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BAD KLEINKIRCHHEIM, az egyik 
legkedveltebb téli-nyári üdülőparadi-
csom. Nem hiába, hiszen eleganci-
ája, termál-, és élményfürdői, kiváló 
sípályái révén méltán híres. 
Mi teszi Bad Kleinkirchheimet olyan 
különlegessé… az alpesi wellness. 
Az itt található wellnesskínálat 
ugyanis sokrétű és igen színes. Az 
üdülőközpont szívét is két termálfür-
dő képezi, a Sankt Kathrein és a Rö-
merbad, melyek vize gyógyhatású. 

Harmónikus üdülés
A Bad Kleinkirchheimbe érkező 
látogatót „egy darabka harmónia“ 
várja a családi vállalkozásban 
vezetett Harmony´s szállodákban. 
1998-ban három bad kleinkirchheimi 
család elhatározta, hogy megalapít-
ja a Harmony´s szálloda-csoportot, 
melynek tagjai a „Kirchheimerhof” 

szálloda, a „Kärntnerhof“ szálloda 
és a „Prägant“ szálloda. 
A 4 csillagos szállodák mottója 
akkor és ma is azonos: 
„Szabadság, egész évben harmó-
niában! Vendégeinknek szinte már 
szenvedélyesen kívánjuk közvetíteni 
a harmónia életérzését”.

A „WellHarmony filozófia”
A Harmony´s szállodák vendégeit 
változatos, színes világba kalauzol-
ják, ahol nap mint nap megtapasz-
talhatják a harmónia életérzését, 
hiszen a szállodák a test, a szellem 
és a lélek ápolását tekintik fő 
feladatuknak. A Harmony´s szál-
lodák a WellHarmony filozófiához 
hűen sajátos többletszolgáltatást 
nyújtanak vendégeiknek, ami abban 
nyílvánul meg, hogy a vendég az 
általa választott hotelban tartózko-

dása idején mindhárom tagszálloda 
szolgáltatásait ingyenesen veheti 
igénybe és így naponta megtapasz-
talhatja többek között a wellness 
programok nyújtotta élvezeteket is.

Az üdülés fénypontját a 2500 m2 
alapterületű „SonnenReich Wellness 
és Spa” (NapBirodalom) részleg 
használata jelenti a Kirchheimerhof 
hotelban. A vendégek felüdüléséről 
a különböző tematikus szaunák, 
gőzfürdő, uszoda, fűtött vízű sza-
badtéri medence, továbbá pezsgő-
fürdő, panorámás pihenőrészleg és 
gyermekszauna, illetve a kezelések 
nagyszerűségéről a „Care-Center 
Teams” kíváló munkatársai gondos-
kodnak.

A „különlegesen lakni” elv is fontos 
szerepet játszik a WellHarmony 
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Ismerd meg az alpesi wellnesst!

Harmónia 
3 lépésben
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filozófiában: pl. a Hotel Prägant 
szálloda tematikusan berendezett 
Vénusz, Hold, Föld és Nap szobái, 
az „elemek kommunikációs szo-
bája” illetve az „elemek kertjében” 
töltött séta hihetetlen egyszerűvé 
teszik a mindennapok feledését és a 
lélek kényeztetését. 
Vagy Oskar, a Kärntnerhof szálloda 
kékszínű házi kabalája, kicsik és 

nagyok kedven-
ce, nem más 
mint egy nyuszi, 
aki szívesen 
elkalauzolja 
a látogatót 
egy „fantaszti-
kus utazáson 
keresztül” a 
családi élmény-

HARMONY´S - HOTEL 
KIRCHHEIMERHOF 

„Az élvezetek 
kedvelőinek szállodája 

kilátással Bad 
Kleinkirchheimre”.

Utazás az „ezer tó országába”
Ausztria legdélibb tartománya, ahol az évi napsü-
téses órák száma a legmagasabb (2000 óra felett 
van). A karintiai táj hegyek és tavak egyedülálló 
ötvözete. A legmelegebb vizű, fürdésre is alkal-
mas tavak és a legszebb alpesi hegycsúcsok 
várják az idelátogatókat. Karintiát egyébként az 
„ezer tó országának” is nevezik: 1270 tó található 
itt, ebből 200 fürdésre is alkalmas. A tavak külön-
legessége, hogy ivóvíz minőségűek.
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világba, egészen az álmok birodal-
máig, ami nem más mint az Oscar 
családi apartmanok. 

Speick Wellness
A SonnenReich wellness-részleg 
új, exkluzív szolgáltatása a „Speick 
Wellness”, melyhez az Alpokban 
található védett apró macskagyökér 
növényt használják fel. Ez a kis alpe-
si növény Európában csak a Nock-
berge Nemzeti Parkban lelhető fel, 
1936 óta védett növényként regiszt-
rált. Kizárólag a Harmony´s hotelek 
kínálhatják az ún. Speick kényeztető 
kezeléseket, a teljes testmasszázstól 
a homloköntésig, továbbá gyerme-
keknek és teenagereknek is a speci-
ális masszázst.  A stuttgarti „Walter 
Rau” Speickwerk üzem forgalmazza 
az egyedülálló illatanyagot a csakis 
a Harmony´s szállodákban használt 
csúcsminőségű termékekhez, mint 
pl. szappanok, masszász – olajok, 
fürdő olajok.
Speick-szauna: Szintén a Speick 
gyógynövény koncentrátumából 
fejlesztették ki a speciális szauna 

olajat, amit szintén a Kirchheimer-
hof szállodában alkalmaznak. A 
70-85 ˚C melegben a gyógynövény 
nyugtató és harmonizáló hatása 
érvényesül a stressz oldására. 

