
Farkas úr már megérkezett
Az első, amely azonnal szemet
szúr annak, aki többször lakott
már szállodában: ez a 100 szo-
bás, 100 alkalmazottal működő
hotelkomplexum egy hegyi tó
partján, 1763 méteres magas-
ságban ugyan miért ragaszkodik
mindenáron a négy csillaghoz,
amikor minden adott ahhoz,
hogy a legfelsőbb besorolást is
megkaphassa? Teljes kényelem-
mel felszerelt szobák, különle-
ges gasztronómiai élmény all
inclusive módon reggeltől estig
az étteremben és olyan szolgál-
tatások sora a házban, amelyek
exkluzívak határon belül és kívül
is. Mindezek ellenére ötcsilla-
gos szolgáltatásokkal négycsilla-
gos áron működik, és épp a
kedvező ár-érték arány az oka,
hogy látogatottsága egész év-
ben 90-95 százalékos. Vendé-
geinek köre 65 százalékban ha-
zai, azaz osztrák, 30 százalékuk
más német nyelvterületről érke-
zik, és mindössze öt százalék-
ban mennek hozzájuk más or-
szágbeliek. Egyetlen magyar
vendégről tudnak idáig, Farkas
úrról, aki csokoládégyár-tulajdo-
nos, és ő valóban magyarul be-
szél, ám Bécsben él.

Harmadik generáció
A szállodát jelenleg Karin Leeb
és férje, Martin Klein vezeti, ők
vették át öt éve a fiatalasszony
szüleitől az irányítást. A kétgyere-

kes házaspár már a
harmadik generáció a
tulajdonosi körben,
eredetileg Karin nagy-
papája építtette a házat
még 1929-ben. Igaz,
akkoriban csak egy ap-
rócska vendégfogadó
működött a mai szállo-
dakomplexum helyén,
amely aztán 1934-ben
be is fejezte földi pálya-
futását, mivel egy tűz-
vész következtében porig égett.
Ezt követően sem lett könnyebb

a helyzet, mert az egy évvel ké-
sőbb megnyíló, újjáépített házba
ugyan ismét jött egy ideig a ven-
dég, azonban időközben a hábo-
rús idők is beköszöntöttek, az

pedig, mint tudjuk, nem épp ven-
dégcsalogató. Miután a harcok
véget értek, és Ausztriát háborús
szereplése folytán felosztották, e
karintiai részt 1945-től az ango-
lok szállták meg. Akik olyan jól
megszálltak a Hochschoberben
is, hogy négy éven át élvezték a
ház vendégszeretetét. Javukra le-
het egyébként írni, hogy épp a
brit békefenntartó haderő volt az,
amely 1946-ban megépítette a
hegyen az első síliftet, nyilván a
kemény munka, az állandó rend-
fenntartás és folytonos figyelés

z osztrákoknál már önálló értelmet kapott: a „HochschoberN” azt
jelenti, hogy egy különleges karintiai szállodába indulnak pihenni,
vagy esetleg ott voltak a hét végén, ahol három olyan élmény várja
őket, amilyen sehol másutt…A

A vízbe hajított mobil
Hotel Hochschober, Ausztria, Turracher Höhe
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Martin Klein és Karin Leeb 

„...ötcsillagos szolgáltatásokkal négycsillagos áron működik, 

és épp a kedvező ár-érték arány az oka, hogy látogatottsága

egész évben 90–95 százalékos.” 



közben azért megengedhető volt
néha némi lazítás. Majd az 50-es
évektől kezdve végre felfelé ívelt
a szálloda sorsa is. Közben Peter
Leeb, aki később édesapjától át-
vette a ház irányítását, elindult a
nagyvilágba, jött, látott, és ami
megtetszett neki, ha tehette, ha-
zavitte. Kína, Törökország, skan-
dináv államok - ahol csak megfor-
dult, mindent megnézett, kipró-
bált, és ha valamit, amit jónak ta-
lált, nem tudott hazaszállíttatni,
egy másik módszerrel oldotta
meg a problémát: építtetett imá-
dott Turracher Höhe-i szállodájá-
ban egy, az eredetihez megszó-
lalásig hasonlót.

Valami más
Így került autentikus török fürdő,
ún. hamam az Alpok kellős köze-
pébe. A hamam keleti fürdőkultú-
rájának legfőbb üzenete: élvezd a
víz és a meleg együttes élményé-
nek varázsát olyan helyen, ahol az
„idő végtelenségében” pihen-
hetsz, tisztulhatsz meg, miközben
ehetsz, ihatsz kedvedre. A szállo-

da 1998-ban keleti szakértők se-
gítségével alkotta meg a
Hochschober élményvilágát. A
nagyterem közepén a meleg
haskővel, a jellegzetes hamam-

mosdatásokkal, és az is természe-
tes, hogy e helyre mindenki kizáró-
lag hamamkendőben, illetve
pestemalban, azaz török fapa-
pucsban térhet be.
A ház másik különlegessége
szintén a Kelethez kapcsolódik,
csak az ötlet kissé távolabbi vi-
dékről érkezett. Ez a Kína-torony,
a négyemeletes Chinaturm a tur-
rachi tó ölelésében, és a szállo-
da fontos részeként szerepel.
Gyönyörű, eredeti alapanyagok-
ból emeltek egy igazán autenti-
kus kínai építményt, neves kínai
szakemberek közreműködésével.
2005-re, 14 hónap alatt készült
el, minden emeletéről csodálatos
a panoráma, de persze a legkü-
lönlegesebb a 9. emeleten, ame-
lyet mi, unalmas európaiak a ne-
gyediknek hívnánk, ám e helyen
minden a kínai kultúra szerint tör-

ténik. Itt trónol „A szép teaház a
hegyen”, amely klasszikus kínai
teázó, és itt tartanak délutánon-
ként „teaceremóniát”, amelyre
mindig az összes hely elkel.
Még egy egyedi élményt kínál a
hotel, de ehhez nem kellett se kö-
zelre, se távolra utaznia a különle-
ges élményeket folyton lázasan ku-
tató Herr Leebnek, mert ezt az uni-

kumot egy végzős osztrák egyete-
mista szakdolgozatának alapos el-
olvasása után a saját szállodája
előtt lelte meg. Egész évben üze-
melő „Tó fürdőt” alakított ki a tóban,

olyan élményt, amely az egész vilá-
gon egyedülálló. Gondoljunk csak
bele, az ember beleveti magát a té-
len nyilván fagyos hegyi tó vizébe,
ám azzal szembesül, hogy 28-30
fokos vízben lubickol, miközben kö-
rülötte síelők, sífutók és korcsolyá-
zók élvezik az évszak kínálta spor-
tokat. Egy speciális módszerrel,
saját szabadalom alapján a 25x10
méternyi vízfelülettel rendelkező „Tó
fürdőben” nyáron melegvíz-szi-
vattyú, télen távfűtőberendezés se-
gítségével temperálják állandóan a
vízhőmérsékletet.

x x x

Még annyi minden különlegesség-
ről nem esett szó, ami pedig a
Hochschoberben természetes, ám
a vendégnek meglepő lehet. Hogy
mindenfelé, akár egy meleg légkörű
családi házban, apró finomságok,
csemegék várják a vendégeket, íz-
léses tálkákban felhalmozva. Csak
élő virággal díszítettek a helyiségek,
a szobák, és természetesen min-
den asztal közepén ott a friss rózsa-
szál. Hogy péntekenként a fiatal,
természetétől fogva kedves tulajdo-
nos házaspár egyenként köszönti a
vacsorához érkező vendégeket, és
még arra is ügyelnek, hogy a nők-
höz a ház ura, a férfiakhoz pedig
Karin indul egy-egy pohár pezsgő-
vel. Épp abban a lobbiban, a recep-
ciónál, ahol egy öles vázában, víz
mélyén, kövek és virág között mo-
biltelefon lapul. Mintegy jelezve, er-
re itt, az összes stresszel és otthon-
ról hozott problémával együtt, nincs
szükség, a középpontban álljon in-
kább a pihenés, a kényeztetés.

Köszönet a meghívásért a Leeb
és Klein családnak, 

valamint Sopronyi Katinak 

Vágó Ágnes
Vendég & Hotel

41

határon kívül

„A hamam keleti fürdőkultúrájának legfőbb üzenete: élvezd 

a víz és a meleg együttes élményének varázsát olyan helyen,

ahol az „idő végtelenségében” pihenhetsz, tisztulhatsz 

meg, miközben ehetsz, ihatsz kedvedre.” 



A
Hochschober Szálloda az ausztriai Karintia Nockberge hegy-
ségének turrachi csúcsán (1763 m) és a turrachi tó partján vi-
lágszerte egyedülálló kínálattal várja egész évben (májust ki-

véve) vendégeit.
A minôségi követelményeknek megfelelô, ugyanakkor könnyed
megjelenésû szállodának berendezése, felszereltsége, valamint
szolgáltatásának színvonala a legmagasabb igényeket is kielégíti. A
helyi specialitásokat elôtérbe helyezô konyha minden korosztály
számára különleges gasztronómiai élményeket kínál. 

EGÉSZ ÉVBEN IZGALMAS HEGYI 
VAKÁCIÓÉLMÉNY 

Az év minden napján elvarázsolja a vendéget a szállodát körülölelô
Nockberge hegység és a változatosságban bôvelkedô alpesi termé-
szet. Télen a turrachi csúcs kitûnô, hóbiztos síközpont (38 km sípá-
lya, 14 felvonó és sílift), amely a síelésen kívül sokféle lehetôséget kí-
nál a téli sportolásra: a téli gyalogtúrától kezdve egészen a sífutásig.  

EGÉSZ ÉVBEN LÁTOGATHATÓ 
„TÓFÜRDÔ” 

Sehol máshol nem adatik meg a lehetôség egy jéghideg hegyi tóban
kellemes, 28-30 °C hômérsékletû vízben való úszásra, miközben a
tó körül síelôk, sífutók és korcsolyázók élvezik a sport örömét. 
Egész évben üzemel a három szabadtéri Jet-masszázs-medence,

amelyek az Alpok legmagas-
abban fekvô, 36 és 38 °C vízhômérsék-
lettel rendelkezô kültéri medencéi.  
A mediterrán kultúrkörhöz tartoznak a különleges tusolók, a „Zöld
szalon” elnevezésû fedett uszodarészleg a sómedencével, külön
gyermekmedence és a nagyvonalúan tervezett „Tavi hálózsák” nevû
pihenôrész. 

A HOCHSCHOBER HAMMAM 

Az 1001 éjszaka mesés varázsában érezheti és élvezheti a Kelet
fürdôkultúráját az Alpok egyetlen keleti fürdôházában – ahol az
eredeti hû másolata és a legújabb nyugati technika ötvözôdik egy-
mással. 
A nagy központi terem a meleg haskôvel, a kisebb, melegebb kam-
rák, a „Szultánbirodalom” elnevezésû pihenôhelyiség és természe-
tesen a jellegzetes hammam-mosdatások mind-mind az 1001 éj-
szaka világába merítik a vendégeket. 

KÍNA VARÁZSA A HOCHSCHOBER
SZÁLLODÁBAN

A négyemeletes Hochschober Kína-torony, a Chinaturm egy da-
rabka Kínát tár elénk, ahol klasszikus kínai hangulatban a kínai tea-
kultúra van a középpontban. A teaház díjmentesen áll a szálloda-
vendégek rendelkezésre.   

AZ UTAZÓ 672 0 0 7 .  d e c e m b e r – 2 0 0 8 .  j a n u á r

Kapcsolat: Hotel Hochschober, Familie Leeb und Klein • A-9565 Turracher Höhe 5., Kärnten 
Tel.: +43/4275/82 13 • Fax: +43/4275/83 68 • E-mail: holiday@hochschober.at • Internet: www.hochschober.at

Hochschober Szálloda, 
ahol az élvezeté az elsôbbség



dõs cirbolyafenyõ-szauna faház,
amelynek ablakából szemet
gyönyörködtetõ és lelket nyug-
tató panoráma nyílik a tájra. 

