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2–5. oldal 
Burgenland

6–9. oldal 
Fertő tó

Ez mind 
önrE vár

10–13. oldal 
Mostviertel

14–17. oldal 
duna Menti 

kerékpárút

18–21. oldal 
stájerország

22–25. oldal 
innsBruck

A vidéki élettér fejlesztését előremozdító 
európai mezőgazdasági alapok: Európa 
ezáltal fektet be a vidékbe.
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A kerékpárosokra összesen 2500 kilométernyi kerékpárút vár: a 
kínálat a kényelmes családi körtúrától a kihívásokkal teli hegyi-
kerékpáros ösvényekig terjed. Különösen kedvelt a 138 kilométer 
hosszú, Fertő tó körüli kerékpárút, melyet a Duna menti kerék-
párúttal az új „Felfedező túraútvonal” kapcsol össze. A hegyi ke-
rékpározás kedvelői a Rosalia meredek emelkedőin, az Írottkő és 
az Eisenberg hegyi ösvényen tombolhatják ki magukat. Burgen-
landban előszeretettel használnak a kisebb-nagyobb kirándulá-
sokhoz elektromos kerékpárokat, de legalább olyan elterjedtek és 
kedveltek a hajtány-, a quad- és a segwaytúrák is.
A túrázás, a futás és a nordic walking kedvelőinek feledhetetlen 
kikapcsolódásban lehet része Bad Tatzmannsdorf futó- és wal-
king arénájában, a Fertő tó melletti nordic walking panorámapark-

ban, a Stegersbach mozgásközpontban, valamint a Seewin-
kel-Heideboden futó- és walkingarénában. Emellett számtalan 
távtúra útvonal kínál lenyűgöző kilátást – mint például az „Alpan-
nónia” magaslati és panorámaút, amely Semmeringről indul és a 
magyar Kisalföld pereméig vezet. 

Határon átlépő kerékpározás: Fertő tavi kerékpárút az 
ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) az Általános 
Német Kerékpár Klub, 5 csillaggal kitüntetett útja!
Az UNESCO Fertőtáj Világörökség a régió minden bizonnyal leg-
ismertebb és ennél fogva legforgalmasabb kerékpáros útja. A ha-
táron átlépő Fertő tavi kerékpárút mindösszesen 135 km hosszú, 
osztrák és magyar oldalon halad a Fertő tó körül, a Fertőzug, a 

napfényEs nyaralás: 

Biciklizés BurgEnlandBa, 
ausztria napsütöttE oldalára!

bURGENLAND

Kerékpározás, lovaglás vagy túrázás, nordic walking vagy futás – 
Burgenland sportolási lehetőségek gazdag tárházát kínálja 
minden mozgásra éhező számára. Az enyhe pannon klímának 
köszönhetően a tartományban számos sportágat egész évben 
űzhetünk. Üdülés Ausztria napos oldalán – üdülés Burgenlandban.
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Fertő-Fertőzug iletve a Fertő-Hanság nemzeti parkok területeit 
érintve. A szakaszon számos tervezett pihenőhely található és a 
„csúcs“ kitáblázottságnak köszönhetően egyszerűen nem lehet a 
helyes utat nem megtalálni. A Fertő tavi kerékpárút magyar sza-
kasza 38 km hosszú és az érdeklődő kerékpárosoknak számos 
kulturális élményt kínál.

HármAsHAtár KeréKpárútvonAl
Az új, három országot átszelő kerékpárút Burgenland legdélibb 
csücskében található, Ausztriát, Magyarországot valamint Szlové-
niát köti össze. A Rába-Őrség-Goričko Natúrparkon áthaladó 80 
kilométeres szakaszon kultúrák, tájak és ízek változatos kínálatá-
val ismerkedhet meg a látogató (www.naturparkraab.at). 

KeréKpárKölcsönzés 
A Fertő tó régióBAn
Kerékpárkölcsönzők a Fertő tó körül minden településen találha-
tóak:
www.neusiedlersee.com/de/themen/sport/rad/service/
Fahrradverleih/ 

next bike: a bicajod a sarkon – csak egy hívás & indulás
A Fertő tó körül a hét minden napján, a nap 24 órájában 3 sebes-
séges nyilvánosan kölcsönözhető kerékpárok (next bike) állnak az 
Ön rendelkezésére. A next bike-ok számos régióban egy egyszeri 
regisztrációt követően már egyszerűen a mobilról is kölcsönözhe-
tők. Így is megy! Next bike kölcsönözhető már applikáció, QR-kód 
vagy SMS segítségével.
Kölcsönzők a Fertő tó körül találhatók. www.nextbike.at 

gps-szel BiztosAn A célig
Tervezze kerékpáros túráját a Burgenland Tourismus interaktív tú-
ravezetőjével. Útleírások, képek, magassági profilok és úthosszok 
megadása mellett, tervezett útvonalát PDF vagy GPS-Track for-
mátumban is letöltheti.
Naprakész részletes tájékoztatás: 
www.burgenland.info/tourenguide 

úJDonság! FelFeDező túrA
„Szél, bor és víz“ a mottója a közel 97 km hosszú Felfedező Bicik-
litúrának, amely a Duna mentén illatozó szőlőskertek mentén ha-
ladva a Fertő tó nádborította partjáig tart. A kellemesen egyenle-
tes út mentén található számos betérő a víz és bor mellett igazi 
finomságokat kínál.
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e-BiciKlizés BurgenlAnDBAn
Az e-biking népszerűsége világszerte felfelé ível. Burgenlandban 
már egész sora található az e-bike és solar-töltőállomás üzemel-
tetőknek, ahol a bicajosok sokszor még ingyen is „tankolhatnak” 
áramot. A Fertő tó is alaposan felkészült az e-bikerek fogadására. 
Pomogytól Fraknóig 23 töltőállomás található, így aztán semmi 
sem állhat egy gondtalan kerékpártúra útjába. A Dél-Burgenland 
olyan üdülőparadicsom, amely 800 km kitáblázott kerékpáros tú-
raútvonalával, a kerekezőkhöz igazított szolgáltatásokkal, a válto-
zatos természeti- és kulturális kínálatával, gasztronómiai tartal-
mával és a szőlőshegy lábánál álló formatervezett nyaralótól az 
ötcsillagos szállodáig terjedő szálláslehetőségeivel mutatkozik be. 
Egy valamint több napos csomagokat kínálnak szállással.
Újdonság a csomagban: Természeti élmények – vezetett 
E-Bike túrák a Lapincs völgyében és Felsőőrön. Az útmentén álló 
mennyei élményt nyújtó szálláshelyek pihenésre vagy egyszerű 
betérésre egyaránt alkalmasak. Oberwart, Güssing és Jenners-
dorf körzeteiben 18 kölcsönzőben több mint 130 e-bicikli áll ké-
szen Dél-Burgenland felfedezésére.
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Információ a tartományról:
Burgenland Tourismus
www.burgenland.info/hu | info@burgenland.info | +43 2682 633840

3 nApos csomAgAJánlAt 
segwAytúrávAl

Borászati múzeumlátogatással és hajtánytúrával 2 éjszakára a 
Deutschenkreutzban található Kirchenwirtben
Szolgáltatások:
•   2  éjszaka  büféreggelivel  kétágyas  szobában  a  Kirchenwirt 

Heinrich fogadóban Deutschenkreutzban
•   2 órás segwaykölcsönzés az első napon rövid oktatással
•   Belépő a Neckenmarktban  található borászati múzeumba 3 

bor kóstolásával a második nap délelőttjén
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Az e-BiKe túrAútvonAlAK 
KirálynőJe Dél-BurgenlAnDBAn
2014. április 1-től október 31-ig vasárnaponként induló túrákkal 
6 nap alatt három természeti park, ínyencfogadók, termelői foga-
dók, szőlőhegyek, meseszép patakokkal és folyókkal átszőtt tájak 
és számos helyi szolgáltató, akik kiváló ellátásban részesítik önt, 
és számos helyi finomsággal ismerkedhet meg náluk. 
Itt a kerékpározók egy valódi paradicsomban érezhetik 
magukat!