A golf szerelmeseinek
A Bad Kleinkirchheim-Reichenau-
ban található 18 lyukú „Kaiserberg” 
golfpálya többek között Karintia 
sílegendájának, Franz Klammernek 
kedvenc golfpályája. Emellett a 
„Wiedweg” Golf Akadémia 6 lyukú 
gyakorlópályáján a kezdő golfo-
zók is átadhatják magukat a játék 
örömeinek.

Az ajánlat érvényes: október 19. és 26. között
Foglalás: Hotel Kirchheimerhof Tel.: +43/ 4240/278 

E-Mail: kiho@hhbkk.at www.harmonys.at
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HOTEL  
PRÄGANT  
– A négy 
természeti elem 
összhangja
Különleges 
környezet, külön-
leges élvezetek, 
különleges 
élmények!

Különlegessége a tematikus szo-
bák, melyeket a „Föld”, a „Hold”, 
a „Vénusz” és a „Nap”, a négy 
természeti elem alapján rendeztek 

be. Itt egyébként majdnem minden 
szolgáltatást a természeti elemek 
határoznak meg. Ilyenek a négy 
természeti elem alapján kialakított, 
jóleső energiát közvetítő testkeze-
lések vagy a „természeti elemek 
kommunikációja” elnevezésű 
különleges helység, mely garantálja 
a feltöltődést.
Esténként kiváló, szabadon vá-
lasztható menük a négy természeti 
elemnek megfelelően elkészített fo-
gásokkal, saláta-, vagy előétel-büfé 
várja a vendégeket, természetesen 
gondolva a vegetáriánusokra is. 

Különleges ajánlat:
A 2008. október végi ünnepnapokra külön ajánlattal várja  a Harmony´s 
leendő magyar vendégeit! Üdülés a karintiai Nockberge hegyekben, 
családostul vagy kettesben!

1. ajánlat: Kényeztetés a Kirchheimerhof szállodában 
Tartalma: 4 éjszaka az újonnan kalakított cirbolyafenyő vagy gránát szo-
bában, félpanzió, üdvözlőital, „Speick““ masszázs (25 perc), részvétel 
a Harmony’s aktív heti programjaiban, a wellnessrészleg használata, 
Harmony´s ajándék – a Karintia kártya október 26.-ig. 
Ár: 308 euro személyenként

2. ajánlat: Határtalan családi élmények kicsiknek – nagyoknak  
Tartalma: 5nap/4 éjszaka (vasárnaptól – csütörtökig) vagy 
4nap/3éjszaka (csütörtöktől-vasárnapig) kényelmes családi szobában 
félpanzióval, vándorlás, kulináris élmények, a Spa részleg élvezete, a 
Harmony´s ajándéka - Karintia Kártya. Max. 2 gyermek elhelyezése a 
szülők szobájában  10 éves korig ingyenes! 
Ár: 564 euro 2 felnőtt részére.

Kärnten Card – Karintia Kártya (értéke 34 euro), mely több mint 100 
kirándulási célpont pl. hegyi vasút, hajózási társaságok, vagy múzeum lá-
togatásakor tetszőlegesen használható fel április végétől október végéig.. 
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A karintiai Bad Kleinkirchheim, ahol 
egy hosszú hétvégét tölthettünk, ismert 
síparadicsom, világversenyek színhelye, 
de nyáron is vonzó úti cél. Nemcsak a ki-
rándulók, sziklamászók, kerékpárosok, a 
hegyek szerelmesei találnak itt szebbnél 
szebb tájakat, izgalmas vagy könnyebb 
túraútvonalakat. A kisgyermekkel érke-
zőket, pihenni vágyókat, gyógyulást kere-
sőket gyermekparadicsom, wellnessköz-
pont, gyógyfürdő várja. 

Mindez talán más hegyi fürdőhelyeken 
is fellelhető lenne. Bad Kleinkirchheim 
azonban megtalálta a maga egyedi, külön-
leges kincsét is, ez pedig egy kicsiny, első 
pillantásra szinte jelentéktelen növényke, 
a Speik. Ez egy, csak ezen a környéken élő 
macskagyökérféle – és a helybéliek okosan 
hasznosítják ezt a kizárólagosságot. Idén 
került sor a harmadik Speik-Festre, ame-

lyet mi is meglátogathattunk ott-tartózko-
dásunk zárásaként. Egy szép szobor örökí-
ti meg az 1936 óta természetvédelem alatt 
álló növényt, és az odavezető kanyargós 
út mentén, egy igazi hegyi fogadó körül 
ünnepel a környék apraja-nagyja. Van itt 
zene, tánc, kézművesek kirakodóvására és 
a Harmony-szállodák standján természe-
tesen kaphatók a Speik felhasználásával 
készített kozmetikumok is. Itt próbálhat-
tuk ki a helyi specialitást, a Speik-lábfü-
dőt, amely nem csupán a wellnessközpon-
tokban, de a kirándulóutak mellett is várja 
a vándorokat. A friss, hideg forrásvízben 
vett lábfürdőt alapos olajos masszírozás 
követi, amely felfrissíti, új erővel tölti fel 
az embert, és valóságos illatfelhőben foly-
tathatjuk utunkat.

