohaus nevű kunyhó különleges lát-
ványossága a régió mintegy 200 jellegzetes 
alpesi növényét bemutató, 4000 m²-es, 
csodálatos alpesi kert. A következő kunyhó, 
a Seehütte, nevét egy aprócska – röviddel az 
I. világháború után kiszáradt – tóról kapta. 
A 110 esztendős Habsburghaus a fennsík 
legszebb fekvésű kunyhója, a Karl Ludwig 
Haus pedig a fennsík legmagasabb pontján, 
a 2007 méteres Heukuppe csúcson áll. A 
közeli kis templomban (Raxkircherl) őrzött 
könyvben a Rax hegyén szerencsétlenség 
áldozatául esettek nevét tartják nyilván – 
minden látogató abban bízik, hogy a sajátja 
nem kerül ide!  A Waxriegelhaus az utolsó 
pihenőhely, mielőtt a túra a Preiner Gscheid 
felé a végéhez ér.

Útleírás:
Ausztria legrégebbi kötélvasútjával fel a Rax-
hegyállomásra. Innen tovább az Ottohaus 
majd a Seehütte nevű kunyhókig, aztán 
meredek sziklák között fel a Trinsteinsattel 
hegynyeregre, el a Trinksteinhütte kunyhó 
mellett. Dús réteken át, a Dreimarkstein 
alatt, a Habsburghaus felé. Onnan még 
egy kis (utolsó) emelkedő a Karl Ludwig 

Haus nevű kunyhóig. A szerpentinen 
lefelé a Waxriegelhaushoz, a síúton vagy 
az erdei úton a túra végállomásához, a 
Preiner Gscheidhoz. Onnan vissza a túra 
kiindulópontjához, a legkényelmesebben az 
előzetesen a parkolóban elhelyezett autóval. 
Alternatív megoldás lehet az ÖBB (Osztrák 
Államvasutak) április 24.-től október végéig 
közlekedő buszjárata Hirschwangba. A busz 
menetideje kb. ½ óra. Az utolsó busz 17.30-
kor indul.  

További információk:
www.reichenau.at

Kunyhóról kunyhóra  
a Rax fennsíkján

További információk / Linkek

Wiener Alpen  
in Niederösterreich Tourismus 
2801 Katzelsdorf, Schlossstraße 1
Tel. +43(0)2622/789 60
office@wieneralpen.at
www.wieneralpen.at
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WIENER ALPEN IN NIEDERÖSTERREICH |  GYALOGTÚRA

Élmény  

Táj  

Táv  16.7 km

Szintemelkedés    663 m
 

  1,111 m

Szintidő  8:00 h

Nehézség  nehéz

Erőnlét  

Technika  

Legjobb időpont:  Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December

16.7 km táv
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A hegyi túra egy igen barátságos „bemelegí-
tő szakasszal” kezdődik, aztán végtelen sok-
nak tűnő szerpentinen folytatódik felfelé, két 
hegynyergen is átkel mire eléri csúcspontját, 
a Hohe Wand terepét. A Hohe Wand egy 
úgynevezett „szigethegy”, tágas fennsíkján 
a pannon sztyeppe jellegzetes növény- és 
állatvilága él.  

Jellege: hegyi túra

A jelzett túraút száma: nincs

A túra kiindulópontja:
Puchberg pályaudvara (576 m) 

Megközelítés:
Bécsből és Grazból az A2-es Südautobahn 
autópályán a Wr. Neustadt West kijáratig, 
aztán a B26-os országúton Puchberg am 
Schneeberg településig.

Parkolás:
a puchbergi pályaudvar parkolójában.

Tömegközlekedéssel:
Bécsből és Grazból rendszeresen indulnak 
vonatok, amelyekről Wiener Neustadtban 
kell átszállni. 

Jellemzők:
Az út a fennsík nyugati szélén vezet, a Hohe 

Kanzelen keresztül és érinti a Hohe Wand 
természeti park határát. Aki ezt a terepet 
esetleg túl nyugalmasnak találná, válasszon 
valamivel keletibb irányt, arra vannak a ter-
mészeti park látnivalói: a simogató állatkert, 
a kilátótorony és a Skywalk nevű szédületes 
kilátó, témautak, alpesi- és helytörténe-
ti múzeum, hagyományos faszénkészítő 
bemutató egy boksában és még sok más. 
Érdemes elegendő időt szánni a túrára, mert 
még ez után következik a lefelé út és néhány 
betérésre csábító vendéglátóhely, mielőtt 
felszáll a Grünbachból vissza Puchbergbe 
közlekedő vonatra. 