Ajánlatcsomagunk tartalma:
•   5 éjszaka büféreggelivel a  legszebb 3 és 4 csillagos szállás-

helyek egyikén
•   Csomagok szállítása
•   Borkóstoló 5 borból összeállított válogatással (kenyérfalatkákkal)
•   Parkoló közvetlenül a kerékpárkölcsönző mellet (a túra indulá-

si/érkezési pontján)

•   5 euró értékű utalvány, melyet beválthat a bármelyik helyi szol-
gáltatónál

•   Dél-Burgenland kerékpáros térkép és információs anyagok va-
lamint iránytű ínyenceknek

•   Személyenként 298 euró kétágyas szobában
A csoportok (min. 6 fő) 10% kedvezményben részesülnek
Egyágyas felár: 70 euró

Foglalás:
a Foxtours irodán keresztül: office@foxtours.at vagy +43 3352 34580
www.ebikesuedburgenland.at
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•   Szórakoztató  délutáni  programként  hajtánytúra  a  második 
napon

•   Transzfer a kiindulási állomásra
Személyenként 151 euró helyett 125 euró.

Érvényes 4 főtől, hétfőtől péntekig (kivéve ünnepnapokon!).

Érdeklődés és foglalás:
sonnenland draisinentour gmbh 
Carl Goldmark-Gasse 4, 7301 Deutschkreutz 
Tel.: +43 2613 80100, Fax DW 15 
E-Mail: gruppenreisen@draisinentour.at | www.draisinentour.at
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Tudta ön, hogy a hegyeiről ismert Ausztriában egy sztyepptó is 
található és ráadásul ez Közép-Európa legnyugatabbra fekvő 
ilyen jellegű tava? Ez a nagy kiterjedésű sík vidék összesen 29 
különböző kerékpárutat kínál, több mint 970 kilométernyi hosz-
szúságban. Alig találni Ausztriában még egy olyan régiót, amely 
ilyen sűrű kerékpárút-hálózattal rendelkezne. 

Legyen szó sportosan aktív kirándulásról, kényelmes családi ke-
rékpározásról vagy a baráti társasággal tett vidám túráról, a Ne-
usiedler See régió kínálta 29 kerékpárút között mindenki garan-
táltan megtalálja a számára legmegfelelőbbet. Fedezze fel ön is 
a kerékpár nyergéből a pannon sztyepptó körül elterülő varázs-
latos vidéket!

A Fertő tó körül elterülő, csaknem végtelennek tűnő síkság ideális 
feltételeket kínál az önfeledt, könnyed kerékpáros élményekhez. 
Nincsenek meredek emelkedők, szőlőskertek amerre csak né-
zünk. A kerékpárutak a Fertő tó–Tózug Nemzeti Parkban, a világ-
örökséghez tartozó Fertő tó–Lajta-hegység Natúrparkban és a 
Lajta ártéri vidékének egyedülálló természeti környezetében ve-
zetnek. A Neusiedler See régióban tett kerékpáros túra garantál-
tan feledhetetlen élmény. A Rosalia régióban ezzel szemben már 
találkozhatunk emelkedőkkel és kihívásokkal teli szakaszokkal. A 
kerékpárutak itt szelíd dombhátak között vezetnek, nagy kiterje-
désű gyümölcsösök és földieper ültetvények között, valamint né-
melyik érinti a Kogelberg Natúrparkot is. A kisebb emelkedők te-
tején gyönyörű kilátásban gyönyörködhetnek a kerékpárosok. 

kErékpárral ausztria 
napsütöttE oldalán
unesco világörökség – neusiedler see régió – földi paradicsom 
a kerékpárosoknak. 
29 kerékpárút, több mint 970 km hosszúságban.

FERtő tó
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A Fertő tó környékén tett kerékpáros túrák alkalmával csaknem 
állandó útitársunk a pannon napsütés. Egy évben bizonyíthatóan 
300 napsütéses napon összesen 2000 órát süt a nap. Ezzel a 
Neusiedler See régió nemcsak Ausztria egyik legkedveltebb ke-
rékpáros régiója, hanem az egyik napsütésben leggazdagabb 
üdülővidéke is egyben.

Fertő tó KeréKpárút 
– KeréKpárrAl AusztriA 
nApsÜtötte olDAlán

A családbarát kerékpárúton a Fertő tavat övező nádgyűrű men-
tén, szőlőskertek, rétek és sós tavak mellett tovahaladva fedez-
hetjük fel Közép-Európa legnyugatabbra fekvő sztyepptavát és 
az UNESCO világörökséghez tartozó Neusiedler See régiót. Neu-
siedl am See-ből kiindulva Weidenen át vezet az útvonal a tó 
keleti oldalához és a Fertő tó–Tózug Nemzeti Parkhoz. Útközben 
Podersdorf am See-ben mangalica sertésekkel, Illmitzben fehér 
szamarakkal, míg Apetlonban szürke marhákkal találkozhatunk. 
Az úgynevezett „Tózug” régiót a végtelen nyitottság jellemzi. A 
kerékpárút Pamhagennél lépi át a magyar határt és vezet Fertő-
dön – a Fertődi kastély az Eisenstadtban található Esterházy 
kastély párjának számít – Hidegségen és Balfon át Fertőrákosra, 
ahol ismét visszatér Ausztriába. 