Keleti 
vízi varázs
A hamam valójában a kelet és
a nyugat találkozása egy keleti
fürdõházban. A víz és a meleg
élményének új dimenzióját je-
lenti. Az Alpok egyetlen keleti
fürdõházában az eredeti hû má-
solata, és a legújabb nyugati
technika ötvözõdik egymással.
A nagy központi terem a meleg
haskõvel, a kisebb és melegebb
kamrák, a „szultánbirodalom”
nevû pihenõ helyiség, és ter-
mészetesen a jellegzetes ha-
mam-mosdatások mind az ezer-

egy éjszaka világát idézik. A
szappanhabos hamam-mosda-
tás –  amelyet képzett hamam-
mesterek (telak) végeznek –
több mint tisztálkodás. A lágy
testradírozás és a mosdatás
kombinációja szimbolikus ka-
rakterrel bír, és a mentális
megtisztulást segíti elõ. 

Távol-kelet 
élményei
A négyemeletes Kína-torony
(Chinaturm) egyedülálló az Al-
pokban. Elsõ szintjén gyönyö-
rû kilátással a turrachi tóra és a
Nockberge hegységre, klasszi-
kus kínai hangulatban Kína
egy kis szegletét tárja a ven-
dégek elé. Itt a kínai teakultú-
ra áll a középpontban, a szál-

loda munkatársai szakavatott
betekintést nyújtanak e külön-
leges világba: a tea kínai érte-
lemben véve sokkal több, mint
egy ital: filozófia, életfelfogás,
szellemi tartás, a pihenés és a
kikapcsolódás kulcsa. A továb-
bi három emeleten, amelyek
jelöléséhez a kínai számelmé-
let pozitív erejû és különleges
szerencsét jelképezõ számje-
gyeit – 1, 6, 8, 9 – választot-
ták, többek között egy jelleg-
zetes távol-keleti meditációs
terem, és egy tradicionális kí-
nai orvoslás kezelései számá-
ra fenntartott hely található.   

Mediterrán
különlegesség
A szálloda kínálatának koroná-
ja az egész évben látogatható
„tó-fürdõ”. Világszerte egyedül-
álló élményt jelent a vendégek
számára, hogy – akár télen is
– egy jéghideg hegyi tóban úsz-
káljanak, kellemes 28–30 fokos
vízben, miközben a tó körül sí-
elõk, sífutók hasítják a havat, a
tó jegén pedig korcsolyázók él-
vezik a sport örömét. A 25 x 10
méteres vízfelületû fürdõben

télen távfûtõ berendezéssel
temperálják a vízhõmérsékle-
tet. Szintén egész évben üze-
mel a három szabadtéri Jet-
masszázs-medence is, ame-
lyek az Alpok legmagasabban
fekvõ 36 és 38 fokos kültéri
medencéi.  

A Hotel Hochschoberben a
kiszolgálás, a vendéglátás szín-
vonalasan szakszerû és figyel-
mes, így aligha akad olyan
vendég, aki ne azon törné a fe-
jét már elutazása napján, hogy
mikor tudna ismét visszatérni,
egy kis „hochschoberolásra”!

K. Á.

Köszönetet mondunk az sk consul-
tingnak és a Leeb-Klein családnak
azért, hogy személyes tapaszta-
lat alapján mutathatjuk be olva-
sóinknak a Turracher fennsíkot
és a Hochschober szállodát.  

TURRACHI EXTRÁK
� A sípálya-komornyik egy ski-doo-val közle-
kedik a síterületen, és finom falatkákkal, ita-
lokkal gondoskodik a vendégekrõl.
� A „Nappali szoba” a Kornockvasút völgy-
megállójában kényelmes, ingyen igénybe ve-
hetõ nyugágyakat biztosít a pihenéshez a
sportolás szüneteiben.
� Nocky Flitzer – az 1.6 km hosszú, egész év-
ben és bármely idõjárás mellett üzemelõ, biz-
tonságos ródlipálya éles kanyarokkal, 3 körív-
vel, 15 hullámpályával és 2 ugratóval és egy
híddal tûzdelt acélpályán repíti max. 40 km/h
sebességgel az utasokat a cirbolyafenyõ er-
dõn át, naponta 10-16 óráig. A legmagasabb
biztonsági követelmények szerint a ródlizók
biztonsági övet viselnek, minden egyes ródli
stabilan kapcsolódik a sínhez, és tökéletes
fékrendszerrel rendelkezik. Árak: gyermekek-
nek 5,50, felnõtteknek 8 euró.  

� A Hotel Hochschober alapfi-
lozófiája a „lustálkodás
élvezete”, az úgynevezett
„hochschoberolás”, ami nem
mást jelent, mint a pihentetõ

élvezet pazar kihasználását.
1929-ben nyitotta meg kapuit
vendégei elõtt, azóta is a
Leeb-család irányítja a szállo-
dát, amelynek idõjárástól füg-
getlen, sokszínû kényeztetõ
kínálata izgalmassá és pihen-
tetõvé teszi vendégei számára
az üdülés napjait. Kiváló minõ-

ségi követelményeknek meg-
felelõ, ugyanakkor könnyed
megjelenésû szálloda, amely-
nek berendezése, felszereltsé-
ge, szolgáltatásainak színvo-
nala a legmagasabb igényeket
is kielégíti. A hotel nem csu-
pán vendégei testét és lelkét
kényezteti, a szálloda konyhá-
ja igazi kulináris élvezetekké
varázsolja az egyébként is
változatos, és igen bõséges ét-
kezéseket. 

A vendégek további ké-
nyelmét szolgálja például az
internet szolgáltatás, a sícipõ-
szárítóval ellátott éjszakai „sí-
istálló”, a napi 4 transzfer a
síliftekhez, a korlátlanul fo-
gyasztható forrásvíz, a well-
ness részleg csemege és gyü-
mölcs kínálata, a dohányosok
külön szalonja, a gyermekfog-
lalkoztató, vagy a legfeljebb
közepes nagyságú ebek szí-
veslátása.

Négy kultúra
ihlette wellness
A vendégeket a víz, a meleg és
a kellemes érzés (Wasser-
Wärme-Wohlgefühl) olyan egye-
dülálló kényeztetõ világa várja
itt, amely négy különbözõ kultúr-
körbõl származik, és különleges

szolgáltatások harmonikus egy-
másba illeszkedésébõl áll. A
vendégek az északi, a keleti, a
távol-keleti és a mediterrán ké-
nyeztetések közül választhatnak. 

Északi 
élményvilág
A hideg és meleg váltakozásá-
nak játékában rejlik az északi
Hochschober-világ különleges
vonzalma. Gõzfürdõ és egy „kel-
ta kályha” elnevezésû tepidá-
rium áll a vendégek rendelke-
zésére, valamint a turrachi tó
melletti, csaknem 100 eszten-
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ÚTI TIPPEK
� Hochschober árak: tavasszal, nyáron, õsszel
120-175 euró/fõ/éj, télen 138-187 euró/fõ/éj
reggelivel, délben imbisz-ebéddel, vacsorával.
Bõvebb információ: www.hochschober.at
� Autóval így érhetõ el Bécs felõl: Semmering,
Judenburgon keresztül Mürz-Murtal, Scheif-
ling és Murau egész Predlitzig, majd északi
felhajtó. Távolság: kb. 600 km, az út döntõ
többsége autópálya, illetve rendszeresen tisz-
tított elsõrendû fõútvonal.
� Síbérlet árak 2008-ban felnõtteknek: napi-
jegy (9 órától) 35 euró, 6 napos síbérlet 163
eurótól. Gyermekeknek napijegy (9 órától)
17,50 euró, 6 napos síbérlet 82 eurótól.

A Karintia és Stájerország határán, 1763 méter ma-
gasban lévõ Turracher Höhe érintetlen tája sokféle
sportlehetõségének köszönhetõen minden korosz-
tály számára ideális úti cél. A turrachi fennsík e para-
dicsomában, közvetlenül a tó partján található
Hochschober szálloda a kényelem oázisa.

OÁZIS A FENNSÍKON
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Kezdjük egy rendhagyó, karácsonyi recepttel, ami a következõ, 
nélkülözhetetlen összetevõkbõl áll: kellemes, magas fekvésû 
völgykatlan, közepén kristálytiszta vizû, mélykék tó. Körülötte 
hórihorgas, hófehér hegyek, sok napsütés, de azért tél lévén 
hóesés sem ártana. No persze sípályákra is szükség lesz, meg 
egyéb sportolási lehetõségekre. És szaunára, gõzfürdõre, meleg 
vizû medencékre, masszõrre, egy csésze zamatos teára… no meg 
sok-sok pihenésre. Vagy ne legyek telhetetlen? Higgyék el, nem 
vagyok az, ugyanis kiderítettem: Ausztriában létezik egy hely, 
ahol mindezen vágyainkat egyszerre válthatjuk be.

„Hochschobering”!
Felpakoltuk hát párommal a szükséges holmikat és a sógorok felé 
vettük az irányt. Célállomás a Karintia és Stájerország határán 
elterülõ Nockberg-hegység, annak is a Turracher Höhe nevû, 
magasan elterülõ pontja. Itt, a méretes hegyormok között bújik 
meg ugyanis a Turrachi-tó, illetve a partján immáron 78 éve álló, 
patinás épület, a Hotel Hohschober. S hogy miért lényeges oly’ 
nagyon e szálloda megítélésében a kor? Mert ezt az intézményt 
még ma is ugyanaz a család üzemelteti, amelyik a múlt század 
elején elõször nyitotta meg kapuját megbecsült vendégei elõtt.  
És meg kell hagyni, ennek a hotelnek igen tehetséges és ötletekkel 
teli vezetõsége van! Ezt az állításomat természetesen sok apró 
részlettel alá tudom támasztani, de bevezetésnek legyen elegendõ 
a szálloda nevébõl képzett „filozófia”, a „hochschobering” jelentése: 
lelassítani, semmit tenni, relaxálni, s a megfelelõ, kedvünknek 
tetszõ pillanatban aktív sporttevékenységekben részt venni. 
Gondoltam egye fene, kezdjük most azonnal!

Az első élmények
Amint lepakoltuk a táskákat és elõször kukkantottam ki szobánk 
ablakán, nem csak a számomra mindig varázslatos alpesi tájra, 
s a már novemberben tündöklõ hótakarójú hegyekre láttam rá, 
hanem néhány fürdõruhás (!) alakot is észrevettem a kertben, 
akik példátlan bátorsággal vetették bele magukat e magashegyi 
tó jéghideg vizébe. „Õrültek!” – kiáltottam fel, de párom – a 
szálló brossúráját az orrom elõtt lobogtatva – felvilágosított, 
hogy az „õrültek” éppen a tófürdõt, azaz a tó egy körbekerített, 
25x10 méteres, 28-30 �C-ra fûtött „szeletét” használják. Nekünk 
sem kellett több, öt percen belül követtük õket e meglehetõsen 
kellemes tevékenységben, s lubickolás közben tudtuk csak meg az 

egyik visszajáró vendégtõl, hogy valójában egy teljesen egyedülálló 
élményben részesülünk: ilyen fûtött, tavi medencét a világ 
egyetlen másik szegletében sem találhatunk. Még izgalmasabban 
hangzott az a tény, hogy ha a tavat már most is be-bevonni látszó 
jégréteg igazi páncéllá erõsödik, még korcsolyázókat, curling-
ezõket vagy akár sífutókat is látni majd fürdõzés közben a tó 
felszínén.