Útleírás:
A túra a puchbergi pályaudvarról indul 
(576 m) a Hotel Schneeberghof szálloda és 
Pfennigbach irányába. Tovább a Grünbacher 
Sattel (678 m) hegynyergen, amelynek 
beceneve “Klaus.” A Rastkreuz (868 m) 
érintésével, a Hohe Wandon található Am 
Plackles (1132 m) felé. Aztán a Wilhelm 
Eichert Hütte (1052 m) kunyhóig, majd a 
Grafenbergweg úton a grünbachi Seiser Toni 
fogadóig. Onnan a grünbachi pályaudvarig, 
Grünbach am Schneeberg (555 m) megálló-
helyig. Innen rendszeresen mennek vonatok 
Puchbergbe, menetidő kb.15 perc. 

További információk:
www.schneebergland.com

Hohe Wand természeti park

További információk / Linkek:

Wiener Alpen  
in Niederösterreich Tourismus
2801 Katzelsdorf, Schlossstraße 1
Tel. +43(0)2622/789 60
office@wieneralpen.at
www.wieneralpen.at
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WIENER ALPEN IN NIEDERÖSTERREICH |  HEGYI TÚRA

Élmény  

Táj  

Táv  13.8 km

Szintemelkedés    550 m
 

  550 m

Szintidő  7:00 h

Nehézség  közepes

Erőnlét  

Technika  

Legjobb időpont:  Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December

 13.8 km táv
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A Trefflingfall-túra különösen a nyári hóna-
pokban kínál felejthetetlen élményeket. A 
Trefflingfall-Klamm mélyén, azaz a Treffling 
nevű vízesést is magában foglaló hegyszo-
rosban vezet, érinti az Erlauf folyó egyik 
mellékágát, a Treffling patakot és többször 
is átszeli a szurdokot, ahol a vízesés több 
lépcsőben, összesen valamivel több mint 
280 méteres magasságból zúdul alá.

Jellege: Gyalogtúra

A jelzett túraút száma: 21

A túra kiindulópontja:
St. Anton/Jessnitz – Almhaus Hochbärneck

Megközelítés: A1-es autópálya Ybbs/Donau 
kijárat – az „Eisenstraße” irányába – B25-ös 
országút – Scheibbs után balra – a B28-
as úton St. Anton/Jeßnitzig – ott jobbra, 
az Almhaus Hochbärneck felé – Almhaus 
Hochbärneck melletti parkoló

Parkolás: Almhaus Hochbärneck parkolója

Jellemzők:
Immár több mint 110 esztendeje annak, 
hogy a scheibbsi hegyi egyesület megépí-
tette Alsó-Ausztria egyik legszebb vízesés 
körüli túraútját. Hála nekik, ma már minden 
vándor be tudja járni Alsó-Ausztria legna-

gyobb vízesését. A látogatókat rögtön a 
csodálatos családi túraút elején lenyűgöző 
élmény fogadja, itt ömlik a Treffling patak 
több lépcsőn át, 120 méteres mélységben 
az Erlauf folyóba. 
De nem ez az egyetlen látványosság: az 
Erlauf folyó a Toreck nevű, 100 méter hosz-
szú hasadékban van legjobban beszorítva a 
szakadékokkal szabdalt Tormäuer Természe-
ti Park területén. A szurdokban romantikus 
erdei ösvény vezet a folyó mentén. A hidak 
is figyelemreméltóak. A mondákkal övezett 
Teufelskirche egy alul barlangban végződő 
sziklaszirt, Trübenbachban pedig favágó 
működik. 