A tó nyugati partvidéke számtalan kulturális és kulináris megle-
petést tartogat: a tavi színpadáról híres Mörbisch például, han-
gulatos utcácskáival vagy a történelmi kisváros, Rust – amely a 
„Winzerkönig” című tévésorozat helyszíneként vált ismertté. Ezt 
követi Ausztria legrégebbi vörösbort termelő települése, Oggau, 
majd Donnerskirchen, ahol egy csodaszép hegyi templom bújik 
meg a Lajta-hegység oldalában. Purbachban, Breitenbrunnban 
és Windenben nagyszerű állapotban megőrzött pincesorok vár-
nak felfedezésre, ráadásul ezek nagy része még ma is haszná-
latban van. Joison át juthatunk vissza a körzet központjába, 
Neusiedl am See-be és zárhatjuk le az Ausztria keleti csücské-
ben tett, a kulináris élmények és természeti látnivalók szem-
pontjából egyaránt különleges kerékpártúrát. 

tippeK: 
•   Fertő tó kerékpáros élménytérkép részletes túraleírásokkal 
•   Neusiedler See Card: fedezze fel a Fertő tó környékén talál-

ható legszebb látnivalókat, turisztikai attrakciókat és sza-
badidős létesítményeket – ingyenesen! A 750 Neusiedler 
See Card partnerszálláshelyen megszálló üdülővendégek 
2014. március 28-tól október 26-ig automatikusan meg-
kapják a Neusiedler See Card üdülési kártyát és ezzel 45 
ingyenes szolgáltatást vehetnek igénybe Közép-Európa 
legnagyobb sztyepptava körül! Ingyenes a belépés a külön-
böző tóparti strandokra, szabadtéri és fedett uszodákba, 
múzeumokba, élményvilágokba és 50% kedvezménnyel 
vehetőek igénybe a kerékpárt is szállító kompok.
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Igazán figyelemre méltóak az útvonal mentén kialakított dizájn-
pihenők is, amelyek például stílusosan vitorlával illetve nádtető-
vel kínálnak védelmet a naptól és a széltől. Emellett a kerékpár-
túra alkalmával több kilátót is érintünk, amelyek mindegyike sa-
játos és varázslatos kilátást kínál a Fertő tóra és környékére.  

A kevés kivétellel, csaknem teljes hosszában aszfaltozott kerék-
párút számtalan variációs lehetőséget is kínál. A túra lerövidíté-
sére az Illmit és Mörbisch, valamint Breitenbrunn és Podersdorf 
között közlekedő kerékpáros kompok kínálnak nagyszerű lehe-
tőséget. Így a kerékpártúrát könnyedén összeköthetjük egy sé-
tahajózással a pannon sztyepptavon. 
A kiadós kerekezést követően érdemes ellátogatni a Frauen-
kirchenben található St. Martins termálfürdőbe, amely tágas 
wellness- és termálfürdőrészleggel várja az ellazulni és új ener-
giával feltöltődni vágyókat. 

részleteK: 
Hosszúság: 121,5 km
Minimális szintkülönbség, kifejezetten ideális családoknak. 
Útvonal: csaknem teljes hosszában aszfaltozott, kivéve egy 
rövid szakaszt Weiden am See és Podersdorf am See között, 
Magyarországon részben kisforgalmú mellékutakon vezet. 
Az érdeklődők ingyenesen rendelhetnek kerékpáros élmény-
térképet a Fertő tó Turisztikai Hivatalnál. ©
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tipp: 
Utazzon a kerékpáros kompokkal a Fertő tavon, és használ-
ja fel az 50% kedvezményt a kiválasztott szakaszokon!

Információ és foglalás
Neusiedler See Tourismus GmbH
Obere Hauptstraße 24
7100 Neusiedl am See
Tel.: +43 2167 8600
E-mail: info@neusiedlersee.com
www.neusiedlersee.com

Kerékpáros ajánlatcsomag 
„Ki a hétköznapokból 
egyenesen a paradicsomba”

Szálljon fel a kerékpárra, és induljon felfedezőtúrára a régióban! 
970 kilométernyi kerékpárút-hálózat 29 kerékpárúttal várja a sport 
szerelmeseit. Egész nap a csodás természeti környezetet élvezni, 
végül pedig betérni a számos fogadó egyikébe – megéri így élni! 

Az ajánlatcsomag tartalma:
•   3 éjszaka kétágyas szobában, büféreggelivel 
•   1 burgenlandi ínyencmenü az egyik fogadóban
•   1 üveg bor üdvözlésként a szobában
•   kerékpáros térkép részletes útvonalleírással
•   Neusiedler  See  Card  üdülési  kártya  különféle  kedvezmé-

nyekkel
•   foglalható 2014. március 28-tól június 30-ig, valamint szep-

tember 1-től október 26-ig
Az ajánlatcsomag ára személyenként 140 eurótól. 

©
 N

TG
 –

 s
te

ve
.h

ai
de

r.c
om

 

©
 N

TG
 –

 s
te

ve
.h

ai
de

r.c
om

 

©
 N

TG
 –

 s
te

ve
.h

ai
de

r.c
om

 



12

iDeális FeKvés
A Mostviertel régió Alsó-Ausztria nyugati szegletében található. 
A régió északon a Dunával határos – a jól ismert Wachau tér-
sége pont a Duna másik partján található. Az 5500 négyzetkilo-
méternyi kiterjedésű Mostviertelt keleten a Bécsi-erdő, nyugaton 
Felső-Ausztria, míg délen Stájerország határolja. A régió legmé-
lyebb pontja a Duna közelében fekvő Ardagger (246 m), legmaga-
sabbra pedig  az Ötscher 1893 méter magas csúcsa emelkedik.

mostvierteli KeréKpárutAK
A mostvierteli kerékpárutak hálózata kifejezetten változatosnak 
mondható. Az útvonalak hol folyókat kísérnek, hol magaslatokon 
vezetnek át, hol látnivalókat, hol pedig különféle kulináris állomá-
sokat kötnek össze egymással. Legyen szó családokról, ínyen-

szElíd és vad

MoStvIERtEL

cekről, felfedezőkről vagy zarándokokról – itt mindenki megtalál-
hatja a számára legmegfelelőbb útvonalat. Ráadásul az e-bike 
kínálat is egyre bővül. 

továBBi HAsznos 
KiADványoK

•   Az Esterbauer kiadó „Mostvierteli kerékpáros atlasza” a 
Duna, az Enns és a Traisen között elterülő vidék kerékpár-
túráit veszi sorra. A kiadvány 9,90 euróba kerül. 

•   Az  ingyenes „Mostvierteli felfedezőtérkép” tartalmazza 
valamennyi kerékpárutat és annak rövid leírását. Ezenkívül a 
térkép nagyszerű áttekintést ad a látnivalókról és kiránduló-
helyekről. 

A mostviertel régió Alsó-Ausztria különleges, csábításokkal teli 
vidéke, egy valóságos földi paradicsom a Duna és az ötscher 
között. A szelíd és termékeny északi vidékek szöges ellentétben 
állnak a délen magasodó hegyek vadregényes világával.
éppen ez a változatosság az, ami garanciát jelent a sokszínű 
kikapcsolódásra, a feledhetetlen alpesi kalandokra és az 
élményteli családi üdülésre.
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A vidéki élettér fejlesztését előremozdító 
európai mezőgazdasági alapok: Európa 
ezáltal fektet be a vidékbe.