Irány kelet!
Ahogy tekintetemet körbejárattam a hotel változatos elrendezésû 
kertjén, szemem egy még különösebb épületen akadt meg, s már 
azon is csodálkoztam, hogy miért nem ezt vettem észre legelõször? 
1763 méterrel a tengerszint felett, körülöttem egy jeges vizû 
tóval és az azt körbeölelõ magas hegyekkel pazar, egyszersmind 
szürreális látványt nyújtott a négyszintes, vörös színben díszelgõ 
kínai pagoda. A tófürdõzés után ezért felderítõ útra indultunk, 
aminek elsõ állomása a „Gyönyörû teaház a hegyen” volt, azaz 
ennek a távol-keletrõl „kölcsönzött” épületnek a legfelsõ szintje. A 
gõzölgõ, aromás italt hagyományos, mesteri szertartás keretében 
szolgálták fel, s ennek kortyolgatása közben nem csak a belénk 
ivódott, zakatoló tempón tudtunk lassítani, hanem az elõttünk 
álló napokat is aprólékosan megterveztük. 

Arccal a hegyek felé
Hiszen odakint a hegyekben 38 kilométernyi, már november 
végén is hóbiztos sípálya várt ránk, csupa kellemes, még átlagos 
magyar sítudással is kényelmesen bejárható lejtõvel. Ha pedig 
egész napunkat a hegyoldalakon akarnánk tölteni, akár az egész 
völgykatlant körbesíelhetnénk, bejárva még a 2205 méteres 
magasságot is. Erre azonban ötnapos utunk során nem jutott idõ, 
hiszen a Turrachi-csúcs és a Hotel Hochschober túl sok izgalmas 

lehetõséget kínált. A csúszkálást félretéve ezért alkalmasint 
magashegyi túrázásra, éjszakai szánkózásra és a Nocky Flitzer, 
azaz egy 1600 méter hosszú, hipermodern ródlipálya (leginkább 
adrenalinbomba hegyi hullámvasútnak kellene neveznem) 
kipróbálására adtuk a fejünket.

Maga a Mennyország?
Utána ismét jöhetett a jól megérdemelt lazítás, amely során 
igyekeztünk a szálloda kényeztetõ szolgáltatásainak legalább 
egy kis részét kipróbálni. A vezetõség dicséretre méltó ízlésének 
megfelelõen ugyanis négy különbözõ kultúrkör – mediterrán, 
északi, keleti és távol-keleti – többszáz vagy akár többezer 
éves hagyományai közül válogathattunk. Fürödtünk sós vizû 
medencében, melegedtünk a cirbolyafenyõ illatával telített 
szaunában és kipróbáltuk a tóparti, „kelta kályha” elnevezésû 
tepidáriumot. De tornáztunk vízben is, majd lazítottunk illatos 
ayurvedikus-, és reiki-masszázzsal, s míg kedvesem a pagoda 
második emeletén, akupunktúrás tûkkel a fülében üldögélt, én a 
harmadik szinten Chan meditációval próbálkoztam. Kedvencünk 
azonban mégis az autentikus török fürdõ részleg, a hamam lett, 
amelyben valóban úgy éreztük magunkat, mint egy vérbeli török 
pasa az 1001 éjszaka világából. A „meleg haskövön” való félórás 
lazítás közben leginkább egy búboskemencén doromboló cicához 
hasonlítottam, de úgy lazultam el tõle, mintha igét olvastak 
volna rám. Az ezt követõ, testet-lelket megtisztító szappanos 
hamam-mosdatást (lágy testradírozás és mosdatás kombinációja) 
pedig szívem szerint akár naponta megismételném. Minõ 
szerencsétlenség, hogy ennél azért picit többet kell várnom a 
Hotel Hochschoberbe való visszatértünkre… 

Hasznos információk:
Útvonal: Budapest, Bécs, Wiener Neustadt, Mürzzuschlag,  
Bruck an der Mur, Judenburg, Scheifling, Murau, Preditz, 
Turrach (530 km)
Szálloda: www.hochschober.at
Síterep és ródlipálya (Nocky Flitzer): www.turracherhoehe.at
Szezon eleji bérletárak: gyerek – 12,50 Euró, felnõtt – 25 Euró

A Karácsonyt megelőző pörgős, könyöklős, 
tülekedős verkliből nehéz kiszállni, pedig 

milyen jól is esne egy óriás lazítással  
rákészülni  az ünnepekre! Vajon mire  
lenne szükségünk most a leginkább?  

Egy kényeztető wellness-hétvégére, 
vagy inkább egy kiadós sízésre? 

Talán mindkettőre egyszerre…

Kalandozás a Nockberge  
és a wellness világában

Programajánló
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rana az ember, felhajtana egy 

bögre teát, és már menne is to-

vább sietve: a toronyban vala-

hogy lelassul az idő, kicsit meg-

nyugszik mindenki, miközben 

betekintést nyer a hagyomá-

nyos kínai teakészítés és teafo-

gyasztás rejtelmeibe. A többi 

emeleten a jóga- és tajcsi-

óráknak is helyet adó meditáci-

ós terem és a tradicionális kínai 

gyógykezelések számára fenn-

tartott helyiségek vannak.

Kelet és Nyugat 
találkozása
Ha még nem lett volna elég a 

kultúrák kavalkádjából, az 1001 

éjszaka hangulatvilágát idéző 

hamamban, azaz törökfürdő-

ben végképp elvarázsolódtunk. 

Már a szertartásos öltözködés 

során belekóstoltunk a keleti 

módiba, ahogy a saját papu-

csunkat fapapucsra, fürdőru-

hánkat kockás török kendőre, 

pestemalra cseréltük. Vágya-

kozva néztem a fürdő közepén 

meleg kőkorongon pihenő em-

bereket, ám engem ismeretlen, 

különleges élmény várt: a ha-

mam mosdatás. Bevallom, nem 

számítottam többre annál, mint 

hogy kicsit lecsutakolnak-leöb-

lítenek néhány rituális mozdu-

lattal kísérve, de a szertartás 

minden várakozásomat felül-

múlta. Lett saját melegített kö-

vem, azon feküdtem hol a há-

tamon, hol a hasamon, miköz-

ben a szertartást végző hölgy 

meghatározott koreográfia sze-

rint locsolta a tagjaimat több-

féle hőmérsékletű vízzel. 

Már épp kezdtem világszép 

szultánának érezni magam, akit 

szolgálói készítenek fel alattva-

lói fogadására, amikor elkezdő-

dött a testradírozós fázis. 

A szultána-életérzés helyett 

egy rosszcsont kölyök bőrébe 

kerültem, akit az anyukája még 

a füle mögött is megcsutakol. 

Aztán megint jött a kényezte-

tés: vastag, illatos szappanhab 

borította az egész testemet, 

miközben a gyengéd izomlazító 

masszázst a szappanban úszó 

textilzsákkal való mosdatás vál-

togatta, mintha csak egy fel-

hőcskével cirógattak volna. 

Halványan ugyan, de még az 

eszemben járt a napsütötte 

sípálya, egészen addig, míg az 

illatos gőzkabinok kipróbálása 

után le nem heveredtem a 

Szultánbirodalom nevű gyönyö-

rűséges pihenőhelyiségben, és 

el nem szundítottam.

Végre suhanunk!
Pazar élményekkel feltöltődve 

vettük az irányt másnap a 

hegycsúcsok felé. A csoport 

egyik része izgalmas hegyi tú-

rára indult, én a síelőkhöz csat-

lakoztam, és bár elég sokat 

csodálkoztam az elmúlt egy 

napban, a hegytetőn azért 

mégis elállt a lélegzetem a lát-

ványtól. Ragyogó napsütés, hó-

födte hegycsúcsok, sötétlő cir-

bolyaerdők, mosolygó emberek 

– nem lehetne ide beutalót 

szerezni minden hétvégére? 

Annyira jól éreztük magunkat a 

lejtőkön, hogy még ebédelni is 

elfelejtettünk, pedig a java még 

hátravolt. Az igazi száguldás él-

ménye várt bennünket a Nocky 

Flitzer nevű ródlipályán. Bátor 

voltam, és az elsők között ül-

tem bele a bobhoz hasonlatos 

alkalmatosságba, de azért ah-

hoz ragaszkodtam, hogy a fék 

az én kezemben legyen. Aztán 

persze igyekeztem minél keve-

sebbet használni, és minél 

gyorsabban suhanni a hajme-

resztő kanyarokban és megle-

pő ugratókon. A tisztességes 

adrenalinlöketnek köszönhető-

en még jó ideig nem tudtam 

abbahagyni a mosolygást, és 

vigyorogva búcsúztam a ked-

ves vendéglátóktól. 

és még...és még...

nyhén felhős időben ér-

keztünk meg a Turracher 

Höhe-i síközpont centru-

mában lévő Hochschober Hotel-

be, és mivel másnapra szikrázó 

napsütést ígértek, alig vártuk 

már, hogy felcsatolhassuk a lé-

ceket, és a hegyek tetejéről 

gyönyörködhessünk a Nock-

berge hegység és a Turrachi-tó 

nyújtotta lenyűgöző panorámá-

ban. Egészen addig, amíg körbe 

nem vezettek bennünket a szál-

loda wellnessvilágában. Onnan-

tól kezdve komoly fejtörést 

okozott, vajon melyik szaunát, 

gőzkabint, pihenőhelyiséget, 

gyógy- vagy élménymedencét 

próbáljuk ki a számtalan csodás 

lehetőség közül.

Főszerepben
a víz
Már ébredés után lenyűgöző 

látvány fogadott: a szobánk 

ablakából a Chinaturmra, azaz 

a kínai pagodára láttunk, ami 

mellett gőzölgő medencékben 

lubickoltak az emberek. El is 

határoztam, hogy ezek kipró-

bálása lesz az itteni első 

wellnessélményem, a meleg 

vizes fürdőkből ugyanis a 

Turrachi-tóra és a hegyekre lát-

ni. Mint megtudtam, ezek az 

Alpok legmagasabban fekvő 

szabadtéri pezsgőfürdői, az ab-

lakból látható másik érdekes-

ség, a befagyott tóban lévő 

medenceszerű építmény, a Tó-

fürdő pedig a világon egyedül-

álló kreálmány. Egy különleges 

technikának köszönhetően a 

korcsolyázók között, 28-30 Cel-

sius-fokos vízben úszkálhatunk 

az egyébként jéghideg hegyi 

tóban. Most már valószínűleg 

érthető a dilemmánk: a sípályá-

ra siessünk, vagy a wellness-

részlegbe?

Egy csésze Kína
Első pillantásra kicsit bizarrnak 

tűnik a zöld, piros és aranyszínű 

pagoda az Alpok kellős köze-

pén, ám amint belép az ember 

a Chinaturmba, elfelejti, hogy 

osztrák földön jár. Az emelete-

ket a kínai hitvilág szerint kü-

lönleges szerencsét jelképező 

1, 6, 8 és 9 számok jelölik, 

a legfelső emeleten, a 9-en 

(amely valójában a negyedik) 

csodás teaház rejtőzik, ahol 

hamisítatlan kínai teacere-

mónia várja a vendégeket. 

Szó sincs arról, hogy beug-

mozgás

Varázsvilág 
az Alpokban
Hamisítatlan síhangulat, a kínaiaktól ellesett pihentető szertartá-
sok, fürdőzés török módra, szupergyors szánkózás a havas 
hegyoldalban – ennyi kellemes élmény várt bennünket 
az ausztriai Turrachi-csúcson.  Rózsa Ágnes írása

A vendéglátásért köszönet 

a Hotel Hochschobernek. 

Bővebb információ: 

tel.: +43/4275-8213, 

www.hochschober.at

Síelőknek 
ideális
A Turracher Höhe 38 km hó-

biztos sípályával és 14 sílift-

tel, 25 km sífutópályával, 15 

km téli gyalogtúra-útvonallal 

várja a sportolni vágyókat. 