Útleírás:
A 6a jelzésű túraút az Almhaus Hochbärneck 
fogadónál indul. A parkolóból egy réten át 
a sílift középállomása felé halad. Kb. 300 
m megtétele után egy szerpentinszerű, 
erősen lejtős erdei út következik, amely az 
Eibenhäusern nevű házikókig vezet. Tovább 
a 12 %-os meredekségű kavicsos úton, a 
természeti park Eibenboden elnevezésű 
bejáratáig.
Itt balra kell letérni, egy kényelmes gyalogút 
(6-os sz. túraút) visz az Eibenmühle felé, 
aztán az Erlauf folyó partján a Tormäuer külső 
részének keskeny hasadékain át. A balra 
futó, meglehetősen emelkedő 7-es sz. túraút 
Toreck irányába megy, ahol a Trefflingfall 

vízesés az Erlauf folyóba torkollik. A vízesés 
és a természeti park Treffling nevű bejára-
ta felé vezető út igen meredek. A Treffling 
bejárattól balra található a régi malom, a 
Trefflingmühle. Aztán a túraút újra elhagyja 
az aszfaltozott utat és egy enyhén-közepe-
sen emelkedő kavicsos úton megy tovább a 
„Talbauer“ (elhagyott parasztház) felé. Végül 
idilli erdei ösvényeken át jut a Finstertal 
völgybe, a „Hochbärneck“ alpesi gazdasághoz. 
A kilátó mellett elhaladva, a Voralpengartenen 
keresztül érkezik vissza a kiindulóponthoz, az 
Almhaus Hochbärneck fogadóhoz.

Térkép:
Lust aufs Wandern (Kedvvel túrázni)
Keleti és nyugati túratérkép részletes túrale-
írásokkal 11,– €
Térképrendelés: Mostviertel Tourismus
 
További információk:  
www.tiscover.at/st.anton.jessnitz

Trefflingfall-túra

További információk / Linkek:

Mostviertel Tourismus
3250 Wieselburg 
Adalbert-Stifter-Straße 4 
Tel. +43(0)7416/521 91
office@most4tel.com
www.mostviertel.info
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MOSTVIERTEL |  GYALOGTÚRA

Élmény  

Táj  

Táv  9.7 km

Szintemelkedés    662 m
 

  662 m

Szintidő  3:20 – 4:10 h

Nehézség  közepes

Erőnlét  

Technika  

Legjobb időpont:  Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December

 9.7 km táv
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Alsó-Ausztria délnyugati részén emelked-
nek az Ybbstaler Alpen (Ybbs völgyi Alpok) 
hegyei, az Ötschertől délnyugatra elterülő 
hegyvonulat három hatalmas mészkőóriása, 
egyben jórészt Alsó-Ausztria és Stájerország 
tartomány természetes határa. Mindhárom 
hegycsúcs 1.800 m fölé magasodik, tehát 
jóval túl az erdőhatáron és kiválóan alkalmas 
mindenféle magasalpesi hegyi és sítúrára.

A túra kiindulópontja:  
Goestling, Hochkar-menedékház

Megközelítés:
A1-es autópálya Amstetten kijárat, B 121-es 
országút Waidhofen/Ybbs, aztán Göstling 
felé. Tovább a Hochkar irányába (díjköteles 
út). Érdemes egy másik autót a Steinbachtal 
völgyben (az Ybbstalerhütte parkolójában) 
hagyni, vagy előre taxit/buszt odarendelni!

Parkolás:  
A Hochkar körüli parkolókban (1470 m)

Jellemzők:
Közép-Európa utolsó őserdeje karnyújtásnyi-
ra van, mégis elérhetetlen. A túra a Hochkar 
gondozott síterepén indul, alpesi réteken 
és érintetlen tájakon át, egy igazán eredeti 
tájegység felé: ezekben az erdőkben van az 
Ötscheren valamikor őshonos medvék és 
számtalan bogár utolsó menedéke. Aztán 

egyik sziklaszirtről a másikra, a Hochkartól 
a Dürrensteinig. Mindkettő 1.800 méter 
magas. Közöttük a Tremelsattel az egyetlen 
hely, ahol kereket oldhat, aki nem óhajtja 
folytatni az utat. A 30 kilométeres hegyi 
túra szinte páratlan a Kalkalpen (Mészkő-
Alpok) északi régiójában. Nagyszerű 2-napos 
kaland, csak belevaló alpinistáknak! 
Lélegzetelállító terep, többnyire az erdőhatár 
felett. Jóllehet, sziklamászás nem szerepel a 
programban, de csak teljesen biztos léptű, 
edzett vándorok vállalkozzanak az útra, 
amelyről csak egyetlen helyen lehet letérni, 
a Tremelsattelnél a Steinbachtal felé.
 