Már az a tudatos összefogás is fi gyelem-
re méltó, amellyel a városka lakói védik és 

közösen hasznosítják a természet ajándé-
kát. Még szebb, sőt szinte hihetetlen az az 
együttműködés, amelyet a meglátogatott 
Harmony’s szállodacsoportnál tapasztal-
tunk. A három hotel egy-egy család vál-
lalkozása, és bár rokoni szálak nem fűzik 
egymáshoz a tulajdonosokat, mi egy nagy 
család vendégeinek érezhettük magun-
kat. Felismerve, hogy az összefogás hosz-
szú távon kifi zetődőbb a versengésnél, a 
három szálloda egyeztetve kínálatát kö-
zösen lépett a piacra tíz évvel ezelőtt. Az 
addigi versenytársak immár társak a ver-
senyben. 

Mottójuk a harmónia, a teljes körű össz-
hang: test, szellem és lélek, vendég és 
vendéglátó, valamint a három hotel kö-
zött. Ennek jegyében rendkívül szép és 
kényelmes, igényesen berendezett szobák 
várják a vendégeket, akik kedvük szerint 
választhatnak mindhárom szálloda well-
ness-szolgáltatásaiból, programjaiból és 
kulináris kínálatából. 
A Kirchheimerhof, ahol mi aludtunk, 
wellnesskínálatával tűnik ki. A 2500 m2 
területű Harmony Nap Birodalmában 
szaunák, Speik-wellness, gyógynövényes 
és más masszázsok, teázó, szépségápolás, 
külső és belső medence csábít a kikapcso-
lódásra, álmodozásra. Minden szoba kü-
lönleges, némelyikben a cirbolyafenyő, 

Harmónia – felsőfokon
Különleges élményben volt részem június végén néhány 
kollégámmal egyetemben. Egy osztrák szállodacsoport 
meghívott magyar újságírókat, hogy megismerjük, és 
a hazai olvasókkal is megismertessük színes és nem 
mindennapi kínálatukat.
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másutt a Nock-hegyek kincse, a gránát, az 
új suit-szobákban pedig a fürdőkádból a 
hegyekre nyíló kilátás az egyedi vonás. Ez 
a panorámafürdőzés páratlan élmény volt 
a szombati kirándulás után! 
Utolsó este a Prägant éttermében vacso-
ráztunk, a tulajdonosok megtisztelő társa-
ságában. Válogatott ínyencségek és kitűnő 
borok kerültek a gyönyörűen terített asz-
talra. A szertartásos elegancia ellenére a 
társaság férfi tagjainak cinkos összeneve-
téseire fi gyeltünk föl. Ez persze bennün-
ket, lányokat is kíváncsivá tett, így egyik 
kollégánk lefotózta a kedvünkért a férfi  
mosdó bolondos specialitását: a foci-Eb 
tiszteletére felszerelt mini kaput és a rajta 
függő pici labdát, amelyet az ügyesebbek 
a vízsugárral „rúghattak” a hálóba. Hiá-
ba, a Prägant az individualisták szállodá-
ja! Minden zugban találunk valami kü-
lönlegességet, hol egy régi bútordarabot, 
hol egy szépséges növényt vagy modern 
dísztárgyat. Újdonság, hogy itt immár kis-
mamákat is várnak, különleges kényez-
tetéssel, wellnessajánlattal, testre szabott 
menükkel, szaktanácsadással. 

A csoport harmadik tagja, a Kärtnerhof a 
kisebb-nagyobb gyermekekkel érkező csa-
ládok számára kínál különleges élménye-
ket. A családi lakosztályokban otthonosan 
érezhetik magukat szülők és gyerekek, és 
hogy a nyaralás a szülők számára is felüdü-
lés és kikapcsolódás legyen, az alagsorban 
és a kertben hatalmas gyerekbirodalom 
kínál programokat a legkisebbektől a ti-
zenévesekig minden korosztálynak. Sőt, 
a kalózhajó kabinjaiban egyszer éjszakáz-
hatnak is a vállalkozó kedvűek. Oskar pe-
dig, a szálloda kabalafi gurája, egy barátsá-
gos nyuszi, hetente kétszer személyesen is 
megjelenik segítőivel, ilyenkor játsszanak 
a gyerekkel, mesélnek nekik, sőt még esti 
gyerekvigyázást is vállalnak. 
Elismerésre méltó a türelem és derű, amely-
lyel a gyerekeket fogadják, pedig a tulajdo-
nosok elmondása szerint bizony előfordul, 
hogy a fi tnesz jegyében minden folyosón és 
a társalgókban kínált almát a kis vendégek 
lövedéknek használnak, ahogy a kedves 
növénydekorációkat is szeretik közelebbről 
megszemlélni, sőt darabokra szedni… 

Az egészség és harmónia szolgálatában 
állnak a különböző programajánlatok is, 
amelyekről a reggelihez odakészített saját 
Harmony-újságból értesülhetnek a ven-
dégek: biciklis túra, nordic-walking, gya-
logos kirándulás, naplementenéző séta, 
családos kerékpározás, gránáttúra, zenei 
és egyéb kulturális programok vagy épp 
borkóstoló egy százesztendős hegyi kuny-
hóban. További lehetőség a golf vagy a he-
lyi speciális sport, a „Stockschießen”. Ma-
gyarul talán botlökésnek nevezhetnénk, 
voltaképp nyeles korongok csúsztatása. 
Eredetileg jégen játsszák, de aszfalton csú-
szó változata nyáron is élvezetes, ahogy 
ezt meg is tapasztalhattuk. Eleinte kicsit 
idegenkedve fi gyeltük a furcsa korongo-
kat, de egyre jobban belemelegedtünk a 
játékba, végül sötétedéskor is alig akartuk 
abbahagyni. 