A trAisentAl KeréKpárút
véGIG A FoLyópARtoN
A 111 kilométer hosszú Traisental kerékpárút kedvelt célpont a 
hobbi kerékpárosok, a családok és a zarándokok számára egy-
aránt. 

csAláDi és ínyenctúrA
KERNHoFbóL tRAISMAUERbE
A Traisental kerékpárút a folyó folyásával megegyező irányban 
halad. Kernhofból kiindulva túlnyomórészt sík terepen vezet az 
útvonal és főleg kerékpárúton, illetve forgalommentes mellék-
utakon kerekezhetünk. A Traisen folyó mentén egymást követik 
a szebbnél-szebb, rövid pihenőre, felfrissülésre csábító helyek. 
Emellett a kínálatban található két speciális körtúra is családok-
nak. Lovakhoz és tevékhez vezet a St. Aegyd-ből induló és oda 
is érkező 12 kilométer hosszú kerékpárút. Míg a St. Pölten-i 
13,5 kilométeres körtúrán a „világ hal-, béka- és madárszem-
mel” tematika körül forog minden. 

A zAránDoK- és energiAút
MELKbőL MARIAzELLbE 
A Traisental kerékpárút Ausztria kevés zarándok-kerékpárútjai 
közé tartozik. A Duna menti kerékpárút Traismauernél találkozik a 
Traisental kerékpárúttal, így a kulturális és spirituális felfedezőtú-
rát akár az impozáns Melki apátságnál is kezdhetjük. Három to-
vábbi apátság található még útközben: a Göttweigi apátság, a 
Herzogenburgi Ágoston-rendi kanonoki apátság és a Lilienfeldi 
cisztercita apátság. 
A kerékpárút első három szakasza kényelmesen megtehető, az 
útvonal alig észrevehetően emelkedik. Kihívásokkal és emelke-
dőkkel tarkított azonban a St. Aegyd-ből, illetve Kernhofból Maria-
zellbe vezető szakasz. Itt a Gscheidra vezető 4 kilométer hosszú, 
meredek, éles kanyarokkal tarkított részt, valamint a Mariazell 
előtt található Kreuzberg szerpentinjeit kell leküzdeni. A Mariazell-
ből történő visszautazáshoz ideális választás a mariazelli vasút. 

trAisentAl KeréKpárút 
inFormációs KiADvány

A hobbi kerékpárosoknak, családoknak és zarándokoknak készí-
tett „A Traisental kerékpárút” című kiadvány hasznos információk-
kal szolgál az útvonalról és a környék látnivalóiról, valamint  a 
kerék pár barát szálláshelyekről és fogadókról egyaránt. A kiadvány 
ingyenesen beszerezhető a Mostviertel Tourismus irodájában. 

KeréKpáros AJánlAt
ÁLoMSzERű tRAISENtAL KERéKpÁRÚt 
KERéKpÁRRAL St. pöLtENbőL MARIAzELLbE

Az ajánlatcsomag tartalma: 
•   2 éjszaka reggelivel válogatott szálláshelyeken 
•   utazás  a  mariazelli  vasúttal  Mariazellből  St.  Pöltenbe  vagy 

fordítva 
•   térkép és információs anyag 
Kétágyas szobában történő elhelyezéssel, személyenként 
109 eurótól 
Felár személyenként 82 euró. 
Érvényes: 2014. májustól októberig.

tipp: 
A kényelmes verzió: e-bike túra a Traisental kerékpárúton! 
E-bike használat 2 napra, az e-bike visszaszállításával a ki-
indulópontra.

Információ, tanácsadás, prospektusrendelés és foglalás:
Mostviertel Tourismus
Adalbert Stifter-Straße 4, 3250 Wieselburg, Österreich 
Tel.: 0043 7416 521 91 Fax: 00 43 7416 530 87
E office@mostviertel.at / www.traisentalradweg.at / www.mostviertel.info
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A „moststrAße”
EGyEDüLÁLLó KöRtEboRoK
A Mostviertel nyugati része egyetlen hatalmas gyümölcsöskert-
ként is felfogható, amelyben az ott élők elkötelezték magukat az 
erjesztett körtelé mellett. Egész Európában egyedülálló, mert a 
legtöbb gyümölcsbor régióban az alma dominál. A Dunától délre 
elterülő vidék kellemesen enyhe klímájának köszönhetően a 
csaknem 200 kilométer hosszú „Moststraße” (Gyümölcsbor út) 
környezetében több százezer göcsörtös körtefa található, ame-
lyeken a legkülönfélébb körtefajták teremnek. 

ínyenc KeréKpártúrA
E-bIKE éS MoStRADCARD
A „Moststraße” szelíd dombvidéke ideális feltételeket kínál az él-
ményteli kerékpártúrákhoz. A 24–42 kilométer hosszú napi sza-
kaszok a túra végére egy hatalmas kört adnak ki. A „Moststraße” 
mentén túlnyomórészt jelzett kerékpárúton vagy forgalommentes 
mellékúton kerékpározhatunk St. Valentinből az Ardaggeri apát-
ságon át Neuhofen/Ybbs-be, majd a Seitenstetteni apátságon át 
tovább Haag-ba és vissza a kiindulópontra. 
Aki üdülése alatt spontán ötlettől vezérelve pattanna kerékpár 
nyergébe és mindeközben még az erejét is szeretné kímélni, az 
a kerékpárút mentén több helyen is talál kerékpár- illetve e-bike 
kölcsönzőt, e-bike barát szálláshelyeket és töltőállomásokat, 
ahol az elektromos kerékpárokat ingyenesen fel lehet tölteni. 
Ilyen például a RelaxResort Kothmühle Neuhofen an der Ybbs 
városában, a Panoramagasthof Mitterböck St. Peter in der 
Au-ban és a Hotel Rogl St. Valentinben.

Az e-bike szálláshelyekről, a töltőállomásokról és a gyermekes 
családok számára is könnyedén megtehető, válogatott kerék-
párutakról ad áttekintést a „MostRadCard” kiadvány. Összesen 
négy kerékpárút vezet a gyümölcsbor nyomában: a Prima-Pira 
túra, a Mostbaron (gyümölcsbor báró) kerékpárút, a Moststraße 
kerékpárút és a Mosthöhenstraßen magaslati kerékpárút. Ez 
utóbbi a Neuhofen körtúrával és az Ardeggernél található Koll-
mitzberg körrel egyetemben kifejezetten kényelmesen megtehe-
tő elektromos kerékpárral. A kiadvány ingyenesen beszerezhető 
a Mostviertel Tourismusnál a lenti elérhetőségeken.  

továBBi látnivAlóK A 
moststrAße mentén

•   A barokk Seitenstetten apátság és történelmi kertje, amelyet 
különlegesen szép mivoltára való tekintettel „Isten kertjének” 
is titulálnak. www.stift-seitenstetten.at  

•   Az egykori Ardaggeri apátság a Margit-ablakkal  (1230-40), 
Ausztria legrégebbi üvegfestő alkotása. www.ardagger.gv.at 

•   A „Mostelleria – a „Mostbirne” titokzatos világa” Oed-Öhling-
ben. Itt pincevezetések, kóstolások és főzőtanfolyamok sze-
repelnek a kínálatban. www.mostelleria.at   

•   Az Ostarrichi-Kulturhof Neuhofen/Ybbs városában.  Itt  talál-
ható Ausztria 996-ból származó alapítási okmányának ere-
deti méretű, teljesen hű mása. www.ostarrichi-kulturhof.at 