A Karintia és Stájerország 

határán lévő síközpont no-

vember végétől május elejé-

ig a téli sportok szerelmesei-

nek tartogat remek élménye-

ket. A lesiklópályák tágasak, 

mégis átláthatóak, a teljes 

terület hóágyúzható, és a 

befagyott tavon a völgy 

egyik oldalán lévő pályarend-

szerről át lehet siklani a má-

sik oldalra.

osztrák földön jár. Az emelete-

ket a kínai hitvilág szerint kü-

lönleges szerencsét jelképező 

1, 6, 8 és 9 számok jelölik, 

a legfelső emeleten, a 9-en 

(amely valójában a negyedik) 

csodás teaház rejtőzik, ahol 

hamisítatlan kínai teacere-

mónia várja a vendégeket. 

Szó sincs arról, hogy beug-

‚‡

A hegyi ródlipályán való 
száguldás közben is lenyű-
göző a csodás panoráma

Az uszoda a nyugalom szigete, csak 
akkor telik meg kacagással, amikor 
a szervezett aquafitneszórák zajlanak

Az egyórás hamam-
lemosás igazi kényez-
tető élmény

A Kína-torony minden szeglete 
csodás, autentikus kínai bútoro-
kat és dísztárgyakat rejt

Unokatestvéremmel, Dorkával (jobbról) lelkes 
síelők vagyunk
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Négy világ egy helyen
Kultúrmix Karintiában
Szöveg > Pénzes Dávid

A közel-keleti hangulatot a hamam, a 
török fürdõ adja. Állításuk szerint itt az 1001 
éjszaka mesés varázsában érezheti és élvezheti 
a Kelet fürdõkultúráját a vendég. Már aki, 
teszem hozzá. A gõzfürdõ nem az én világom, 
meghagyom az élve párolódni szeretõknek. 
Még az sem hat meg, hogy ez az Alpok egyet-
len keleti fürdõháza. Mivel volt szerencsém  
Törökhonban bejutni egy ilyenbe, annyit 
megerõsíthetek: a hotelben az eredeti hamam 
tradíciók hû másolata található. 

Távol-Kelet varázsa a négyemeletes 
Hochschober Kína-torony, a Chinaturm 
belsejében rejlik. Állítják, ez is egyedülálló  
az Alpokban. Lehet, errefelé még magam 
sem láttam hasonlót. Kínai szakemberek 
munkáját követõen 14 hónap alatt épült fel.  
Az emeletek jelölését jó ideig nem értettem,  
de kiderült alapját a kínai számelmélet szám-
jegyei adják, amelyeknek pozitív erejük van 
és a különleges szerencsét jelképezik (a négy 
emelet jelölései: 9, 8, 6, 1, melybõl a 9. emelet 
valójában a 4. emeletet jelenti). Aki ért hozzá, 
tudja mi a jelentõsége. 

A torony tetején klasszikus kínai han-
gulat, a kínai teakultúra vár. Megtudtam,  
a kiszolgálók intenzív képzésben vettek részt, 
hogy valóban eredeti valójában nyújthassanak 
betekintést a kínai tea különleges világába. 
Sajnos a teaház díjmentesen áll a szál-
lodavendégek rendelkezésre. Sajnos, 
mert a borsos ár legalább elriasztana a mese-
beli világból. Így alig maradt idõm  

a torony más részeit megnézni. Van például 
egy izgalmas távol-keleti meditációs terem,  
egy a kínai orvoslásban végzett kezelések 
számára fenntartott szint, továbbá egy szint 
(többek közt) a teaceremóniáknak. Ezt csak 
ajánlani tudom mindenkinek: aki részt vesz  
rajta, a teakészítés és a tea fogyasztás leg-
apróbb részleteibe kap bepillantást. 

El kell ismerni, a szálloda húzós luxust 
nyújt. Nem a pénztárcánkat, hanem testün-
ket és lelkünket kíméli csupán. De valamit 
valamiért. Valójában képtelenség felsorolni mi 
minden kényeztetés- és lustulásforma az, amit 
igénybe vehet az ide tátogató. Dióhéjban: 
haki stretch & relax a megterhelt agy 
felfrissítésére, különféle masszázsok, 
különleges távol-keleti kezelések, koz-
metikai testkezelések, testtekercselés, 
vízágyak, jóga, testfestés stb.  
Vigyázat! A hochschoberolás annyira intenzí-
ven lazít, hogy szinte kifáraszt… és akkor  
az ember kénytelen elölrõl kezdeni. 

További információk
www.hochschober.at

� | www.sportpiac.hu

HA Az ALPoKbA VÁgyoM, MiérT MENjEK TöröK fürDõbE VAgy KÍNAi  
PAgoDÁbA? HA SÍELNi SzErETNéK VAgy CSAK A HEgyCSúCSCSoDÁKAT 
LÁTNi, ESzEMbE SEM juTNA A HAMAM VAgy A KÍNAi TEACErEMóNiA. VAN 
KAriNTiÁbAN Egy HELy AHoL ViSzoNT ESzébE juToTT VALAKiNEK.  
Az ALPESi TÁj öLéN MÁr NEMCSAK A HüTTéK éS A birKANyÁjAK,  
DE EgéSzEN TÁVoLi KuLTúrÁK jELLEgzETESSégEi iS MEgTALÁLHATóK. 

A vendégek kényeztetése érdekében 
manapság a legelképesztûbb ötletek 

is létrejöhetnek. A négy kultúrkör szolgálta-
tásainak harmonikus egymásba 

illesztése ilyen ötlet… és töké-
letesen mûködik. fõleg olyan 

lusta embereknek, mint 
amilyen én vagyok. Nem 

vagyok se nagy sízõ, se 
snowboardbajnok, 

se nagy tüdejû he-
gymászó. Ám 
megtapasz-

talhattam, 

a Hotel Hochschober üdültetésének 
egyik pillére a „lustálkodás élvezete”.  
és valóban. A hochschoberolás lényege: pihen-
tetõ élvezet a rendelkezésre álló lehetõségek 
kihasználásának kényszere nélkül. Az ember 
választhat az északi, a mediterrán, a keleti és  
a távol-keleti élményvilág közül. 

Az északi életmód sajátosságát a hideg- 
és melegérzet váltakozása adja. Mármint 
a nagyon melegé és a nagyon hidegé. Ezt a 
Turrach-tó melletti cirbolyafenyûbõl épült szau-
naház, gõzfürdõ és a „kelta kályha” elnevezésû 
tepidárium segítségével tehettem meg. felfor-
rósodás, kiszaladás. érdemes legalább tízszer 
megtenni. Megbolondítja a hõérzetet, így frissít 
és ellazít. 

A mediterrán vonalat a sómedencével 
kiegészített „zöld szalon” nevû fedett 

uszodarészleg képviseli. Van gyermekme-
dence, különleges tusolók és a kedvencem az 
érthetetlen nevû, ám annál kellemesebb „tavi 
hálózsák” nevû pihenõrész. De ide tartozik 
még a valóban elképesztõ „tófürdõ”, amely  
a turrachi tóban egész évben üzemel.  
Hogy ez a dolog egyedülálló a világon igazá-
ból nem is érdekel. 

Ám az élmény felülmúlhatatlan. Az alap-
ból jéghideg hegyi tóban 28–30 °C fokos víz-
ben úszkálni, miközben állig felöltözött figurák 
síelnek, korcsolyáznak a tó körüli hóban, már 
megérte az ittlétet. A tó hõmérsékletét nyáron 
melegvíz-szivattyú, télen távfûtõ berendezés 
segítségével állítják be. jó kis lubickolást 
csaphatunk a három szabadtéri jetmasszázs-
medencében is. Ezek az Alpok legmagasabban 
fekvõ 36 és 38 °C vízhõmérséklettel rendelkezõ 
kültéri medencéi.

Karintia

AusztriA



Az élvezetek hágóján
Egy bûbájos kis tó 1700 méteren, meleg fürdô a befagyott tóban, körös-körül sípá-

lyák, egy kínai pagoda a tó partján, egy hullámvasút a hegyoldalban…Tovább is van, 

mondjam még?

T u R R A C H E R  H ö H E  –  H O T E L  H O C H S C H O B E R

Igaz,	 hogy	 a	 Turrachi	 hágón	 található	
tóról,	 illetve	 az	 azt	 körülvevô	 isteni	 sí-
pályákról	 már	 korábban	 is	 megemlé-
keztünk	 itt	 a	 Símánia	 hasábjain,	 mint	
„Karintia	 VIP	 várójáról”,	 akkor	 azonban	
csak	méltatlanul	 kevés	 információt	 volt	
módunk	megosztani	az	olvasókkal	errôl	
a	 relatíve	 eldugott	 szegletérôl	 a	 világ-
nak.	Gyorsan	 leszögezném,	amennyire	
mulatságosnak	 hangzik	 elsôre	 a	 „tú-
raherhôhe”	 a	 magyar	 fülnek,	 legalább	
annyira	meglepetésszerû	élmény	érheti	
az	 ideutazót,	 ha	 rászánja	magát	az	 is-
meretlenre.

A	 tópart	 arculatát	 meghatározó	 Hotel	
Hochschoberbôl	érkezett	meghívásnak	
köszönhetôen	 most	 sikerült	 alaposan	

szemrevételezni	mindent,	 amit	 csak	kí-
nál	nekünk	ez	a	szerény	

méreteihez képest kifejezetten 
ütôs síterep. 
A	 közvetlen	 szomszédságban	 talál-
ható	 Bad	 Kleinkirchheim	 100	 km-es	
pályarendszeréhez	 képest	 csekélynek	
tûnhet	 a	 turrachi	 38	 km-nyi	 pálya,	 fur-
csa	módon	mégis	mindenki	 itt	 lebzsel,	
amint	 a	 nagy	 testvéren	olvadozni	 kezd	
a	 fehér	 takaró.	Ez	némileg	érdekes,	hi-
szen	 a	 Turrachi-csúcs	 mindössze	 200	
méterrel	magasabb,	mint	a	„nagy	tesó”	
legfelsô	 pontja,	 de	 valahogy	 védetteb-
bek	itt	a	hágót	körülvevô	hegyoldalak	a	
nap	melegétôl,	meg	még	ki	tudja	milyen	
varázslatokat	 alkalmaznak	 a	 környék	

üzemeltetôi,	hogy	fenntartsák		a	hely	le-
gendás	jó	hírét.

Turracher	 Höhe	 egyszerûen	 jó,	 északi	
fekvésû,	el-elfeketedô	piros	pályái	kellô	
módon	 tesztelik	 a	 profik	 izomzatát	 is,	
viszont	 vannak	 olyan	 kezdô	 pályák	 is,	
amelyek	ellentétben	például	Bad	Klein-
kirchheim	hegygerincen	futó	kék	pályá-
ival,	 a	 tetejétôl	 egészen	 a	 tóig	 „kékek”	
maradnak,	vagyis	a	terület	tényleg	alkal-
mas	mindenkinek.

Számomra	a	sípályáknál	még	legendá-
sabb	maga	a	„vendéglátóipari	egység”,	
ahova	erôs	vágy	fûtött	visszatérni,	amió-
ta	 a	 Símánia	 hírmondójaként	 elôször	
jártam	itt,	úgy	három	éve.	Bár	elôtte	is,	

utána	 is	 sok	 fantasztikumnak	 számító	
szállodát,	 welness-központot	 láttam	
Ausztrián	belül	és	kívül,	de	ezt	az	elra-
gadó	Hochschobert	nekem	még	egyik	
se	pipálta	le.	Miért?