Mi is kipróbálhattuk nem csupán a golfpá-
lyát és a borkóstolást, de a nordic-walking 
kirándulást is. Irene, aki kolleganőivel 
előző délután masszázzsal kényeztetett 
bennünket, most a gyaloglásnak ezt a sí-
futáshoz hasonló módját okította nagy 
hozzáértéssel. A lenyűgözően szép tájon 
élvezettel gyakoroltuk ezt a valóban ge-
rinc- és ízületkímélő járást, amelynél a 
két bot segítségével karjaink is aktívan 
részt vesznek a mozgásban. Nagy elhatá-
rozások is születtek az otthoni folytatásra, 
reméljük, a lelkesedés nem bizonyul szal-
malángnak.

Beszámolóm végére tartogattam a szá-
momra legnagyobb élményt, a gránáttú-
rát. A közeli Radentheinban nyár elején 
nyílt meg a Granatium, itt egy régi gránát-
bányában igazi élményvilágot rendeztek 
be a helyi iparosok, a város és Karintia tar-
tomány összefogásával, uniós támogatás-
sal. (Ismét egy szép példa: együtt többre 
mehetünk.) A bányába a múzeumon át jut 
a látogató, ahol szebbnél szebb gránátokat, 
hagyományos gránátcsiszoló szerszámo-
kat csodálhat meg, és megismerkedhet e 
drágakő történetével is. A tárna sejtelme-
sen megvilágított járataiban több helyen 
is láthatunk gránátereket, majd innen 
kiérve a hegy oldalában, külszínen ma-

gunk is megpróbálkozhatunk a fejtéssel. 
A tárna mögötti szurdok kis patakján a 
régi mosó és válogató alkalmatosságok hű 
másait is használhattuk, sőt a patak hor-
dalékában is sok apróbb-nagyobb gránátot 
találtak a szorgos keresgélők. Némi térítés 
ellenében a múzeum szakembere meg is 
csiszolja a szebb darabokat. 

A szállodacsalád összeállított két külön 
ajánlatot speciálisan nekünk, magyarok-
nak is, méghozzá az október végi hosszú 
hétvégéhez kapcsolódva. Október 19-e és 
26-a között a következő két ajánlattal vár-
ják magyar vendégeiket:

1. ajánlat: Kényeztetés a Kirchheimer-
hof szállodában 
Tartalma: 4 éjszaka az újonnan ki-
alakított cirbolyafenyő vagy gránát 
szobában, félpanzió, üdvözlőital, 
„Speick“ masszázs (25 perc), részvétel 
a Harmony’s aktív heti programjai-
ban, a wellness-részleg használata, 
Harmony ś ajándéka – Karintia Kártya* 
október 26-ig. Ár: EUR 308,– per fő

2. ajánlat: Határtalan családi élmények 
kicsiknek és nagyoknak  
Tartalma: 5nap/4 éjszaka (vasárnaptól 
csütörtökig) vagy 4nap/3éjszaka (csü-
törtöktől-vasárnapig) kényelmes csa-
ládi szobában félpanzióval, kirándulás, 
kulináris élmények, a Spa részleg élve-
zete, a Harmony ś ajándéka – Karintia 
Kártya*. Max. 2 gyermek elhelyezése a 
szülők szobájában 10 éves korig ingye-
nes! Ár: EUR 564,– 2 felnőtt részére.

Ráadás tipp: 2008. október 26-án 
– „Franz Klammer“ túranap!
Foglalás: Hotel Kirchheimerhof 
+43/ 4240/278 vagy kiho@hhbkk.at 

*A Karintia Kártya számos kedvez-
ményt, sőt sok helyen ingyenes 
belépést is biztosít a tartományban, 
bővebb információ német, angol és 
olasz nyelven: www.kaerntencard.at



készült bútorok vannak a lakásban, a lakók 
szívritmusa egyenletesebbé válik. Emellett 
a cirbolyából többek között ízletes snapszot 
is készítenek. A hotel büszkeségei közé tarto-
zik a SonnenReich wellnessparadicsom, ahol 
a kinti és benti medencék mellett pezsgő-
fürdő és különböző szaunák találhatók. 
A SonnenReich új, exkluzív szolgáltatásai 
közé tartozik a Speick-wellness is, amelyhez 
az Alpokban található speick nevezetű gyógy-
növényt használják fel. Az 1936 óta védett kis 
növény Európában csak a Nockberge Nemzeti 
Parkban található meg, és a belőle készített 
kozmetikumokkal kizárólag a Harmony’s 
szállodacsoportban végeznek kezeléseket. 

HOTEL KÄRNTNERHOF – 
GYEREKEK A FEDÉLZETEN
A Kärntnerhof szálloda a családoknak szente-
li a legnagyobb figyelmet, a szobák kialakítá-
sánál is főleg a szülők és gyerekek igényeinek 
szeretnének megfelelni. Az utóbbi években 
hét új lakosztályt adtak át, amelyek 60 négy-
zetméteren teljes kényelmet biztosítanak a 
vendégeknek. A hotel alagsorában 300 négy-
zetméteres gyermekparadicsom várja a kicsi-

ket homokos játszótérrel, boszorkánykonyhá-
val, lovagvárral. Minden héten egy éjszakát a 
gyerekek a szülők nélkül tölthetnek az izgal-
mas kalózhajón, ahol kis lakosztályok alkot-
ják a kabinokat. A hotel tulajdonosai nem-
csak a kicsikre gondoltak, hanem a tinédzse-
rekre is. A nekik készített klubszobában a 
jukebox mellett darts, biliárd, PlayStation és 
pingpongasztal is található. 