KeréKpáros AJánlAt
GyüMöLCSboR éS E-bIKE KERéKpÁRRAL 
A CSoDÁS „MoStSRAßE” MENtéN

Az ajánlatcsomag tartalma
•  2 éjszaka félpanzióval ínyencszobában 
•  1 pohár körtepezsgő és 1 csokor virág 
•  1 levendulafürdő illatgyertyákkal
•  1 aromamasszázs 
•  1 elektromos kerékpár egy napra 
•  belépő egy főnek a Mostelleria élménymúzeumba
•  MostRadCArd tájékoztató kiadvány
Kétágyas szobában történő elhelyezéssel, 
személyenként 306 eurótól.
Érvényes: 2014. májustól októberig.
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Az Alpesi mostviertel 
árAm AlAtt
ELEKtRoMoS HEGyIKERéKpÁRRAL Az ötSCHERtőL 
A HoCHKARIG, A LUNzER SEE-tőL A KöNIGSbERGIG

csAtlAKoztAtni, Feltölteni, 
inDulni!

Ilyen egyszerű már manapság az E-Mountainbike, az akkumulá-
torral hajtott kerékpár használata – mindenekelőtt az Oberen 
Ybbstalban. A motoros rásegítéssel történő kerékpározás több 
szempontból is nagyszerű dolog: egyrészt rendkívül egészsé-
ges, mivel nem lépjük át a saját határainkat, ami akár az egész-
ségünket is veszélyeztethetné – a szív és a keringési rendszer 
köszöni szépen. Ráadásul ha a térd vagy az ízületek már nem 
olyan fittek, a wattok akkor is tovább repítenek bennünket. Kel-
lemes mellékhatás: mivel nem terheljük túl magunkat, elegendő 
levegő és idő marad a környék szépségeinek a felfedezésére. 
Emellett az e-bike kiegyenlíti a teljesítménybeli különbségeket, 
így férj és feleség, edzett és kevésbé edzett barátok, valamint 
családtagok együtt kerékpározhatnak és juthatnak fel a koráb-
ban elérhetetlennek hitt hegycsúcsokra. 

e-moBil Az Alpesi 
mostviertelen át

Az alpesi Mostviertel az Ötscher és a Hochkar között, az Ybbs 
mentén és a Lunzer See-től a Königsbergig számtalan izgalmas 
útvonalat kínál, amelyek elektromos kerékpárral kényelmesen 
és könnyedén megtehetőek. Akinek nincs saját elektromos 
kerék párja az bérelhet is egyet a Gamingban, Göstlingben, Hol-
lensteinban, Lackenhofban és Lunz am See-ben található 
kerék párkölcsönzőkben és már neki is vághat a szerteágazó 
kerék párút-hálózat felfedezésének. A vízi sportok iránt érdeklő-
dőknek érdemes egy kis kitérőt tenniük a közeli Salza folyóhoz, 
amely igazi raftingparadicsomként ismert. 

ízelítőK

Lunzban kezdődik például a „Seeblick túra”, amely a Lunzer See 
partján vezet el a Rechbergen található Almgasthaus alpesi foga-
dóba. Aki szeretné magát felfrissíteni, az a visszafelé úton meg-
mártózhat a tó vizében. A Kothbergtal természetvédelmi területen 
tett idilli túra során elsősorban a természetbarátok és a virágok 
szerelmesei találhatják meg számításukat – az útvonal ugyanis 
csodás encián- és nárciszmezőkön át vezet.  A mintegy 18 kilo-
méter hosszú kerékpáros kirándulás alkalmával csak 100 méter-
nyi szintkülönbséget kell leküzdenünk. 
Két további útvonal is az ínyenc kerékpárosok kedvenc célállomá-
sához, a hangulatos alpesi kunyhókhoz vezetnek. A Hochreit út-
vonalon Göstling an der Ybbs-ből juthatunk fel a romantikus 
Hochreit fennsíkra. 
A Göstlingből és Hollenstein/Ybbs-ből egyaránt kezdhető 
Sonnbrand alpesi túrát a hegyi kerékpározás minden szerelme-
sének legalább egyszer meg kell tennie. Az útvonal különböző 
alpesi rétek és menedékházak mentén vezet, először a 
Siebenhüttealmot érjük el, ahol mindjárt lehetőség is nyílik egy 
kis pihenésre, mielőtt nekivágnánk a legmagasabb pont, a 
Schwarzkogel (1405 m) meghódításának. Itt érdemes megállni 
és körbenézni. Az egyedülálló panoráma az Eisenerzi-Alpoktól, a 
Hochschwabon, a Gesäuse-hegységen és a Tote Gebirgén át 
egészen a Waldviertelig terjed. Innen az Ötscher-Dürrenstein- 
Hochkar-Gamstein-Voralpe térség is szinte karnyújtásnyira tűnik. 
2014 tavaszától egy további kerékpáros paradicsom is e-régióvá 
válik. Az Ötscher, a Lackenhof és Gaming környékén is lehet 
majd elektromos hegyikerékpárokat bérelni és elektromos segít-
séggel nekivágni a környék felfedezésének. A kerékpárutak áp-
rilis 15-től október 31-ig állnak rendelkezésre. 

KeréKpáros AJánlAt
ENERGIÁvAL töLtvE A MoStvIERtELI HEGyEKbEN

•   2 éjszaka reggelivel egy hollensteini fogadóban (Gasthof Ja-
gersberger vagy Gasthof Rettensteiner)

•   e-bike használata másfél napra
•   belépő a Ybbstali élményfürdőbe (4 órás belépő)
•   Mostviertel hegyikerékpáros térkép, információs anyag
Kétágyas szobában történő elhelyezéssel,  
személyenként 123 eurótól. 

Információ, tanácsadás, prospektusrendelés és foglalás:
Mostviertel Tourismus
Adalbert Stifter-Straße 4, 3250 Wieselburg, Österreich 
Tel.: 0043 7416 521 91 Fax: 00 43 7416 530 87
E office@mostviertel.at / www.traisentalradweg.at / www.mostviertel.info©
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30 évEs a duna mEnti 
kErékpárÚt 
Európa Egyik lEgjoBBja a passau–linz–Bécs 
között hÚzódó duna mEnti kErékpárÚt

DUNA MENtI KERéKpÁRÚt
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állomások, amelyek hasznos tudnivalókkal szolgálnak a közeli te-
lepülések turisztikai kínálatáról, valamint szálláslehetőségeket is 
ajánlanak a kerékpárosoknak. A 30 évvel ezelőtti kezdetek óta a 
Duna menti kerékpárút mára egy tökéletesen kiépített, folyamato-
san és egységesen jelzett kerékpárúttá fejlődött. 