El	kell	menni	és	meg	kell	nézni,	mond-
hatnám	 durva	 közhelyként,	 de	 ez	 már	
csak	 azért	 is	 antipatikus	 megjegyzés	
lenne,	mert	ez	konkrétan	nem	az	a	hely,	
ahová	célszerû	beesni	egy	jó	kis	alvás-
ra	 félúton	 valamerre.	 Természetesen	
nem	olcsó,	 legalábbis	a	3	csillagosok-
nál	megszokott	40-50	eurós	 félpanziós	

árszinthez	képest,	vendégéjszakánként	
ugye.	 És	 pont	 itt	 van	 a	 lényeg.	 Aki	 jó	
sportemberhez	méltóan	úgy	vakációzik	
télen,	hogy	egy	gyors	reggeli	után	9-tôl	
4-ig	 a	 pályán	 teljesít,	 majd	 a	 vacsora	
elôtt	 és	 után	 alszik	 egy	 nagyot,	 annak	
meg	se	forduljon	a	fejében	ide	jönni,	ez	
pontosan	olyan	értelmetlen	 lenne,	mint	
egy	 full-kezdônek	 mondjuk	 Zermatt	
hegyoldalain	 tanulni.	 Ezt	 a	 helyet	 szó	
szerint	ki	kell	használni,	mert	annyi	min-
dent	 kínál,	 hogy	 amellett	 a	 napi	 síelés	
csak	egy	programmá	válik	a	sok	között.
Jöjjön	 a	 lényeg,	 az	 a	 három	 attrakció,	

ami	 nagyjából	 sehol	 máshol	 nem	 ta-
lálható	az	Alpokban,	de	még	Ausztrián	
kívül	sem.
Kvízkérdés:	hogyan	viselkedik	egy	

30 fokos víztömeg az ôt körülvevô 
2 fokos vízben, 
egy	 befagyott	 hegyi	 tóban?	 Ezt	 a	 kér-
dést	 tette	 fel	 magának	 egy	 grazi	 diák	
a	 ’90-es	 évek	 közepén,	 és	 hogy,	 hogy	
nem,	a	Hochschober	Hotelt	vezetô	Leeb	
família	családfôjével	együtt,	vállvetve	ki-
dolgozták,	sôt	szabadalmaztatták	is	az	
eljárást,	„mindössze”	tíz	évnyi	munkával.
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Az	eredmény	 tényleg	nem	semmi,	úgy	
lehet	úszkálni	a	25	méteres	„tó-meden-
ce”	melegvízében,	100	méterre	a	sípá-
lyák	 aljától,	 hogy	 közben	 a	 hó	 szállin-
gózik	a	 fejünkre,	a	 többi	vendég	pedig	
lobogó	tûz	mellett,	vízágyon	heverészve	
szemlélgeti	mindezt	a	panorámaüvegen	
keresztül.

Hamam, azaz		törökfürdô	
elméletileg	nálunk,	Pesten	is	van,	az	Al-
pokban	azonban	nem	jellemzô,	eltekint-
ve	attól,	hogy	sok	helyen	ezen	a	néven	

futtatják	 egyes	 hotelek	 sima	 szaunáját	
vagy	gôzfürdô	 kabinját,	 igencsak	hely-
telenül.	

Nos,	 a	 Hochschober	 hamam	 talán	
az	 egyetlen	 eredeti	 és	 minden	 ízében	
autentikus	 törökfürdô	 Alpok-szerte,		
az	 Ezeregyéjszaka	 minden	 élményé-
vel.	 Ezek	 után	 fogalmam	 sincs,	 mivel	
lehetne	még	 fokozni	a	wellness-érzést.	
A	Leeb	család	egy	 ’88-as	 törökországi	
fürdôzés	 után	 évekig	 kutatta	 és	 rakos-
gatta	a	részleteket,	míg	 ’98-ra	megépí-

tette	 a	 sajátját,	 és	 ez	mindent	 elmond		
a	kivitelezés	részletgazdagságáról.

A	harmadik	attrakció	nemcsak	a	hotel,	
de	a	Turrachi-tó	környékének	is	megha-
tározó	objektumává	vált,	ez	ugyanis	egy	
négyemeletes	

hamisítatlan kínai pagoda. 
Több	mint	 különleges,	 ahogy	 a	Nock-
berg-hegységre	néz,	de	mégsem	mutat	
idegenül	a	tájban,	sôt.	Mondanom	sem	
kell,	hogy	a	családi	kínai	utazása	után	

álmodták	 ide,	 szinte	 teljesen	 eredeti,	
idehozatott	 építôanyagokból	 készült,	
és	a	szállodával	 föld	alatti	 folyosó	köti	
össze.	Ha	meditálni	vagy	egy	délutáni	
nagyon	tradicionális	teázáshoz	támad-
na	 kedvünk,	 feloldani	 a	 sok	 síelés	 és	
még	több	fürdôzés	okozta	stresszt.

Mindez	 és	 még	 sok	 más	 finomság,	
melynek	 bemutatására	 már	 tényleg	
nem	 elég	 ez	 a	 cikk,	 szóval	 mindez	
egy	 1929-ben	 épített	 hüttébôl	 nôtte	
ki	 magát,	 az	 alapítók	 természetesen		
a	 jelenlegi	 tulajdonos	 nagyszülei	 vol-
tak.	 A	 Hochschoberben	 barangolva	

mindenütt	 érzôdik	 az	 a	 jó	 értelemben	
vett	eklektikusság,	ami	abból	származ-
hat,	hogy	az	épület	folyamatos	bôvíté-
se	során	minden	generáció	hozzátette	
a	 magáét.	 Az	 eredmény	 mégis	 egy	
kifejezetten	meleg	hangulatú,	barátsá-
gos	szálloda	lett,	amelynek	minden	kis	
szeglete	 búvóhelyként	 csábítja	 az	 itt	
vendégeskedôket.

Ezt	 az	 élményhalmazt	 fejenként	 na-
ponta	 120-175	 uniós	 valutáért	 mérik,	
de	 ezért	 a	 pénzért	 természetesen	 tel-
jes,	sôt	még	annál	 is	 teljesebb	ellátás	
jár,	 valamint	 egy	 A4-es	 papír	 minden	
reggelinél.	Ezen	a	lapon	van	felsorolva	
az	a	tizenvalahány	program,	amin	részt	
vehetünk,	 ha	 nem	 síelünk	 egész	 nap:	
vízi	 torna,	 tai-chi,	 streching,	 túrázás,	
jóga,	 fitnesz,	 természetszerûen	 szak-
ember-hegyekkel	 kísérve,	 és	 persze	
külön	költségek	nélkül.

Azt,	hogy	a	Leeb	Nagyi	és	Papi	itt	Stájer-
ország	 és	 Karintia	 határhágóján	 annak	

idején	 milyen	 érzelmi	 megfontolásból		
választotta	 névadónak	 a	 távoli	 Kelet-	
Tirolban	 magasodó	 Hochschober-csú-
csot,	 nem	 tudható,	 de	 ha	 síelgethettek	
volna	 a	 Turracher	 Höhe	 pályáin,	 akkor	
biztos	 nem	 választanak	 ilyen	 távoli	 név-
adót.	Ezt	nemigen	tehették,	hiszen	az	elsô	
felvonót	a	 II.	világháború	után,	úgy	1949	
körül	az	ôket	 is	megszálló	angol	csapa-

tok	építették.	Legalább	ennyi	haszna	volt		
a	kényszerû	vendéglátásnak.

Ma	14	sílift	visz	2200	méteres	magasság-
ba	 és	 38	 km	 hóágyúzható	 lesiklópálya,		
25	km	sífutópálya,	15	km	téli	gyalogtúraút	
és	persze	a	hatalmas	korcsolyapályaként	
is	mûködô	Turrach-tó	alkotja	a	szerényte-
len	kínálat	legjavát.

És	 végül	 kerüljön	 finom	 habként	 a	 „Tur-
rach-torta”	 tetejére	 a	 Nocky	 Flitzer	 hul-
lámvasút!	 Ez	 a	 legújabb	 csemege	 itt	
a	 hágón,	 gyakorlatilag	 erre	 a	 szezonra	
készült	el.	Pár	percre	van	az	alja	a	Hoch-

schober	Hotel	bejáratától	ennek	a	bitang	
acélépítménynek,	 amely	 a	 nyári	 bob	 és		
a	hullámvasút	ötvözete.	Több	mint	másfél	
km	hosszú	pálya,	200	méter	szintkülönb-
ség,	eszméletlen	tempó	a	hófalak,	sziklák	
és	fák	között,	idônként	10-12	méter	maga-
san	a	hófedte	 talaj	 felett.	Ha	valami,	hát		
ez	kihagyhatatlan!

Túrmezei Tamás
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A tél re kell egy jó me leg, sik kes pufikabát. 
Azt hit ted, az nem le het csi nos? Most jól fi gyelj!

FOTÓ: HAJDU ANDRÁS

HÓ, HAHÓ!
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A terepen fakerítések
védik a síelõket
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A Karlhütte al pe si 
me ne dék ház a ván dor lók
ked venc pihenõhelye
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A turrachi ma gas lat köz ked velt 
a snowboardosok kö ré ben
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Stylist: Horvát Kinga, Pintér Judit
Smink és haj: Király Anett
Modell: Natália/ www.facemodel.hu
Helyszín: Hotel Hochschober 
9569 Turracher Höhe 5, Karintia 
www.hochschober.at
www.turracherhoehe.at
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Egy különleges 
szálloda
portréja 

HOTEL HOCHSCHOBER

TURRACHER HÖHE
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Fenyőerdők, alpesi kunyhók, kristály-
tiszta levegő és persze hó, ameddig a 
szem ellát… Körülbelül így tudnám jel-
lemezni azt a hat órát, amit az autóban 
töltöttünk, hogy végre megérkezzünk 
Karintia gyöngyszemébe a Turrach 
Höhe-re. Ahogy az imént említettem, 
az út eddig is gyönyörű volt, de ami 
ez után következett, azt nehéz lenne 
szavakkal kifejezni… egy körülbelül 
fél órás út vezetett fel minket a csúcs-
ra, egészen pontosan 1763 méterre. 
Körülöttünk mindenhol hatalmas jég-
csapok, pár karácsonyi ruhába öltöz-
tetett igazi alpesi ház és végül maga a 
varázslatos mesebirodalom… A Hotel 
Hochschober!

Ez a feledhetetlen négycsillagos wellness hotel exklu-
zivitását három igazi különlegességgel érdemelte ki: a 
világon egyedülálló tófürdőjével (SEEBAD), ahol a leghi-
degebb időben is úszkálhatunk a 28-30°C – ra melegített 
vízben. A CHINATURM- autentikus kínai pagodával illetve 
a HAMAM - autentikus török fürdővel, ami egyedülálló az 
Alpokban!

MEDITERRÁN ÉLMÉNYVILÁG

 Egész évben látogatható „Tófürdő“ 
A Hochschober szálloda különleges kínálatának koronája 
a „Tó-fürdő”, amely a turrachi tóban egész évben üze-
mel. Kizárólag a Hochschober szállodában tapasztalható 
meg ez a világszerte egyedülálló élmény. Sehol máshol 
nem adatik meg a lehetőség egy jéghideg hegyi tóban 
kellemes 28-30°C hőmérsékletű vízben való úszásra, mi-
közben a tó körül síelők, sífutók és korcsolyázók élvezik 
a sport örömét.  A 25 x 10 méter vízfelülettel rendelkező 
„Tó-fürdőben“ nyáron melegvíz-szivattyú ill. télen távfűtő 
berendezés segítségével temperálják a vízhőmérsékletet.  
Úgyszintén egész évben üzemel a három szabadtéri Jet-
masszázs-medence, amelyek az Alpok legmagasabban 
fekvő 36 és 38 °C vízhőmérséklettel rendelkező kültéri 
medencéi. 
„Fantasztikus élményt nyújt, ahogy a 38 fokos vízben kint 
ücsörögsz és nézed a havas hegycsúcsokat, miközben 
mindössze mínusz 3-4 fok van.”

A mediterrán kultúrkörhöz tartozik a „Zöld szalon” el-
nevezésű fedett uszoda-részleg a sómedencével, külön 
gyermekmedence, különleges tusolók és a nagyvonalúan 
tervezett „Tavi hálózsák” nevű pihenő rész. 