Útleírás:
A túra a Hochkar parkolójából indul a 
Jagersberger hegyi fogadó felé, aztán egy kis 
darabon egy autóúton „Karl” irányába. A jel-
zett útvonal jobbra megy tovább és enyhén 
emelkedik a Scheinecksattelig. Onnan to-
vább a hegygerinc felé, a gerincen a Hochkar 
csúcsáig, a Geischlägerhaus fogadóig. A 
Leckerplan felvonó kiszállóhelyétől az északi 
lejtőn a Hochkar parkolójáig. A Hochkar 
menedékháztól fel a Blachlbodenhez. A 
ferdén balra ágazó, kanyargós út egy mezőn 
keresztül visz fel egy lapos hágóra. Jobbra, 
a kerítéskapun át, kis fordulókkal lefelé, 
aztán a lejtő közepe táján jobbra, utána laza 
emelkedőn hagyja el a meredek terepet 
a hegygerinc felé. Itt rögtön ferdén balra 

fordul, felfelé. A keleti gerincről apró erdei 
ösvények futnak a sík völgybe. A Munsinplan 
hegyi legelőin át, utána jobbra, a jobboldali 
letörések közelében, kicsit lefelé egy meden-
cén át a Waldsattelig, ami már a hegycsúcs 
előszobája. Innen fel a Ringkogelre. A 
csúcsról lefelé, nagyrészt keleti irányban egy 
mély gerinchasadékhoz, ott át egy kisebb 
szakadékhoz, folyamatosan az enyhén lejtő 
gerincvonulatot követve, végül némi emelke-
dővel a Schwarzkogelhez. Innen meredeken 
lefelé a Tremelsattelhez. Aztán a gerinc men-
tén kelet felé.
Az alsóbb régiókban egy feltűnő, kerek 
karrmező (erősen erodált sziklafelület) átsze-
lése után keskeny erdei csapásokon haladva 
érjük el a szabadon álló Hochkirche csúcsát. 
Aztán az út meredek hegyi legelők egész 
során átkelve ereszkedik le egy sík mezőre, 
amelyet egy rövidke, kisebb sziklatörmelé-
kekkel tarkított, köves-füves hegyhát követ. 
A Bstattkopf csúcsa és a hatalmas hegyi 
legelők felé egy újabb erdei ösvény visz fel. 
Szinte folyamatosan balra érdemes tartani, 
a Steinbachkessel patakvölgy irányába 
néző letörés felé. Jobbra a Teufelsmäuer 
letörései vannak. Onnan közvetlenül egy 
rövid fenyőerdei szakasz következik, lefelé 
a Steinbach patak felé, ahol nemcsak a 
fenyőágakkal, hanem az aljnövényzettel és a 
mászónyomokkal is meg kell küzdeni (nem 
szabad túl mélyre menni!). Itt kezdődik a 

Mostvierteli alpesi túra
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széles, rétekkel borított, hosszú és mere-
deken emelkedő hegyhát, a Dürrenstein 
csúcsától a Steinbachkessel patakvölgy felé 
tartó, hajmeresztő sziklafalak keleti oldalán. 
Tovább haladva felfelé az út egy elég nagy 
kiterjedésű törpefenyőerdőt kerül meg 
jobbra. A mászónyomok egy rövid szaka-
szon a hegy keleti oldalába vezetnek, aztán 
meredeken balra fordulnak felfelé a sziklás 
gerinc irányába és az egyre lankásabbá váló 

gerincen át érik el a Dürrenstein csúcsát. A 
jelzett túraút ezután az Ybbstalerhütte foga-
dóhoz visz. Innen már csak le kell ereszkedni 
a Steinbachtal völgybe.

Biztonsági előírások: Kitartás és abszolút 
lépésbiztonság szükséges!