HOTEL PRÄGANT – 
A KINCSES SZELENCE
A legkisebb, egyben a legexkluzívabb hotel, 

amelynek mottója: „Kis szálloda nagy egyé-
niségeknek.” Különleges szobáit a négy ter-
mészeti elem jegyében alakították ki, a szo-
bák vendégei az elemekhez tartozó szolgálta-
tásokat vehetnek igénybe, ilyen többek között 
az energiát közvetítő testkezelés, illetve a ter-
mészeti elemeket egyesítő helyiség, ahol 
garantált a lelki feltöltődés. Az ételek készíté-
sénél is figyelnek a négy elem filozófiájára, és 
gondolnak a vegetáriánus vendégekre is. 
A hotel újdonságai közé tartozik a „new life” 
szolgáltatás, amely kifejezetten a kismamák 
kikapcsolódásáról gondoskodik.    

D

AZ EZER TÓ ORSZÁGA
Hol található Bad Kleinkirchheim? Az osztrá-
kok által „ezer tó országának” nevezett 
Karintiában, amely Ausztria legdélebben 
fekvő tartománya. Területén 1270 – ivóvíz 
minőségű –  tó fekszik, amelyekből 200 fürdő-
zésre is alkalmas. 

Bad Kleinkirchheim nemcsak sípályái 
miatt vált kedveltté, hanem széles körű well-
nesskínálata és élményfürdői is idevonzzák a 
kikapcsolódni vágyókat. Az üdülőközpont szí-
vét a Römerbad (‘római fürdő’) és a Sankt 
Kathrein alkotja, melyek vize gyógyhatású. 

A szállodák egész évben színes programokat 
kínálnak a vendégek számára. Az aktív spor-
tok kedvelői nyáron a Nockberge hegyei között 
nordic-walkingolhatnak (hegyi gyaloglás azzal 
a vicces bottal), vagy hegyikerékpározhatnak, 
télen pedig természetesen síelhetnek. Karintia 
leghosszabb sípályái Bad Kleinkirchheimben 
találhatók. A sportok közül a golf sem marad-
hat ki, több szálloda is rendelkezik saját driving 
range-dzsel. A kezdők a 6 lyukú Wiedweg Golf 
Akadémián sajátíthatják el az alapokat, a 18 
lyukú Kaiserberg golfpályán viszont már a pro-
fik is kiélhetik szenvedélyüket. 

EGÉSZ ÉVBEN HARMÓNIÁBAN
A Harmony’s hotelek a WellHarmony filozó-
fiáját követik, amelynek lényege, hogy a ven-
dégek az adott szálloda ajánlatain kívül 
mindhárom taghotel (Hotel Kirchheimerhof, 
Hotel Kärntnerhof, Hotel Prägant) szolgáltatá-
sait igénybe vehetik. A WellHarmony elveihez 
a kulináris élvezetek is hozzátartoznak. Az 
ételeket természetes, szezonális alapanyagok-
ból készítik, és a vendégek azt is megválaszt-
hatják, hogy melyik hotelben kívánnak ebé-
delni vagy vacsorázni. A „különlegesen lakni” 
elvet mindhárom hotel követi. A Prägant hotel-
ben a Nap, a Hold, a Föld és a Vénusz jegyeit 
tükröző szobákkal várják a vendégeket, ahol 
elfeledhetik a mindennapi gondokat, lelkileg és 
fizikailag is feltöltődhetnek. A Kärntnerhof 
szálloda a családok teljes kényelméről gondos-
kodik a kétszintes apartmanszobákkal és a 
hotel kabalanyuszijával, Oscarral, aki a gyere-
kek kedvence. A kék „nyúlember” hetente két-
három alkalommal látogat el a szállodába, 
hogy reggeltől estig játsszon a gyerekekkel, így 
a szülők kettesben is kikapcsolódhatnak a 
hotel wellnessrészlegében, vagy barangolhat-
nak a Nockberge-hegyekben. 

HOTEL KIRCHHEIMERHOF – 
A SZÍVRITMUS-SZABÁLYOZÓ
A hotelegyüttes e tagjában gránát- és cirbo-
lyaszobákat alakítottak ki, melyek megte-
remtik a természet és az ember közti harmó-
niát. A cirbolya fenyőfajta Ausztria magasabb 
pontjain, 1000 méter felett él, és jótékony 
hatással van a szívre és a vérkeringésre. Azt 
mondják, hogy ott, ahol cirbolyafenyőből 

A megfontolt marketingkampánynak és a 
minőségorientált borászoknak köszönhetően 
nemcsak Ausztriában, de az egész világon 
híressé és kedveltté vált a grüner veltliner – a 
nálunk nem sokra tartott zöld veltelini. 1985-
ben óriási hamisítássorozat rombolta porig az 
osztrák borágazat hírnevét, de innen szép a 
győzelem, és nekik sikerült. Az osztrák borok 
70%-a száraz fehérbor. Testesek, viszonylag 
magas alkoholtartalmúak, ropogós savakkal és 
gyümölcsös aromákkal. A zöld veltelini fiatalon 
általában csemegeszőlő- és fehérbors-aromá-
kat mutat,  érettebb korában mézes és toastos 
jegyekkel, és némelyikük szép ásványos ízek-
ben is bővelkedik. Ha már ott vagyunk, érde-
mes megkóstolni!