minőségi KeréKpározás A 
DunA menti KeréKpárúton

A Duna menti kerékpárút kimagasló színvonalú kikapcsolódást kí-
nál a kerékpárosoknak. Köszönhető ez egyrészt a via donau (az 
Osztrák Közlekedési, Innovációs és Technológiai Szövetségi Mi-
nisztérium által 2005-ben alapított társaság feladata a Duna, 
mint vízi út fenntartása és fejlesztése) által folyamatosan karban-
tartott, tökéletes minőségű kerékpárútnak, másrészt pedig az ál-
landóan bővülő és javuló szervizszolgáltatásoknak. A Duna menti 
kerékpárút például egységesen kialakított pihenőhelyeket kínál, 
ahol érdekes információkat olvashatunk a környékről, valamint 
történelmi érdekességeket a rómaiakról, mivel a Duna menti ke-
rékpárút egybeesik az egykori római védelmi határvonallal (limes).  
2012-ben a Duna menti kerékpárút „megpróbálta lehozni a csil-
lagokat az égről”. A Német Általános Kerékpárklub (ADFC) szigorú 
vizsgálatát követően a Duna menti kerékpárút példaértékű vonal-
vezetésének és a hozzá tartozó infrastruktúrának köszönhetően 
négycsillagos értékelést kapott. Következő lépésként az ADFC a 
Duna kerékpárút mentén található turisztikai szálláshelyeket 
(egykori top kerékpáros pihenők Felső-Ausztriában) minősítette. 
Ennek folyományaként a Duna menti kerékpárút osztrák szaka-
szán összesen 55 „bett+bike” kerékpárbarát szálláshely találha-
tó, amelyek megfeleltek a szigorú minőségi kritériumoknak. 

A KeréKpárút Bővítése 
és továBBFeJlesztése

A kor kihívásainak megfelelően a Duna menti kerékpárutat folya-
matosan fejlesztik, bővítik és optimalizálják. 2014-ben adják át a 
Wesenufer és Schlögen közötti vadonatúj szakaszt, amellyel még 
tovább bővül a Duna mindkét partján vezető kerékpárút-hálózat. 
A legújabb trendeknek megfelelően Európa egyik legjobb kerék-
párútja az elektromos biciklik terén is szolgál újdonságokkal. A fej-
lesztések új súlypontjaként fogalmazták meg az elektromos töltő-

A Duna menti kerékpárút 2014-ben ünnepli fennállásának 30 
éves jubileumát. A sikertörténet tulajdonképpen a hajóvontató 
utak (a múltban a hajók árral szemben történő vontatásához első-
sorban lovas fogatokat használtak és ehhez több helyen is külön 
utakat építettek a folyók partján) egyes szakaszainak kijavításával 
és megerősítésével, valamint kitáblázásával vette kezdetét. A 
Duna menti kerékpáros turizmus létrejöttével születtek meg az 
első kerékpáros térképek és kerékpáros útmutatók is, amelyek a 
turisták eligazodását és tájékozódását voltak hivatottak segíteni. 
Ezt követően lépésről-lépésre épültek ki a szervizszolgáltatások 
is, mint például a Duna kerékpárút mentén található információs ©
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állomások kialakítását. Ennek köszönhetően a Duna menti kerék-
párút Passau és Bécs közötti szakaszán már most számtalan 
kerék párbarát szálláshely kínál ingyenes töltési lehetőséget az 
elek tromos kerékpárokhoz. Emellett 41 speciális útvonalat is kije-
löltek kifejezetten az elektromos kerékpárral kirándulók számára. 
Ezek az útvonalak lehetővé teszik, hogy lekanyarodjunk a főútról és 
így megismerhessük a Dunától távolabb eső területeket is. 

DonAu-cArD, 
először 2014-től

A Duna menti kerékpárút a változatos természeti környezet, a kul-
turális látnivalók, valamint a tökéletes infrastruktúra egyedülálló 
kombinációjának köszönheti vonzerejét. A Duna menti régiók tu-
risztikai kínálatának megismerését könnyíti meg 2014-től a 
DONAU-Card. A különleges üdülési kártyával a kerékpárosok, va-
lamint minden más üdülővendég is kedvezményes áron veheti 
igénybe a Duna felső-ausztriai szakaszánál található turisztikai 
attrakciókat. 

rAD totAl – 2014. máJus 
4-én megnyitóvAl és 
JuBileumi Ünnepséggel 

16 évvel ezelőtt hívták életre a „Rad Total a Duna völgyében” elne-
vezésű rendezvényt, amely egyrészt a Duna menti kerékpárút sze-
zonkezdő eseményének számított, másrészt pedig a Passau és 
Schlögen közötti kerékpárút-építés felgyorsítását szolgálta. Ezen a 

További információk: 
WGD Tourismus GmbH
Lindengasse 9, A-4040 Linz
Tel: 0043 732 7277-800, Fax: 0043 732 7277-804
info@donauradweg.at, www.donauradweg.at, www.austria.info/donau

napon ugyanis a Passau–Schlögen szakaszon minden utat lezár-
tak a Duna mentén, hogy a kerékpárosok szabadon közlekedhes-
senek. Évről-évre változatos keretprogram gondoskodik az él-
ményteli szezonkezdésről: kölcsönözhető elektromos biciklik, ke-
rékpár-szimulátorok, ORF színpad, a régióból származó kulináris 
finomságok, gyermekprogramok, sétahajózás stb. garantálják a 
vidám kikapcsolódást. A következő „Rad Total a Duna völgyében” 
2014. május 4-én kerül megrendezésre és két különleges fény-
pontot is tartogat a látogatóknak: Franz Hiesl helyettes tartományi 
tanácsos megnyitja a Wesenufer és Schlögen között újonnan el-
készült Niebelungen-országutat, amelynek része egy vadonatúj 
kerékpárút is a Duna partján. Ezzel egyidejűleg kerülnek megren-
dezésre a Duna menti kerékpárút fennállásának 30 éves jubileumi 
ünnepsége is. 
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Információ és foglalás
Donau Touristik, Reinhard Falkner
Lederergasse 4-12, 4020 Linz/Donau Tel.: 0043 732-2080 58
r.falkner@donautouristik.at, www.donautouristik.at

KeréKpáros ÜDÜlés 
KeDvező áron 

Ismerje meg ön is valamennyi európai kerékpárutak elődjét! A ré-
gió hajóvontató utak helyén, ahol egykoron akár 60 ló is vontatta 
a teherhajókat, ma már tökéletes minőségű kerékpárút várja 
mindazokat, akik kerékpárral szeretnék felfedezni a Duna csodá-
latos vidékeit Passau és Bécs között. 

iDőpontoK 2014-Ben
2014.04. 12.–10. 18. naponta 
Mellékszezon: 2014. 04. 12–30. és 2014. 10. 01–18.
Főszezon: 2014. 05. 01.–09. 30.