További információk:  
www.goestling-hochkar.at
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MOSTVIERTEL |  HEGYI TÚRA

Élmény  

Táj  

Táv  42.3 km

Szintemelkedés    2,816 m
 

  2,448 m

Szintidő  15:30 – 20:00 h

Nehézség  nehéz

Erőnlét  

Technika  

Legjobb időpont:  Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December

További információk / Linkek

Mostviertel Tourismus
3250 Wieselburg 
Adalbert-Stifter-Straße 4 
Tel. +43(0)7416/521 91
office@most4tel.com
www.mostviertel.info

42.3 km táv
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A túra meghatározó eleme a víz. A lunzi 
tó az Eisenwurzen hegység gyöngyszeme, 
Alsó-Ausztria tartomány egyetlen termé-
szetes tava. A Mittersee tónál található 
a Ludwigsfall nevű szépséges vízesés. Az 
Obersee pici, de tündöklően tiszta. A lunzi tó 
sötétzöld vizéből kiemelkedő apró szigetet 
egy fenyőcsoport díszíti. A túra után érde-
mes egyet hajókázni a lunzi tavon.

Jellege: Gyalogtúra

A jelzett túraút száma: 2

A túra kiindulópontja:
A lunzi tó körüli parkolók (kb.750 m).

Megközelítés:
A1-es autópálya Ybbs kijárat, B 25-ös or-
szágút (Erlauftalbundesstraße) egészen Lunz 
am See településig.

Parkolás:
A lunzi tó körül (kb.750 m).

Tömegközlekedéssel:
A nyugati vasútvonalon (Westbahn) 
Pöchlarnig, az Erlauftalbahn vonat-
tal Kienbergig. Onnan busszal vagy az 
„Ötscherland-Express“ múzeumvonattal 
Pfaffenschlag érintésével.

Jellemzők:
Lunz a smaragdzöld tó partján: A névadó 
tengerszem a Mostviertel hegyei között, 
tündérszép tájak ölelésében csillog. Alsó-
Ausztria egyetlen természetes tava fürdő-
zésre, csónakázásra, horgászásra, kikapcso-
lódásra, pihenésre csábít. Tulajdonképpen 
nem is egy tóról, hanem tavakról kellene 
beszélni, hiszen itt, a közelben, az alpesinek 
számító Dürrenstein hegy lábánál található 
a kristálytiszta Mittersee és az 1.113 méte-
res magasságban, vadromantikus sziklák és 
hegyi legelők között húzódó Obersee is. Az 
Obersee déli oldalán úszó mocsár (Rotmoos) 
képe tárul a látogatók elé, a Mittersee fölött 
romantikus vízesés zúdul alá és itt ered a 
„bőgő bikával” fémjelzett Rainerquelle forrás 
is.  

Útleírás:
A túra a lunzi tó déli partján indul Seehof 
irányába. A kastélyt elhagyva egy erdei úton 
tovább a Seebachtal völgyön keresztül. 
Aztán felfelé, jobbra a Seemäuer meredek 
hegyoldala következik. A Mittersee tóig 
(766 m) elég sokat kell menni. A gyönyörű 
Ludwigsfall vízesés után az útvonal elhagyja 
a völgykatlant, egy sík völgyön át az Obersee 
tóhoz (1.113 m) vezet. A visszaút útvonala 
ugyanez.

Felszerelés:
Elegendő ételről-italról mindenki gondos-
kodjon – vendéglátóhelyek nincsenek!

Térkép:
_ Ausztria térkép 71. oldal Lunz
_ Ausztria térkép 72. oldal Mariazell
_  Lunzer Wanderkarte (Lunzi túratérkép) 

Tel. +43(0)7486/80 81 15, 
info@lunz.gv.at

_  Lust aufs Wandern (Kedvvel túrázni)  
Keleti és nyugati túratérkép részletes 
túraleírásokkal 11,– €

Térképrendelés:  
Mostviertel Tourismus
Tel. +43(0)7416/521 91,  
office@most4tel.com,  
www.mostviertel.info

Három tó túra, Lunz

További információk / Linkek:

Mostviertel Tourismus
3250 Wieselburg 
Adalbert-Stifter-Straße 4 
Tel. +43(0)7416/521 91
office@most4tel.com
www.mostviertel.info
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MOSTVIERTEL |  GYALOGTÚRA