AUSZTRIA LEGDIVATOSABB 
BORA

2008. október 19. és 26. között érvényes

 KÉNYEZTETÉS A KIRCHHEIMERHOF 
SZÁLLODÁBAN
5 nap/4 éjszaka, félpanzió az új cirbolya- és grá-
nátszobákban. Üdvözlőital, 25 perces Speick-
masszázs, részvétel a Harmony’s aktív program-
jaiban, Harmony’s-ajándék, Karintia-kártya, well-
nesshasználat. 
Ár: 308 euró/fő

 HATÁRTALAN CSALÁDI ÉLMÉNYEK
5 nap/4 éjszaka, vagy 4 nap/3 éjszaka kényelmes 

családi szobában. Félpanzió, a spa-részleg hasz-
nálata, Harmony’s-ajándék, Karintia-kártya, ván-
dorlás és kulináris élvezetek. Két gyermek elhe-
lyezése tízéves korig ingyenes!
Ár: 564 euró/2 felnőtt
Kapcsolat: Hinteregger, Krenn és Prägant csalá-
dok
Harmony’s Bad Kleinkirchheim
Kirchheimer Weg 6.
9546 Bad Kleinkirchheim, Karintia 
Tel.: +43-4240-8711
www.harmonys.at

SPECIÁLIS AJÁNLAT MAGYAR VENDÉGEKNEK 

Tíz évvel ezelőtt egy régi álom vált valóra Bad Kleinkirchheimben: három osztrák 

család összefogásából megszületett a Harmony’s szállodacsoport, amelynek 

három négycsillagos hotel a tagja. S hogy mitől különleges az ő ajánlatuk? 

A DECANTER összeállításából megtudhatják.

HÁRMAT EGY HÁRMAT EGY 

CSAPÁSRA
Üdülés Karintiában

2 0 0 8 .  A U G U S Z T U S  D E C A N T E R  |  4 9 4 8  |  D E C A N T E R  2 0 0 8 .  A U G U S Z T U S
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Karintia Ausztria legdélibb tartomá-
nya. Itt a legmagasabb a napsütéses 
órák száma, amely meghaladja az évi 
kétezret. A táj a hegyek és tavak egye-
dülálló ötvözete; a legmelegebb vízű, 
fürdésre is alkalmas vizek és a legszebb 
alpesi hegycsúcsok várják az ideláto-
gatókat. Karintia 1270 ivóvíz minőségű 
tavából 200 fürdésre is alkalmas.

Ausztria déli tartományának ajánlata 
épp oly sokrétű és színes, mint maga 
a táj. Egész évben számtalan kikap-
csolódási lehetőséget kínál a vidék a 
szabadságukat ott töltőknek, a túrázók-
nak, kerékpárosoknak, golfozóknak és 
lovasoknak. Karintia Ausztria első számú 
családi üdülőhelye, itt található Európa 
első baby-faluja is. A Nockberge hegyei 

között, 1087 méter magasságban fekszik 
a Bad Kleinkirchheim téli-nyári üdülő-
paradicsom. Az Ausztria legkedveltebb 
idegenforgalmi helyei közé tartozó tele-
pülés eleganciája, termál-, és élményfür-
dői, kiváló sípályái révén ismert és élen-
járó az alpesi wellness tekintetében is. 
Az üdülőközpont szívét két termálfürdő 
képezi, a Sankt Katherin és a Römerbad 
gyógyhatású vizeikkel. 

A pezsdítő magaslati klímában, a 
csípős hegyi levegőn a túrázás élménye 
új értelmet nyer. Az 1000 és 2500 méter 
közötti tengerszint feletti magasságban 
fekvő, összesen 1000 kilométer hosszú 
kijelölt és kiválóan karbantartott túra-
útvonal nem csak elragadó helyekre és 
családias hangulatú vendéglőkhöz, de 
sokak számára a belső egyensúly meg-
találásához is vezet. Bad Kleinkirchheim 
ajánlatai között természetesen megta-
lálható az elmaradhatatlan hegyi kerék-
pározás is, a Nockberge régió dom-

bos vidéke 43 gondosan karbantartott 
kerékpáros túraútvonalat rejt. Az Alpok 
lenyűgöző vidékének 18 lyukú „Kaiser-
berg” golfpályája többek között Karin-
tia sílegendájának, Franz Klammernek 
is kedvenc pályája. Bad Kleinkirchheim-
ben találhatók egyébként Karintia leg-
hosszabb sípályái, s mint síparadicsom 
102 kilométernyi karbantartott sípályá-

val, modern síliftek-
kel rendelkezik. 

A Bad Klein-
kirchheimbe érke-
ző látogatót „egy 
darabka harmónia” 
várja a családi vál-
lalkozásban veze-
tett Harmony’s 
szállodákban. A 
„Kirchheimerhof”, 
a „Kärntnerhof” és 
a „Prägant” szállo-
dák a WellHarmony 
filozófia alapján 
vendégeiket válto-
zatos, színes világba 

kalauzolják, ahol nap mint nap megta-
pasztalhatják a harmónia életérzését, 
hiszen a szállodák a test, a szellem és 
a lélek ápolását tekintik fő feladatuk-
nak. A sajátos többletszolgáltatás abban 
nyílvánul meg, hogy a vendég az általa 
választott hotelban 
tartózkodása idején 
mindhárom tagszál-
loda szolgáltatásait 
ingyenesen vehe-
ti igénybe, és így 
naponta megtapasz-
talhatja egyebek 
között a wellness 
programok nyújtot-
ta élvezeteket is.

Az üdülés fény-
pontját a 2500 
négyzetméter alap-
területű „Sonnen-
Reich Wellness és 
Spa” (Napbiroda-

lom) részleg használata jelenti a Kirch-
heimerhof hotelban. A vendégek fel-
üdüléséről gondoskodnak a különböző 
tematikus szaunák, gőzfürdő, uszoda, 
fűtött vizű szabadtéri medence, továbbá 
pezsgőfürdő, panorámás pihenőrészleg 
és gyermekszauna, illetve a kezelések 
nagyszerűségét nyújtó „Care-Center 
Teams” kiváló munkatársai. 