TURRACHER HÖHE

Karintiai wellnesshétvégén jártunk

Tófürdő
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KELETI ÉLMÉNYVILÁG:

Ismerd meg az 1001 éjszaka világát!
A hamam a Hochschober szállodában a víz és a meleg él-
ményének új dimenzióját jelenti, a pihenés helyszínét, ahol 
a vendég az „idő végtelenségében” töltheti idejét. Az 1001 
éjszaka mesés varázsában érezheti és élvezheti a Kelet für-
dőkultúráját, az Alpok egyetlen keleti fürdőházában – ahol 
az eredeti hű másolata és a legújabb nyugati technika öt-
vöződik  egymással. A szálloda 1998-ban keleti szakértők-
kel szorosan együttműködve létesítette a Hochschober-
keleti élményvilág szívét.  A nagy központi terem a meleg 
haskővel, a kisebb melegebb kamrák, a „Szultánbirodalom” 
elnevezésű pihenő helyiség és természetesen a jellegzetes 
hamam-mosdatások mind-mind az 1001 éjszaka világába 
merítik a vendégeket. A hamamba vezető úton a szálloda-
vendég az idő végtelenségének hangulatába merül, ugyanis 
hamam kendőt, ún. pestemalt valamint jellegzetes fapapu-
csot viselve érkezik az 1001 éjszaka világába, ahol sohasem 
mutatkozik meztelenül.  Az igazi szappanhab élményt nyúj-
tó hamam-mosdatás –  amelyet képzett hamam-mesterek 
(telak) végeznek – több, mint tisztálkodás. A lágy testradíro-
zás és a mosdatás kombinációja szimbolikus karakterrel bír, 
a mentális megtisztulást segíti elő. 

TÁVOLKELETI ÉLMÉNYVILÁG: 

Kína varázsa
A négyemeletes Hochschober Kína- torony, a Chinaturm, egy 
darabka Kínát tár elénk, amely az Alpokban egyedülálló. Az 
autentikus kínai építmény közvetlenül a turrachi tó melletti 
szállodaterületen található, amely a szállodatulajdonosok 
és neves kínai szakemberek közös kutatómunkáját és több 
éves tervezést követően 14 hónap alatt épült fel, majd 2005-
ben a nyári szezon kezdetére a szállodatraktusból induló 
földalatti bejárattal együtt került átadásra.   
Az emeletek jelöléséhez a kínai számelmélet számjegyeit 
választották, amelyeknek pozitív erejük van és a különle-
ges szerencsét jelképezik (a négy emelet jelölései: 9, 8, 6, 1, 
melyből 9. emelet valójában a 4. emeletet jelenti).
Ezen a szinten található egyébként a teaszoba, klasszikus 
kínai hangulatban és gyönyörű kilátással a turrachi tóra és a 
Nockberge hegységre. Itt megismerkedhetünk a teakultúrá-
val, részt vehetünk teaceremóniákon vagy csak elfogyaszt-
hatunk egy fi nom zöldteát… A másik három emeleten egy 
jellegzetes távol-keleti meditációs terem található.

KELETI ÉLMÉNYVILÁG:

TÁVOLKELETI ÉLMÉNYVILÁG: 

A Hochschober 
mottó: 
„Mindent megte-
hetsz, de semmi 
sem kötelező!“

TÁVOLKELETI ÉLMÉNYVILÁG: 

Kína varázsa

TÁVOLKELETI ÉLMÉNYVILÁG: 

A tea filozófi a, életbeállítottság, szellemi 
tartás, a pihenés és a kikapcsolódás kulcsa.  
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Igazi WELLNESS élmény!
A kellemes közérzetet szolgáló négy kultúrkör 
A vendégeket a Hochschober szállodában a víz, a meleg és a 
kellemes érzés (Wasser-Wärme-Wohlgefühl) egyedülálló vilá-
ga várja. Ez a kényeztető világ négy különböző kultúrkörből 
származó különleges szolgáltatások harmonikus egymásba 
illeszkedése. A vendégek ugyanis az északi, a mediterrán, a 
keleti és a távol-keleti élményvilág közül választhatnak. 
A víz – legyen meleg vagy akár hideg – a hővel együtt az ösz-
szes variációban „főszereplő”. 

ÉSZAKI ÉLMÉNYVILÁG
A hideg és meleg váltakozásának játékában rejlik az északi 
Hochschober-világ különleges vonzalma. Szaunák, a turrachi 
tó melletti cirbolyafenyő-szauna faház, gőzfürdő és a „Kelta 
kályha” elnevezésű tepidárium áll a rendelkezésünkre, hogy 
testünket is pihentessük. 

A kezelések sokfélesége: haki stretch & relax a megterhelt 
agy számára 

A Hochschober szálloda munkatársa, Harald Kitz, három 
éves fejlesztési munkája során tökéletesítette saját kezelési 
koncepcióját. Ez a „haki stretch & relax“ masszázs kifejezet-
ten a váll, a tarkó és a fej területére koncentrál. Érdekessége, 
hogy a vendég a kezelés teljes időtartama alatt kényelme-
sen, háton fekve élvezheti a jótékony hatást. A vendégek jó 
közérzetéről kiváló szakembercsapat gondoskodik. A keze-
léseket tartalmazó kínálat széleskörű: 
különféle masszázsok, különleges tá-
vol-keleti kezelések, kozmetikai test-
kezelések, testtekercselés, vízágyak. 

Egy igazi síparadicsom
„Mindenkit elvarázsol a változatos-
ságban bővelkedő alpesi természet”

Síelés, kirándulás, nordic walking
A Hochschober szállodában az időjárástól független sok-
színű kínálat teszi izgalmassá, de ugyanakkor pihentetővé 
az üdülés napjait. Télen a turrachi csúcs kitűnő, hóbiztos 
síközpont. 38 km sípálya és 14 felvonó és sílift gondoskodik a 
síelők kényelméről. Ezenkívül kipróbálhatjuk a téli gyalogtú-
rát, a hótalpas gyalogtúrát, a korcsolyázást és a sífutást is.

A Hochschober szálloda munkatársa, Harald Kitz, három 
éves fejlesztési munkája során tökéletesítette saját kezelési 
koncepcióját. Ez a „haki stretch & relax“ masszázs kifejezet-
ten a váll, a tarkó és a fej területére koncentrál. Érdekessége, 
hogy a vendég a kezelés teljes időtartama alatt kényelme-
sen, háton fekve élvezheti a jótékony hatást. A vendégek jó 
közérzetéről kiváló szakembercsapat gondoskodik. A keze-
léseket tartalmazó kínálat széleskörű: 

A Hochschober szálloda munkatársa, Harald Kitz, három A Hochschober szálloda munkatársa, Harald Kitz, három 

A „lustálkodás élvezete“ a Hochschober-üdülés fi lozó-
fi ájának egyik alapja, melyet „HochschoberN”, azaz 
„hochschoberolásnak” neveznek. A hochschoberolás pihentető 
élvezet a rendelkezésre álló lehetőségek kihasználásának kény-
szere nélkül. Az élvezeté az elsőbbség!

közérzetéről kiváló szakembercsapat gondoskodik. A keze-
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Nocky Flitzer ródlipálya 

Éles kanyarok a cirbolyafenyő erdőben, körívek, hullámpá-
lyák és ugratók – az összesen 1,6 km hosszú Nocky Flitzer 
pálya egyedülálló, látványos és télen is üzemel! A panoráma-
vasút hegyi megállójától (2.000 m) lehet haladni részben ki-
látással a Turrachra, részben déli irányú panoráma kilátással 
egészen a Karawankokig. A Nocky Flitzer bármely időjárás 
mellett működő ródlipálya, ahol akár esőben és hóesésben 
is lehet ródlizni. Ugyanakkor természetesen megfelel a leg-
magasabb biztonsági követelményeknek: a ródlizók bizton-
sági övet viselnek, minden egyes ródli stabilan kapcsolódik 
a sínhez és tökéletes fékrendszerrel rendelkezik. Érdemes 
mindenkinek kipróbálnia, hiszen fantasztikus élményben 
lesz része!
Útvonalhossz: 1.600 m
A hegymegálló magassága: 1.978 m
Max. sebesség: 40 km/h sebességig

HOCHOSCHOBER érdekességek:
• A szállodát 1929-ben Hilde és Hans Leeb nyitotta meg és 
azóta is családi tulajdonban van. 
• Tulajdonosok és a szállodavezetés: Karin Leeb és Martin 
Klein, Barbara és Peter Leeb.
• A szálloda nyitva tartási ideje: az év teljes egészében folya-
matosan nyitva tart, kivéve május hónapban 3 – 4 hét.   
• 100 munkatárs 
• 100 különböző kategóriájú szállodaszoba egységesen ma-
gas színvonalú felszereltséggel.
• Tél: síterület 14  sílifttel és 38 kilométer hóbiztos sípályával, 
síiskola & snowboardiskola, sí-menedékházak, 25 kilométer 
sífutópálya, 15 kilométer téli- gyalogtúra út, korcsolyázás a 
turrachi tavon, éjszakai szánkózás és jégbot-csúsztatás.

Kapcsolat:
Hotel Hochschober
Familie Leeb und Klein
A-9565 Turracher Höhe 5
Kärnten
Tel.: +43/4275/82 13
Fax: +43/4275/83 68
E-mail: holiday@hochschober.at
Internet: www.hochschober.at

Nocky Flitzer ródlipálya 

Martin Klein és Karin Leeb tulajdonosok
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Az év minden napján elvarázsolja a ven-
déget a hotelt körülölelõ Nockberge hegység
és a változatosságban bõvelkedõ alpesi ter-
mészet. A Hochschober szállodában az idõ-
járástól független sokszínû kényeztetõ kíná-
lat teszi izgalmassá, de ugyanakkor pihente-
tõvé az üdülés napjait. Télen a turrachi csúcs
kitûnõ, hóbiztos síközpont (38 km sípálya,
14 felvonó és sílift), amely az alpesi síelésen
kívül sokféle lehetõséget kínál a téli sporto-
lásra: a téli gyalogtúrától kezdve egészen a
korcsolyázásig.  

A „lustálkodás élvezete” a Hochschober-
üdülés filozófiájának egyik alapja, melyet
„HochschoberN”, azaz „hochschoberolás-
nak” neveznek. A hochschoberolás pihente-
tõ élvezet a rendelkezésre álló lehetõségek
kihasználásának kényszere nélkül. Itt való-
ban az élvezeté az elsõbbség. 

A vendégeket a Hochschober szállodá-
ban a víz, a meleg és a kellemes érzés
(Wasser-Wärme-Wohlgefühl) egyedülálló
világa várja. Ez a kényeztetõ világ négy kü-
lönbözõ kultúrkörbõl származó különleges
szolgáltatások harmonikus egymásba illesz-
kedése. A vendégek ugyanis az északi, a me-
diterrán, a keleti és a távol-keleti élményvilág
közül választhatnak. 

A víz – legyen meleg vagy akár hideg – a
hõvel együtt az összes variációban „fõsze-
replõ”. A hideg és meleg váltakozásának já-
tékában rejlik az északi Hochschober-világ
különleges vonzalma. Szaunák, a turrachi tó
melletti cirbolyafenyõ-szauna faház, gõzfür-
dõ és a „Kelta kályha” elnevezésû tepidári-
um áll a vendégek rendelkezésére. 

A Hochschober szálloda különleges kíná-
latának koronája a „Tó-fürdõ”, amely a tur-
rachi tóban egész évben üzemel. Kizárólag a

Hochschober szállodában tapasztalható
meg ez a világszerte egyedülálló élmény. Se-
hol máshol nem adatik meg a lehetõség egy
jéghideg hegyi tóban kellemes 28–30 °C hõ-
mérsékletû vízben való úszásra, miközben a
tó körül síelõk, sífutók és korcsolyázók élve-
zik a sport örömét.

A 25x10 méter vízfelülettel rendelkezõ
„Tó-fürdõben” nyáron melegvíz-szivattyú il-
letve télen távfûtõ berendezés segítségével
temperálják a vízhõmérsékletet. Úgyszintén
egész évben üzemel a három szabadtéri Jet-
masszázs medence amelyek az Alpok leg-
magasabban fekvõ – 36 és 38 °C vízhõmér-
séklettel rendelkezõ – kültéri medencéi.  