Élmény  

Táj  

Táv  9.4 km

Szintemelkedés    500 m
 

  241 m

Szintidő  4:00 – 5:00 h

Nehézség  közepes

Erőnlét  

Technika  

Legjobb időpont:  Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December

9.4 km táv



www.also-ausztria.info16

Ugyan a Traisen-Gölsental az ország erdők-
ben leggazdagabb térségének számít, déli 
részén sok helyről mégis csodálatos kilátás 
nyílik. A St.Aegyd/Neuwalde helységben 
található két teljesen különbözőnek tűnő 
ikerhegy, a Gippel és a Göller egészen külön-
leges bájjal rendelkezik. 
A környék mindig is páratlan vonzerejéről 
volt híres. Erről a Mariazellbe a Traisen 
völgye felől érkező zarándokok tömegei is 
tudnának mesélni.

Jellege: Hegyi túra

A jelzett túraút száma: 
Piros jelzés, 655, 622

A túra kiindulópontja:
St. Aegyd; Gscheid

Megközelítés:
A1-es autópályán az 59-es kihajtóig (St.
Pölten Süd), onnan a B20-as országúton 
Mariazell – Wilhelmsburg – Lilienfeld – 
Hohenberg – St.Aegyd/Neuwalde – Gscheid 
irányába.

Parkolás:
Gscheid településen (érdemes egy másik 
autót Kernhofban hagyni)

Jellemzés:
A két ellentétes hegycsúcs, a Gippel és a 
Göller a Traisental völgyének magasalpesi 
lezárása. Az Elő-Alpokba vezető túrák közül a 
Göllerre vivőt feltétlenül érdemes megtenni. 
A geológiai eltérések szemmel láthatóak: 
a Göller dolomithegy, míg a Gippel „fallal“ 
és „orral“ rendelkező dachsteini mészkő. 
További látványosság a Kernhofban található 
„teveszínház”.  

Útleírás:
Csatlakozás Gscheidnál a Mária templom-
mal szemben, onnan a pirossal jelölt úton 
a Gsengerkamm hegygerincen át 2 órás út 
vezet az 1766 m magas Göller-csúcsra. In-
nen leereszkedés a keleti hegygerincen át a 
Rosskopfhoz és Krummholzon át a Kis Göller 
keresztezésével a Göllerwiesen rétekhez és 
a Göller kunyhóhoz (áprilistól októberig hét-
végeken tart nyitva). Az út a Waldhüttsattel 
nyereg felé vezet tovább majd balra fordulva 
a pirossal jelzett ösvényen Kernhofba. (A 
Waldhüttsattel nyereg felől át lehet kelni 
a Gippelen és úgy St. Aegydbe jutni – az út 
teljes hossza kb. 9 óra) Innen vezet egy köz-
vetlen túraút a Gippelre, a Göller ikertársára.

Térkép:
Lust aufs Wandern (Kedvvel túrázni)
Keleti és nyugati túratérkép részletes túrale-
írással 11,– €

Térképrendelés: 
Mostviertel Tourismus
Tel. +43(0)7416/521 91,  
office@most4tel.com,  
www.mostviertel.info

További információk:
www.annaberg.info

Az egymásra nem hasonlító 
st. aegyd-i ikrek

További információk / Linkek:

Mostviertel Tourismus
3250 Wieselburg 
Adalbert-Stifter-Straße 4 
Tel. +43(0)7416/521 91
office@most4tel.com
www.mostviertel.info
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MOSTVIERTEL |  HEGYI TÚRA

Élmény  

Táj  

Táv  11.3 km

Szintemelkedés    850 m
 

  1,106 m

Szintidő  4:40 – 5:30 h

Nehézség  közepes

Erőnlét  

Technika  

Legjobb időpont:  Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December

 11.3 km táv
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A Waldviertel fő folyója, a csintalanul tekergő 
Kamp – más néven „Krumme” – girbe-gurba 
kanyarulatairól kapta a nevét. A bűbájos 
folyóvölgy messze földön híres különlegesen 
gazdag állat- és növényvilágáról. Az arany-
barna színű folyó útját a Waldviertel tájain 
ezernyi kanyar, folyami gyöngykagylók és vid-
rák, várak és apátsági templomok, hatalmas 
víztározók és szőlőhegyek kísérik. Az 50 méter 
magas Dobrasperre duzzasztó mögött felgyü-
lemlett víztömeg a Thurnberger Kampsee, 
egy felfedező túrára csábító, romantikus, 
szépséges tó.