A WellHarmony filozófia fontos 
eleme a kulináris élvezetek biztosítása 
is. A főszakács és csapata a regionális és 
nemzetközi konyha változatos, büfé jel-
legű kreációival és választható menüivel 
kényeztetik a vendégeket. 

A „különlegesen lakni” elv is fontos 
szerepet játszik a WellHarmony filozó-
fiában. A Hotel Prägant tematikusan 
berendezett Vénusz, Hold, Föld és Nap 
szobái, az „elemek kommunikációs szo-
bája” illetve az „elemek kertjében” töl-
tött séta valódi kényeztetés a testnek 
és a léleknek. A Kärntnerhof szálloda 
kékszínű házi kabalája, Oscar nyuszi 
elkalauzolja a látogatót egy fantaszti-
kus utazáson keresztül a családi élmény-
világba, egészen az álmok birodalmáig 
az Oscar családi apartmanokba. 

A kényeztető hotelszolgáltatásokat 
gazdag programajánlatok is kiegészítik:  
túrázás, golfozás, hangulatos esti ren-
dezvények helyi menedékházakban, a 

No, ez is csak Ausztriában működhet – motoszkálhat bennünk a gondolat annak hallatán, hogy három csa-
lád létrehozta a Harmony’s szállodacsoportot. Immár tíz esztendeje annak, hogy megfogalmazták közös 
mottójukat: „Szabadság egész évben, harmóniában! Vendégeinknek szinte már szenvedélyesen kívánjuk 
közvetíteni a harmónia életérzését”. Az eltelt időszak a legjobb példákkal bizonyítja az egyedi ötletek és 
közös sikerek eredményeit, a négycsillagos szállodatrió fantasztikus együttműködését és hírnevét.

Hárman - harmóniában
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hetente változó „Harmony Highlights” 
(reggeli és esti séták, kulináris séták, 
ünnepi rendezvények, vagy szakember 
által vezetett borkóstoló).

A Harmony’s szállodák kialakításának 
és szolgáltatásainak egységes minősége 
mellett minden egyes szálloda valami 
különlegeset, sajátosat is kínál a ven-
dégeknek.

A HARMONY’S – HOTEL KIRCHHEI-
MERHOF „Az élvezetek kedvelőinek 
szállodája, kilátással Bad Kleinkirchheim-
re”. A hotel különlegessége a Wellness 
és a Beauty. A szálloda ideális hely az 
aktív és élményteli szabadságot kere-
sőknek. Új szolgáltatása a „Harmony 
SonnenReich” wellness birodalom, ahol 
egész nap bőségesen nyílik lehetőség a 
test, a szellem és a lélek kényeztetésére. 
A meleg, a víz hatása, a levegő, az illatok 
és harmónia teljes egészében érezhető 
itt. „Jól érezni magunkat, szépnek és 
kiegyensúlyozottnak lenni” – s valóban 
a vendég ezt az alpesi wellnesst min-
den porcikájában érezheti. Új, exkluzív 
szolgáltatás a „Speick Wellness”, amely-
hez az Alpokban található védett apró 
macskagyökeret használják fel. Ez a kis 
növény Európában csak a Nockberge 
Nemzeti Parkban lelhető fel, 1936 óta 
védett növényként regisztrált. Kizárólag 
a Harmony’s hotelek kínálhatják az úgy-
nevezett Speick kényeztető kezeléseket 
- a teljes testmasszázstól a homlokönté-
sig – továbbá gyermekeknek és teena-

gereknek a speciális masszázst. 
Újdonság a cirbolyafenyő és gránát 

elemeinek felhasználásával való szoba-
kialakítás. A cirbolyafenyő jó hatással 
van a vérkeringésre, segíti a nyugodt 
alvást. A gránát nemeskő pedig a szere-
tet és a szenvedélyesség köve.

A HARMONY’S – HOTEL KÄRNTNER-
HOF a „Családi élményvilág sokszínű 
kínálattal”. A szálloda különlegessége: 
család és élmény. A hotel szórakozást 
és játékot kínál kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt az Oscar-élményvilágban és az 
új, modern berendezésű Oscar családi 
apartmanokban. A „Family Austria” szö-

vetséghez tartozó szál-
loda létesítményeinek 
kialakításakor minde-
nekelőtt a gyermekes 
családok igényeit tar-
totta szem előtt. Hét 
korszerű „Oscar családi 
lakosztály”-ban 2 szin-
ten, 60 négyzetméter 
területen végtelen sza-
bad tér áll a nemzedé-
kek rendelkezésére. 

Az „Oscar gyer-
m e k - é l m é n y v i l á g” 
300 négyzetméteres 
kaland-játszótér kicsik-
nek, tinédzsereknek és 
akár felnőtteknek is. 
Sivatagi homok-játszó-
tér, lovagvár, boszor-
kánykonyha, éjszakázás 
heti egy alkalommal a kalózhajón, min-
dennap kalózvacsora, mozi, „Fantasy” 
tinédzserszoba play-stationnel, darts, 
asztali foci és zenélődoboz, ping-pong 
és biliárd várja a kalandra vágyókat. A 
szabadban homokozó, játszótér csúsz-
dákkal és hintákkal, „Oscar klubház”.

Újdonság az egészséges családi üdü-
lés a „Freddy Fit” program keretén belül, 
sok sporttal, élménnyel, vidámsággal. 
A szálloda a „Mountainbike–Holiday” 
szállodacsoportosulás új tagja.