A mediterrán kultúrkörhöz tartozik a
„Zöld szalon” elnevezésû fedett uszoda-rész-
leg a sómedencével, külön gyermekmeden-
cével, különleges tusolókkal – és a nagyvo-
nalúan tervezett „Tavi hálózsák” nevû pihe-
nõ rész. 

A hamam a Hochschober szállodában a
víz és a meleg élményének új dimenzióját
jelenti, a pihenés helyszínét, ahol a vendég
az „idõ végtelenségében” töltheti idejét. Az
1001 éjszaka mesés varázsában érezheti és
élvezheti a Kelet fürdõkultúráját az Alpok
egyetlen keleti fürdõházában – ahol az ere-
deti hû másolata és a legújabb nyugati tech-
nika ötvözõdik  egymással. 

A szálloda 1998-ban – keleti szakértõkkel
szorosan együttmûködve – létesítette a
Hochschober-keleti élményvilág szívét.  A
nagy központi terem a meleg haskõvel, a ki-
sebb melegebb kamrák, a „Szultánbiroda-
lom” elnevezésû pihenõ helyiség és termé-
szetesen a jellegzetes hamam-mosdatások
mind-mind az 1001 éjszaka világába merítik
a vendégeket. A hamamba vezetõ úton a
szállodavendég az idõ végtelenségének han-
gulatába merül, ugyanis hamam kendõt,
úgynevezett pestemalt valamint jellegzetes
fapapucsot viselve érkezik az 1001 éjszaka
világába, ahol sohasem mutatkozik mezíte-
lenül.  

Az igazi szappanhab-élményt nyújtó
hamam-mosdatás – amelyet képzett
hamam-mesterek (telak) végeznek – több
mint tisztálkodás. A lágy testradírozás és a
mosdatás kombinációja  szimbolikus karak-

terrel bír, a mentális megtisztulást segíti elõ.
A négyemeletes Hochschober Kína-to-

rony, (Chinaturm) egy darabka Kínát tár
elénk, amely az Alpokban egyedülálló. Az
autentikus kínai építmény közvetlenül a tur-
rachi tó melletti szállodaterületen található,
amely a szállodatulajdonosok és neves kínai
szakemberek közös kutatómunkáját és több
éves tervezést követõen 14 hónap alatt épült
fel, majd 2005-ben a nyári szezon kezdetére
– föld alatti bejárattal – adták át. 

A Hochschober élményvilág legfelsõ
emeletén trónol „A szép teaház a hegyen”.
Gyönyörû kilátással a turrachi tóra és a
Nockberge hegységre, klasszikus kínai han-
gulatban a kínai teakultúra áll a középpont-
ban. 

A további három emeleten egy jellegzetes
távol-keleti meditációs terem, egy a tradicio-
nális kínai orvoslásban végzett (TCM) keze-
lések számára fenntartott szint, továbbá egy
multifunkcionálisan hasznosított szint várja
a vendégeket. A Hochschober szálloda mun-
katársa, Harald Kitz, három éves fejlesztési
munkája során tökéletesítette saját kezelési
koncepcióját. Ez a „haki stretch & relax”
masszázs kifejezetten a váll, a tarkó és a fej
területére koncentrál. 

A vendégek jó közérzetérõl természete-
sen kiváló szakembercsapat gondoskodik. A
kezeléseket tartalmazó kínálat széleskörû:
különféle masszázsok, különleges távol-ke-
leti kezelések, kozmetikai testkezelések,
testtekercselés, vízágyak – számos egyéb le-
hetõség mellett. Ezek sorában kiemeljük a
szálloda közvetlen szomszédságában épült
vadonatúj hullámvasutat, a Nocky Flitzert.
A bõ másfél kilométeres ródlipálya egész év-
ben üzemel, fantasztikus panoráma kísére-
tében. A csúcstechnológiával megépített
rendszer megfelel a legmagasabb szintû biz-
tonsági követelményeknek és tökéletes kézi
mûködtetésû fékrendszerrel felszerelt. A
hegymenet természetesen fedett és nyitott
felvonókkal történik. A hatvan darab kétsze-
mélyes szánkóval maximum 40 km-es se-
bességgel száguldozhatunk, stabilan kap-
csolódva a sínekhez. 

- Szalay Attila -
Fotók: www.hochschober.at

Karintia és Steiermark határán húzódik egy lenyûgözõ alpesi tó partján a
Hochschober Hotel, amely exkluzivitását három dologgal érdemelte ki: télen is úsz-
kálhatunk a közel harminc fokos fûtött tóban, kínai pagodájával Ausztriában párat-
lan és a török fürdõ is csak itt található a varázslatos Alpok hegységben. Mindez
közel 1800 méter magasságban, ahol télen-nyáron minden idelátogató tökéletesen
érezheti magát a számtalan sportolási és szórakozási lehetõség közepette. 

Egy különleges szálloda portréja

Pihentető élvezet a csúcson



Umeess  gglleeiicchh  vvoorrwweeggzzuunneehh--
mmeenn::  DDiiee  AAuuffnnaahhmmee  oobbeenn
wwuurrddee  nniicchhtt  iinn  CChhiinnaa  ooddeerr

TTiibbeett,,  jjaa  nniicchhtt  eeiinnmmaall  iinn  ddeerr  NNäähhee  ddeess  HHii--
mmaallaajjaa  ggeemmaacchhtt..  SScchhaauuppllaattzz  iisstt  ddaass  HHootteell
HHoocchhsscchhoobbeerr  iinn  ddeenn  AAllppeenn,,  aann  ddeerr  GGrreenn--
zzee  zzwwiisscchheenn  KKäärrnntteenn  uunndd  SStteeiieerrmmaarrkk,,  aauuff
ddeerr  11..770000  mm  üü..  dd..  MM..  ggeelleeggeenneenn  TTuurrrraa--
cchheerr  HHööhhee..  

Hier, inmitten der verschneiten
Nockberge, hat man leicht das Gefühl,
irgendwo da unten alle Sorgen des Alltags
zurückgelassen zu haben. Durch die Ho-
teltür treten wir in eine andere Welt,
gleich am Anfang des Wegs mit einem
riesigen Kamin, dessen Feuer nie ausge-
hen will. Der nächste Blick gilt einem bi-
zarren Stillleben: Handys in einer großen
Lilienvase. Eine Tafel erläutert, an die-
sem Ort ist – mit Ausnahme der Zimmer
und spezieller Ecken – nicht nur das
Rauchen, sondern ebenso das Mobiltele-
fonieren untersagt. Wir werden erleben,
dass die Regeln ernst genommen werden.
Aber nicht aus Unhöflichkeit, wie Brot
und Salz in Gesellschaft einer Begrü-
ßungstafel beweisen, gleich neben einem
Wasserhahn, aus dem – wie überall im
Hotel – frisches Bergquellwasser fließt.
Dieser Ort ist nicht nur im wahrsten Sin-
ne des Wortes erfrischend, es schont auch
unseren Geldbeutel, nicht teure Euros
für Mineralwasser ausgeben zu müssen.
Und es macht nichts aus, sich unter der
Dusche zu verschlucken! 

Überall Gemütlichkeit und an allen
Ecken und Enden kleine Aufmerksam-
keiten, hier Kekse und Bonbons, dort ei-
ne prall gefüllte Obstschale, wieder an-
derswo Nüsse, mal zum Knacken, mal
geknackt. Und überall Personal auf dem
Sprung, um dem Gast behilflich zu sein,
denn das Hochschober ist fürwahr ein
Familienhotel. Weshalb auch die Inha-
ber der 3. Generation, Karin Leeb und
Martin Klein, überall mit Hand anlegen,
die mit den 100 Angestellten gleicher-
maßen familiär umgehen. Mal sehen wir
sie beim gemeinsamen Mittagessen mit
den beiden kleinen Kindern im Restau-
rant des Hauses, mal halten sie ein Glas
Sekt bereit, das zur Adventszeit aufs Haus
geht. 

Und bei all dieser Wärme wird nach
dem Hochschober-Motto „Alles ist er-
laubt, nichts ist Pflicht“ ein Dienstlei-
stungs- und Erlebnisangebot aufgefah-
ren, das selbst internationale Ketten in
Verlegenheit bringt. In dem bunten
Durcheinander hätten wir uns beim ers-
ten Rundgang beinahe verlaufen, so viel
Wasser, Wärme und Wohlgefühl umge-
ben uns in den vier Kulturkreisen – nor-
disch, mediterran, orientalisch und fer-
nöstlich. Trocken- und Feuchtsaunen,
Dampfbad und Tepidarium (ein kelti-
scher Heilofen mit milder Wärme, Infra-
rot-Licht und Ionisator) wollen auspro-
biert sein, unser Liebling wird aber
fraglos das Zirbensauna-Blockhäuschen
mit Seeblick und dem finnischen Sprung
in den Schnee. Und dabei setzt erst das
künstlich temperierte „Seebad“ den Ku-
riositäten im Hotel die Krone auf.

Auch drei Außenpools spenden die
im Winter so wohltuende Wärme und
fungieren zugleich als Whirlpools, von
dort geht es nahtlos unters Dach in den
Fitness- und Schwimmbadbereich mit
Therme, liebevoll hergerichtetem Kin-
derplanschbecken, Aromakabinen und
in allen Duschen mit Kneippschlauch,
Massage-, Kopf- und Regenbrause, bis
der Gast genügend Wasser getankt hat
und den „Schlafsack am See“ aufsucht,
wo ihn absolute Stille erwartet. 

Das „Mekka“ des Hochschober ist
das Hamam, das einen waschechten Un-
garn an die türkischen Bäder der Heimat
erinnern dürfte. Hier taucht der Gast in
die Zeitlosigkeit ab, nur in das Pestemal
eingewickelt und mit Holzpantoffeln an
den Füßen. Nach dem Duschen öffnet
sich ein Raum mit sieben Grotten für

Waschungen vom Telak, dem Hamam-
Meister, mit Mandarin- oder Eukalyp-
tus-Aromen und in der Mitte dem un-
verzichtbaren Bauchstein, auf dem man
sich liegend ausruht. Ganz entspannt
und mehr als fürstlich geht es im An-
schluss an die orientalische Reinigung im
„Sultansgemach“ zu – beim Naschen
kandierter Früchte zum dampfenden
Tee, versunken in dicke Kissen, muss
man sich einfach wie in einer Welt aus
1001 Nacht vorkommen.

Wellness praktiziert das Hotel Hoch-
schober auch im gastronomischen Be-
reich. So unglaublich breit das Frühstücks-
buffet auch angelegt ist, die Küche wartet
doch ständig mit neuen Raffinessen auf.
Kaffeetresen, Tee-Ecke und „Saftladen“
für die eigene frisch gepresste Morgenmi-
schung und ein Reigen von Bioprodukten
(Brot, Alpenmilch, Käse, Leberwurst,
Müsli, Honig...) sind sozusagen „Grund-
ausstattung“, ebenso wie der „Turracher
Kurier”, der das jeweilige Tagesprog-
ramm, Hausinformationen, das Urlaubs-
wetter und Wissenswertes rund um die im
Hochschober erlebbare Kultur serviert.
Als am Sonntag Sekt und Kaviar aufge-
tischt werden, fällt das kaum noch auf. 