Jellege: Családi túra

A jelzett túraút száma: 70

A túra kiindulópontja:
Krumau (370 m), Hauptplatz (főtér)

Megközelítés:
Az A 22-es autópályán vagy az S 33-as 
gyorsforgalmi úton Kremsig, onnan a 
B 37-es országúton Gföhlig. Jaidhof - 
Eisenbergeramt - Krumau am Kamp.

Jellemzők:
A gyalogtúra megtételéhez kb. 2-2,5 óra 
szükséges. Kiindulópont: Krumau am Kamp. 
Az út igen változatos, főként erdei ösvénye-
ken halad, a tavat nagyon sok helyről látni. 

Útleírás:
A főtérről (Hauptplatz) kiindulva, át a telepü-
lésen keleti irányba. A falut elhagyva, az útel-
ágazásnál jobbra, a 620 sz. Kamptalseenweg 
felé, vagy a 06 sz. távolsági túraúton, végig a 
víztározó (Thurnberger Kampsee) északi part-
ján, egészen a duzzasztógátig (Thurnberger 
Sperre), folyamatosan a víz közvetlen 
közelében. A túra túlnyomó részt romantikus 
erdei utakon vezet, kivéve a gát fala körüli 
rövidke közúti szakaszt. Thurnbergtől délre 
keresztezi az országutat és a Kamp folyót, így 
jut el a Gasthof Bergler am See nevű tóparti 
fogadóhoz (fürdőhely). Ahol a part szélesebb, 
ott van néhány település. A visszaút a tó déli 
oldalán, a környező falvakon kívül vezet.
 
További információk: 
www.krumau.at  

Térkép:
„Wandern in Herzen des Waldviertels“, 
(“Túrázás a Waldviertel szívében” – német 
nyelvű prospektus) túratérkép csomag  
9,80 €

Térképrendelés:  
Waldviertel Tourismus
Tel. +43(0)2822/541 09,
info@waldviertel.at, 
www.waldviertel.at

Thurnberger Kampsee

További információk / Linkek:

Waldviertel Tourismus
3910 Zwettl, Sparkassenplatz 4
Tel. +43 (0)2822/541 09
info@waldviertel.at
www.waldviertel.at/wandern
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WALDVIERTEL |  CSALÁDI TÚRA

Élmény  

Táj  

Táv  8.8 km

Szintemelkedés    350 m
 

  336 m

Szintidő  3:30 h

Nehézség  könnyű

Erőnlét  

Technika  

Legjobb időpont:  Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December

8.8 km táv
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Kiadás éve: 2010. Médiatulajdonos és kiadó: Niederösterreich-Werbung GmbH, 3100 St. Pölten, Niederösterreichring 2, a nevezett vendéglátókkal és létesítményekkel közösen. A gondos 
előkészítés ellenére előforduló esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. A Niederösterreich-Werbung nem felel az itt közölt programokért, ezek a mindenkori szervezők hatáskörébe tartoz-
nak. Az utak jellemzői, a szintkülönbségek, a távolságra és menetidőre vonatkozó adatok csak tájékoztató jellegűek. A változtatás jogát fenntartjuk. A közölt adatok a 2010. márciusi állapot-
nak felelnek meg. Fotók: A Niederösterreich-Werbung, valamint a kiadványban szereplő térségek és vendéglátók archívumából származó felvételek. Wachau Tourismus (Spitz Canyon © Graben 
Gritsch/Petr Blaha), Rita Newman, Robert Herbst, weinfranz.at, Mostviertel Tourismus (weinfranz.at), Waldviertel Tourismus (Reinhard Mandl, Robert Herbst), Wiener Alpen in Niederösterreich 
(Franz Zwickl). Borító fotó: Mostviertel Tourismus/Günter Böck. Kialakítás: Niederösterreich-Werbung. 

Gyalogtúrák:    speciális témaút,  hegyi túra,  gyalogtúra,  családi túra