Az utAzás menete
1. nap – érkezés passau városába
Magánparkoló (őrzés nélküli) 20 euró 
2. nap – Kramesau, 30 km
Biciklizés a Duna menti kerékpárúton Obernzell és az Engelharts-
zell kolostor érintésével Kramesauba.
3. nap – Linz, 64 km
Kerékpártúra Schlögenbe, az egyedülálló látványt nyújtó Schlö-
geni Dunakanyarhoz, majd tovább Linzbe.
4. nap – Wallsee/bad Kreuzen, 59 km
Kerékpárral St. Florianon (apátság) át Ausztria legrégebbi tele-
pülésére, Ennsbe. Majd a Duna mentén tovább Wallsee-be és 
Bad Kreuzenbe.
5. nap – pöchlarn/Ebersdorf, 57 km
Biciklitúra a Nibelungengau csodás vidékén át Ebersdorf bei 
Melkbe.
6. nap – Wachau – traismauer, 63 km
Kerékpáros kirándulás az UNESCO világörökséghez tartozó Wa-
chaun át Kremsbe, majd Traismauerbe. 

7. nap – bécs, 59 km
Túra kétkeréken a római város, Tulln érintésével Bécsbe. 
8. nap – hazautazás vagy az üdülés meghosszabbítása 
VIP transzfer busszal, közvetlenül a szállodából a Passauban 
parkoló autóhoz vagy további éjszakák Bécsben/Passauban fel-
ár ellenében. 
Plusz éjszakák igény esetén bármelyik településen foglalhatóak!

szolgáltAtásoK
7 éjszaka reggelivel 3 és 4 csillagos szállodákban/vendéghá-
zakban, csomagszállítás Bécsig, térkép és információs anyag, 
DONAU-Card.

árAK / 2014
Mellékszezonban: 
kétágyas szobában történő elhelyezéssel 339 euró/fő
Főszezonban: 
kétágyas szobában történő elhelyezéssel 399 euró/fő

plusz szolgáltAtásoK árAi 
személyenKént / 2014
Egyágyas szoba felára / 7 éjszakára + 113 euró
Félpanzió felára / 7 x 3 fogásos menü + 111 euró
Kerékpárkölcsönzés (7 sebességes/21 sebességes) + 69 euró
E-bike (kaució: 180 euró készpénzben vagy hitelkártyával) 
+ 160 euró
Transzfer VIP busszal Bécsből Passauba + 39 euró
Parkolóhely Passauban (helyszínen fizetendő) + 20 euró
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kErékpáros kirándulás 
ausztria lEgszEBB 
tErmészEti látnivalóihoz

StÁjERoRSzÁG

Stájerországban fejedelmi hegyvidékek, északon szinte végtelen-
nek tűnő erdők, Graz, amit az UNESCO a világörökség részének 
nyilvánított, lankás dombvidékek almáskertekkel, délen és kele-
ten pedig melengető termálforrások várják az ide látogatókat. A 
stájerországi kalandozás egyik legszebb és legélvezetesebb for-

mája a kerékpározás: felfedezni a tájakat, magunkba szívni az il-
latokat, élvezni a panorámát – az északi alpesi hegyvidék és a déli 
forró források között. A két nagy kerékpárúton a Mura és az Enns 
mentén számtalan termálfürdő hűségesen kísér több száz kilo-
méternyi utunkon, közben pedig megismerjük Stájerország min-
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den arcát: a szelíd pataktól a tomboló folyóig és a termálvidékek-
től a szőlőhegyekig.

murA menti KeréKpárút
A Mura kerékpárutat a hozzáértők egyöntetűen Ausztria egyik 
legszebb folyóparti kerékpárútjának tartják. A Hohe Tauern Nem-
zeti Parkból induló útvonalon Európa 2003-as kulturális főváro-
sát, Grazot érintve juthatnak el a kerekesek az osztrák-ma-
gyar-szlovén hármashatáron található bor- és termálvidékre. Ami-
lyen változatos tájakon át kanyarog a Mura menti kerékpárút, leg-
alább olyan sokszínűek az élmények és a kirándulóhelyek is, 
amelyek az üdülővendégekre várnak. Északon vadregényes he-
gyek, alpesi rétek és tavak kísérik a túrázókat, míg délen nagy 
kiterjedésű kukoricaföldek, sütőtökföldek és ártéri erdők között 
tekerhetünk. Innen már a dél-stájer borvidék szőlőskertjei sincse-
nek messze. A két végpont között pedig olyan városok található-
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További információk: 
Steiermark Tourismus
St.-Peter-Hauptstraße 243, A-8042 Graz | Tel.: +43 316 4003-0
info@steiermark.com | www.steiermark.com/hu
www.murradweg.com/hu | www.ennsradweg.com/hu

Thermenland Steiermark
Radersdorf 75, A-8263 Großwilfersdorf | Tel.: +43 3385 66040
info@thermenland.at | www.termalvidek-ausztria.hu

STÁJERORSZÁG. AUSZTRIA ZÖLD SZÍVE.

ak, mint például Graz: Ausztria ínyencfővárosa, amely 2003-ban 
Európa kulturális fővárosa volt és két UNESCO világörökséggel is 
büszkélkedhet. A csodás természeti látnivalók után üdítő változa-
tosságot jelentenek a hangulatos városokban tett pihenők. 

enns menti KeréKpárút
A Stájerország északi részén vezető Enns kerékpárút szintén vál-
tozatos tájegységeket köt össze egymással: impozáns hegyek, ro-
mantikus völgyek, vad patakok, álmatag falvak és olyan történel-
mi városok szegélyezik az útvonalat, mint Radstadt vagy Schlad-
ming. Ilyen és ehhez hasonló látnivalók várják az Enns mentén 
egészen a Dunáig kerékpározó üdülővendégeket. Feledhetetlen 
kaland a Dachstein és a Schladmingi-Tauern között, a Gesäuse és 
a Kalkalpen Nemzeti Parkon át egészen Ennsig, Ausztria legré-
gebbi városáig.

stáJer termálviDéK
A Stájer Termálvidéken a kerékpározás szerelmesei két keréken 
csodás panorámákban gyönyörködhetnek, miközben szelíd 

dombhátakon haladnak, fogadókba térnek be, szőlőhegyeken és 
elhagyatott utakon kerekeznek a Mura mentén egészen a szlovén 
szomszédokig. A vidék pompáját és sokszínűségét csaknem 150 
kilométernyi, 6 termálfürdővel tarkított szakaszon élvezhetjük 
egészen Mönichkirchentől Bad Radkersburgig, a városig, mely 
délies hangulatával és történelmi óvárosával elvarázsolja az ide 
látogatókat. Legyen szó kulináris, kulturális vagy természeti élmé-
nyekről, a Stájer Termálvidéken az élvezeteknek semmi nem szab 
határt.