Das Wort Halbpension wird in die-
sem Hause neu definiert, kein Gefühl
von „Wann-ist-endlich-Abendessen?”,
gehört doch zum Pauschalpreis – so wie
der Skipass – ein Imbiss-Buffet mit Ta-
gessuppe, frischen Salaten und Käseplat-
te. Und da wären ja noch die eingangs er-
wähnten Naschereien, im Wellness-
bereich als Jungbrunnen, Milchstraße,
Früchte-Ecke und Lästerbank präsen-
tiert. Dennoch darf das Diner getrost als
Höhepunkt der kulinarischen Genüsse
bezeichnet werden, mit einem Dreigang-
menü aus Vorsuppe, modern und an-
sehnlich zubereitetem Hauptgericht
und Dessert (hier die „Kostprobe“: Selle-
rieschaumsuppe mit Trüffelöl und Apfel-
chip, Rosa gebratene Lammhüfte mit
Rosmarinsaftl, rahmigem Wirsing, Kar-
toffelgratin und Minzengelee, Kärntner
Eisreindling mit Grantnschleck), all das
eingerahmt in das bekannt üppige Salat-
buffet vorab und eine Verwöhnmeile mit
Eis, Tiramisu, Puddings und und und
zur Abrundung. Ach übrigens: Die obli-
gatorische Mai-Pause nutzt das Hotel,
um die Küche auf Vordermann zu brin-
gen. Was soll man dazu sagen?

Eigentlich kommen die Leute ja zum
Skifahren auf die Turracher Höhe, wo sie
14 Seilbahnen und Lifte, 38 km Pisten,
25 km Langlaufloipen und 15 km Win-
terwanderwege vorfinden. Die neueste
Attraktion ist der Nocky Flitzer, eine Al-
pen-Achterbahn mit 1,6 km Strecken-
länge, die ein spektakuläres Rodel-Gau-
di bei jedem Wetter aus 2.000 m Höhe
hinab ins Tal verspricht – wer bei knapp
40 km/h die Übersicht behält, darf ein
Rundum-Panorama genießen. 

Der Abschied fällt nicht leicht, im
Foyer des Hotels nehmen wir noch einen
guten Schluck aus dem immerfort spru-
delnden Bergquell und checken aus. Die
Dame an der Rezeption versüßt uns die
Trennung mit einem Glas Hochschober-
Honig, bedankt sich für unseren Besuch
und reicht uns die Hand. Hmmm, das
Erlebnishotel funktioniert bis ins letzte
Detail. Schauen Sie doch auch mal rein
bei den weltoffenen Österreichern!

matt / acki

Erlebnishotel 
auf dem Gipfel
Ein langes Wochenende im Hotel Hochschober

Motto: „Lasst uns Altes, so es gut ist, halten.
Doch auf altem Grund, 
Neues schaffen jede Stund.“

Ein beheizter Bergsee? 
Einmalig!

Unter den extravaganten Seiten des

Hotel Hochschober fällt das „Seebad“ im

Winter gleich ins Auge, denn auf einer

Fläche von 25x10 m trotzt ein glatter

Wasserspiegel dem Winter, der den Tur-

racher See ansonsten mit einer Schicht

aus Eis und Schnee überzieht. Wo sonst

findet man Gelegenheit, in einem ei-

gentlich eiskalten Bergsee bei knapp

30°C Wassertemperatur zu planschen

und zu schwimmen, mit bestem Blick auf

Schlittschuhläufer, Rodler und Skifah-

rer? Das Geheimnis ist die Fernwärme,

kombiniert mit einer patentierten Tech-

nologie, die sich die besonderen physi-

kalischen Eigenschaften des Wassers zu-

nutze macht. An der TU Graz handelte

eine Diplomarbeit von dem Prinzip, dass

warmes Wasser auf kaltem schwimmt

und bei 4°C am schwersten ist. Die Hote-

liers hörten davon und tüftelten fortan

zehn Jahre lang mit Technikern und Tau-

chern, bis die Theorie in die Praxis umge-

setzt war. Das im Herbst natürlich umge-

wälzte Seewasser kommt zur Ruhe,

wenn sich eine Eisschicht bildet. Dann

entsteht in etwa 1,30 m Tiefe ein Wär-

meteppich, über dem das Seebad mit

dem gezielten Zuführen der Fernwärme

(die in Österreichs Bergen tatsächlich

preiswert und eine grüne Energie ist,

weil sie aus Biomasse gewonnen wird)

anständig aufgeheizt werden kann.

Chinaturm:  Glück in neun Stockwerken
Erst holten sich die Hoteliers den Orient ins Haus, dann entdeckten sie auf einer

ihrer Reisen kreuz und quer durch die Welt die chinesische Teezeremonie und woll-

ten diese Philosophie gern mit ihren Gästen teilen. Denn das Teetrinken ist im Fer-

nen Osten eine eigene Kultur. Der Tee ist das Willkommensgetränk für liebe Gäste,

denen wir unsere Wertschätzung mit feinen Sorten, kredenzt in edlem Geschirr dar-

bieten. Die chinesische Teezeremonie bedeutet aber mehr als nur eine „Verkostung“

– übrigens ähnlich wie beim Wein mit Riechen und Ertasten des Geschmacks über

Zunge und Gaumen –, nämlich Beruhigung und Einkehr, ein Ritual des Aufgießens,

eine Meditation im Tee. 

Im asiatischen Denken wird das Ich zurückgenommen und der Respekt gegenü-

ber der Umwelt in den Vordergrund gerückt. Wenn wir uns das verinnerlichen, er-

scheint der authentische China-Turm am Turracher See auch nicht länger fehl am Plat-

ze. Viergeschossig erhebt er sich neben dem Hotel, erfüllt mit fernöstlichem Leben

finden sich drinnen ein multifunktioneller Raum (1. Stock), ein Behandlungsbereich

für traditionelle Medizin (6. Stock), ein Meditationsraum (8. Stock) und das „Schöne

Teehaus am Berg“ (9. Stock) – die Stockwerke sind laut chinesischer Zahlenkunde als

„Glücksbringer“ beziffert. Nach einer Haki-Wohlfühlmassage ist ein chinesischer

Oolong-Tee der perfekte Begleiter ruhiger Minuten oder gar Stunden.
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Hotel Hochschober
Familie Leeb und Klein

A-9565 Turracher Höhe 5
Tel.: +43(0)4275-8213

E-Mail: holiday@hochschober.at
Internet: www.hochschober.at
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A turrachi-csúcs – a Nockberge hegy sé g 
fenn síkja – a turrachi-tó köz pont ja. A sí e lők, 
a carving és a snowboard hí vei a ta vat kö rül-
öle lő sí pá lyá kon sí el he tik kör be az idil li kus 
he gyi ta vat. 14 fel vo nó és sí lift, 38 km sí pá-
lya kí nál kel le mes ki kap cso ló dást... Ezen kí vül  
a sí fu tás pa ra di cso ma ként, té li gya log tú ra- és 
hó tal pas gya log tú ra-köz pont ként kor cso lya-
pá lyá val, éj sza kai szán kó zás sal, sí tú rák kal 
te szi élménytelivé az itt-tar tóz ko dást. A 
2400 m ma gas  Nockberge csú csai iz gal mas 
táj ké pet köl csö nöz nek a kör nyék nek. A be fa-
gyott tó is sok le he tő sé get kí nál: a jég fe lü le-
te ös  sze köt i a síterület két ré szét, to váb bá 
jég pá lya és sí fu tó pá lya is egy ben. A gya log tú-
rákon a Nock berge Nem ze ti par kot is fel fe-
dez het jük. 

KülönlegességeK
A turrachi-csúcson a té li spor tok él ve ze te 
nem ér vé get a sí pá lyá kon és a sí lif tek nél. 
Iga zi meg le pe tés a sí pá lya-ko mor nyik, aki ski-
doo-val köz le ke dik a síterületen, és gon dos-
ko dik a ven dé gek ről. Az in gye ne sen igény be 
ve he tő nyug ágyak a síterület leg szebb ré sze-
in, a Kornockvasút meg ál ló já ban ta lál ha tó 
„nap pa li szo bá ban” pi he nő hely ként szol gál-
nak a meg fá rad tak nak. Éles ka nya rok a cir bo-
lya fe nyő er dő ben, kör ívek, hul lám pá lyák és 
ug ra tók – az ös  sze sen 1,6 km hos  szú Nocky 
Flitzer szán kó pá lya egye dül ál ló! Rossz idő-
ben is mű kö dik, akár eső ben és hó esés ben is 
le het ród liz ni. A gyer me kek nek 5,50 euró, ill. 
fel nőt tek ré szé re 8 euró (hegy me net a pa no-
rá ma vas út tal, völgy me net a ród li val). Szá mos 
jó han gu la tú al pe si me ne dék ház csá bít ja a 
ven dé ge ket be té rés re. több sé gük a sí fu tók és 
a té li gya log tú rá zók szá má ra is jól meg kö ze-
lít he tő. 

Keletihangulatúszálloda
aturrachi-csúcson

A turrachi hotel hochschoberben a ven-
dé gek az észa ki, a me di ter rán, a ke le ti és 

a tá vol-ke le ti él mény vi lág kö zül vá laszt - 
hat nak:
❀ Ere de ti tö rök hamam – egye dül ál ló az 
Al pok kö ze pén 
❀ Ere de ti kí nai torony.....  – egye dül ál ló az 
or szág ban!
❀ té len is le het úsz kál ni a he gyi tó fű tött 
ré szé nek kel le mes, 28-30 °C hő mér sék le tű 
vi zé ben – egye dül ál ló a vi lá gon! 
A turrachi-tó mel let ti cir bo lya fe nyő-sza u na 
fa ház ban spe ci á lis sza u nák, gőz für dő és  
a „Kel ta kály ha” el ne ve zé sű tepidárium áll 
a me le ged ni vá gyó ven dé gek ren del ke zé sé re. 
A „tó-fürdőben“ nyá ron melegvízszivattyú, 
ill. té len táv fű tő be ren de zés se gít sé gé vel 
tem pe rál ják a víz hő mér sék le tet. Egész év ben 
üze mel a há rom sza bad té ri Jet-masszázs-
medence is. A me di ter rán kul túr kör höz tar-
to zik a „Zöld sza lon” el ne ve zé sű fe dett 
uszo da-rész leg a sómedencével, kü lön gyer-
mek me den ce, kü lön le ges tu so lók és a nagy-
vo na lú an ter ve zett „ta vi há ló zsák” ne vű 
pi he nő rész.

KeletésnyugattalálKozása
azalpoKban

hamam

A látogató az Ezer egy éj sza ka me sés va rá-
zsát érez he ti, és él vez he ti a Ke let für dő kul-
tú rá ját az Al pok egyet len egzotikus ke le ti 
für dő há zá ban. 
Kínavarázsa
A négy eme le tes kí nai to rony egy da rab ka 
Kí nát tár elénk. A leg fel ső eme le ten tró nol  
„A szép he gyi tea ház ”, gyö nyö rű ki lá tás sal 
a turrachi-tóra és a Nockberge hegy ség re.
A to váb bi há rom eme le ten a tra di ci o ná lis 
kí nai or vos lás sze rin ti ke ze lé sek ve he tők 
igény be. Jó té li pi he nést és sielést!

dr.balaiczaerika

wellness & utazás

ideál  08. 01.      83www.ideal.hu

Info
✽ Tourismusverein Turracher Höhe:  

e-mail: info@turracherhoehe.at 
www.turracherhoehe.at

✽ Bergbahnen Turracher Höhe GmbH: 
e-mail: bergbahnen@ 
turracherhoehe.at  
www.turracherhoehe.at

✽ Ho tel Hochschober, familie Leeb 
und Klein, A-9565 Turracher Höhe 
5, Kärnten, Tel.: +43/4275/8213,  
e-mail: holiday@hochschober.at 
Internet: www.hochschober.at

Hófödte téli  
paradicsom
Turrachi-csúcs a té li spor tok sze rel me se i nek

A hóbiztos nockberge hegy sé gben található a turrachi sí pá lya, 
ahol a vál to za tos sí pá lyák, sí fu tás, té li gya log tú ra, sé ta a tó 
kö rül, hó tal pas gya log tú ra, sí tú ra, kor cso lyá zás, éj sza kai 
szánkózás… mind-mind ga ran tált. A Turrachi-csúcs no vem ber tõl 
5 fel vo nó val és 12 km sí pá lyá val vár ja a látogatókat… 
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