A természeti látnivalók mellett feltétlenül érdemes ellátogatni a 
történelmi városokba is, amelyek igazán hangulatos óvárossal 
várják az érdeklődőket. Látványos építészeti alkotások és kávé-
zókkal, éttermekkel, valamint üzletekkel tarkított sétálóutcák 
csábítanak időzésre, kulináris felfedezőtúrára. Mindkét kerék-
párút mentén számtalan kirándulóhely, hangulatos fogadók és 
díjnyertes éttermek, valamint a legkülönbözőbb szálláshelyek – 
a magánszállástól a négycsillagos szállodákig – várják a vendé-
geket. 
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hegyikerékpáros élmények 
innsbruckban és üdülőfalvaiban
Innsbruck és 25 üdülőfalva nagyszerű feltételeket kínál a hegyi 
kerékpározáshoz. Az Alpok fővárosa több mint 115 kilométernyi, 
különböző nehézségi fokú hegyikerékpáros ösvénnyel várja a 
sportág kedvelőit 600 és 2250 méter között. 
Csodálatos kilátást kínál Innsbruckra a helybéliek és üdülőven-
dégek körében egyaránt kedvelt Höttinger Alm hegyikerék-

páros túra. A Hungerburgon elegendő parkolóhely áll rendel-
kezésre az autóval érkezőknek. Innen kiindulva az Arzler Alm 
irányába kezdhetjük meg a túrát, ahol az első pihenőt is tarthat-
juk, majd új energiával feltöltődve vághatunk neki a hátralévő öt 
kilométernek. Az útvonal rendkívül változatos, rövid sík szaka-
szokkal tarkított és az utolsó meredek emelkedőt követően va-
rázslatos kilátással ajándékozza meg résztvevőket. A kerékpárút 
itt alpesi legelőkön át vezet, így zavartalan panorámát kínál a 
Stubaii- és Zillertali-Alpokra.
Június és augusztus között az Innsbruck szomszédságában ta-
lálható Götzensben vezetett hegyikerékpáros túrákat is kínál-
nak. Az Innsbruck Card üdülési kártyával a részvétel ingyenes. 
Hegyi kerékpár kaució ellenében bérelhető a 2–3 órás túrához. 
Az előzetes bejelentkezés ajánlott. 
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mos motor segít a hajtásban, mégpedig annál 
nagyobb mértékben, minél erősebben teke-
rünk. Ha a megfelelő felszerelés megvan, nem 
hiányzik már más csak egy megfelelő helyisme-
rettel rendelkező túravezető. A BikeBörse ter-
mészetesen ebben is segítségünkre lehet. 

Az Innsbruck Card üdülési kártya nagyszerű le-
hetőséget kínál Innsbruck és üdülőfalvainak 
megismerésére, ráadásul vonzó kerékpáros él-
ményeket is biztosít. A 24, 36 és 48 órás Innsb-
ruck Card esetében is jár öt órányi ingyenes ke-
rékpárkölcsönzés a BikeBörse hálózatnál. 

Akik saját maguk szeretnék megszervezni ke-
rékpártúrájukat, minden ehhez szükséges infor-
mációt – GPS és Google Earth adatokat, digitá-
lis térképeket, útvonalleírásokat, túratippeket 
stb. – megtalálhatnak a következő honlapon: 
www.tirol.gv.at/mountainbike

További információk és prospektusrendelés:
Innsbruck Tourismus, 
Tel.:+43-512-59850,
office@innsbruck.info, www.innsbruck.info

Kerékpárkölcsönzés:
BikeBörse, 
Tel.: +43-512-58 17 42 17,
shop@dieboerse.at, www.dieboerse.at

Vezetett kerékpáros túrák:
Inntour, Sports & Touristic Services,
Tel.: +43-699 10 12 87 30,
info@inntour.at, www.inntour.at

Komoly sportos kihívást jelent a nagy Sellrain körtúra, amely 
két olyan régión át vezet, amely gazdag télisportkínálata mellett 
nyáron is varázslatos. Zirlből kiindulva egy folyamatosan emel-
kedő aszfaltos úton juthatunk Sellrainba, majd Kühtai-ba, egé-
szen 2017 méterrel a tengerszint fölé. A hátunk mögött hagyott 
1397 méternyi szintkülönbség azonban hamar a múlté, amikor a 
lélegzetelállító hegyi panorámában gyönyörködhetünk. 
  
A megfelelő felszerelés elengedhetetlen a gondtalan és öröm-
teli kerékpáros élményekhez. Ezért a BikeBörse kerékpár-
kölcsönző májustól októberig átfogó szervizcsomagot kínál. 
Ebbe beletartozik a kölcsönzött kerékpárok ki- és visszaszállítá-
sa, valamint egy 7 napos szervizszolgáltatás. Az elektromos ke-
rékpárok nagyszerű lehetőséget kínálnak mindazoknak, kik 
csak most ismerkednének a hegyikerékpározással. Az elektro-
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nordkette singletrail
a legkeményebb út lefelé
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eredmények nagyon bíztatóak, köszönhető ez nagyrészt Innsbruck 
sajátságos kínálatának, a városi hangulat és a különleges hegyi-
kerékpáros kalandok egyedülálló kombinációjának. 
A felfelé vezető út rendkívül kényelmes: a kongresszusi központtól 
a Nordkette-felvonóval mindössze 20 perc alatt jutnak fel a ke-
rékpárosok a hegyre. A Seegrubéról induló pálya 4,2 kilométer 
hosszan kanyarog a völgy felé. Az 1030 méternyi szintkülönbség 
leküzdése közben meredek kanyarok, sziklaugratók és gyökerek-
kel tarkított szakaszok, valamint épített akadályok gondoskodnak 
a feledhetetlen freeride élményekről. 
Innsbruck vonattal könnyedén megközelíthető Budapestről és a 
kerékpárt is otthon hagyhatjuk, hiszen a BikeBörse kerékpár-
kölcsönző májustól októberig átfogó szervizcsomagot kínál. Itt 
kibé relhetjük a megfelelő kerékpárt és a downhillhez szükséges 
komplett védőfelszerelés is rendelkezésre áll.

Amikor tavasszal elolvad az utolsó hó is és előbukkannak a mezők, 
erdei utak, az innsbrucki freeriderek már a startvonalnál gyülekez-
nek. 1900 méteres magasságban, varázslatos hegyek között talál-
ható a Nordkette Singletrail – Európa egyik legmeredekebb, 
leghosszabb és legnehezebb hegyikerékpáros downhill pályája.
A legendás pálya 2009 júliusában ünnepelte visszatérését. A pá-
lyát tervező Christian „Picco” Piccolruaz és csapata azóta egyet-
len célért küzd: a Nordkette Singletrailt ismét az európai freeri-
de-szene egyik legfelkapottabb pályájává szeretnék tenni. Az első 

További információk:
Trail Solutions GmbH, Tel.:+43-664-1208515, 
www.trailsolutions.at, office@trailsolutions.at
BikeBörse, Tel.: +43-512-581742, 
office@dieboerse.at, www.dieboerse.at

tipp: 
Fedezd fel Innsbruck kerékpáros kínálatát és nézd meg a 
profikat testközelből. 2014. augusztus 30-án a sportág 
legjobbjai is ellátogatnak Innsbruckba és a 8. Nordkette 
Downhill keretén belül mérik össze tudásukat a Nordkette 
Singletrailen. 

AJánlAtcsomAg – BiKe & city
3 éjszaka reggelivel a kiválasztott kategóriájú szálláshelyen. Dél-
utáni kávé és sütemény a 2000 m magasan található Seegrube 
Alpenlounge-ban. 48 órás Innsbruck Card üdülési kártya.
Érvényes: 2014. április 10-től április 21-ig és 2014. május 
1-től november 2-ig.
Foglalható személyenként 189 eurótól. 
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