A HARMONY’S – HOTEL PRÄGANT 
„Kis szálloda nagy egyéniségeknek”. 

A szálloda külön-
legessége a négy 
természeti elemre 
épülő szabadság 
– különleges kör-
nyezet, különleges 
élvezetek, külön-
leges élmények! 
A hotel központi 
helyen, a Römer-
bad fürdővel 
szemben találha-
tó. A tematikus 
szobákat, („Föld”, 
„Hold”, „Vénusz” 
és „Nap”) a négy 
természeti elem 
alapján rendezték 

be. Itt egyébként szinte minden szolgál-
tatást a természeti elemek határoznak 
meg. Ilyenek a jóleső energiát közve-
títő testkezelések vagy a „természeti 
elemek kommunikációja” elnevezésű 
különleges helység, amely garantálja a 
feltöltődést. Esténként kiváló, szabadon 
választható menü a négy természeti 
elemnek megfelelően elkészített fogá-
sokkal, saláta-, vagy előétel-büfé várja a 
vendégeket, gondolva természetesen a 
vegetáriánusokra is.

Újdonság, hogy a szálloda már a 
„new life hotels” tagja: „szabadság kis-
mamák számára”.

A Harmony’s szállodák vendégei 
már megérkezésükkor megkapják a 
különleges és értékes Kärnten Card-ot 
(Karintia Kártya, értéke 34 euro), amely 
több mint száz kirándulási célpont (pl. 
hegyi vasút, hajózási társaságok, vagy 
múzeum) látogatásakor tetszőlegesen 
használható fel április végétől október 
végéig).

–Keresztes–

A 2008. október végi ünnepna-
pokra leendő magyar vendégeit 
külön ajánlattal várja a Harmony’s: 
Üdülés a karintiai Nockberge 
hegyekben – családostól vagy ket-
tesben!

1. ajánlat: Kényeztetés a Kirch-
heimerhof szállodában 

Tartalma: 4 éjszaka az újonnan 
kialakított cirbolyafenyő vagy grá-
nát szobában, félpanzió, üdvözlőital, 
„Speick” masszázs (25 perc), részvétel 
a Harmony’s aktív heti programja-
iban, a wellnessrészleg használata, 
Harmony’s ajándék – a Karintia Kár-
tya október 26-áig.

Ár: 308 €/fő
2. ajánlat: Határtalan családi 

élmények kicsiknek és nagyoknak  
Tartalma: 5 nap/4 éjszaka (vasár-

naptól–csütörtökig) vagy 4 nap/3 
éjszaka (csütörtöktől–vasárnapig) 
kényelmes családi szobában félpan-
zióval, vándorlás, kulináris élmények, 
a Spa részleg élvezete, a Harmony’s 
ajándéka – Karintia Kártya. Két gyer-
mek elhelyezése a szülők szobájában 
10 éves korig ingyenes!

Ár: 564 € 2 felnőtt részére.
Végül egy különleges tipp: októ-

ber 26-án „Franz Klammer” túranap!
Az ajánlatok érvényesek: október 

19-26. között.
Foglalás: Hotel Kirchheimerhof 

+43/ 4240/278 vagy kiho@hhbkk.at 
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A Nockberge hegyei között, 1087 m
magasságban fekvõ Bad Kleinkirchheim
téli-nyári üdülõparadicsom – Ausztria leg-
kedveltebb idegenforgalmi helyei közé
tartozik eleganciája, termál-, és élmény-
fürdõi, kiváló sípályái révén. A település
élenjáró az alpesi wellness tekintetében.
Az üdülõközpont szívét két termálfürdõ
képezi, a Sankt Kathrein és a Römerbad
gyógyhatású vizeikkel. 

A pezsdítõ magaslati klímában a csí-
põs hegyi levegõn a túrázás élménye új
értelmet nyer. Az 1000 és 2500 méter kö-
zötti tengerszint feletti magasságban fek-
võ, összesen 1000 kilométer hosszú kije-
lölt és kiválóan karbantartott túraútvonal
nemcsak elragadó helyekre és családias
hangulatú vendéglõkhöz, de sokak szá-
mára a belsõ egyensúly megtalálásához is
vezet. Bad Kleinkirchheim ajánlatai kö-
zött természetesen megtalálható az elma-
radhatatlan hegyi kerékpározás is, a
Nockberge régió dombos vidéke 43 kivá-
lóan karbantartott kerékpáros túraútvo-
nalat rejt. Az Alpok lenyûgözõ vidékének
18 lyukú Kaiserberg golfpályája többek
között Karintia sílegendájának, Franz
Klammernek kedvenc pályája. 

Bad Kleinkirchheimben találhatók
Karintia leghosszabb sípályái, s mint sí-
paradicsom 102 kilométernyi karbantar-
tott sípályával, modern síliftekkel rendel-
kezik. 

A Bad Kleinkirchheimbe érkezõ látoga-
tót „egy darabka harmónia” várja a csalá-
di vállalkozásban vezetett Harmony's

szállodákban, amelyet tíz ével ezelõtt há-
rom ott élõ család alapított. A
Kirchheimerhof, a Kärntnerhof és a
Prägant szálloda 4 csillagos szállodatrió
mottója: „Szabadság, egész évben, har-
móniában! Vendégeinknek szinte már
szenvedélyesen kívánjuk közvetíteni a
harmónia életérzését”. A WellHarmony
filozófia alapján a szállodák vendégeit vál-
tozatos, színes világba kalauzolják, ahol
nap mint nap tapasztalhatják a harmónia
életérzését, hiszen a szállodák a test, a
szellem és a lélek ápolását tekintik fõ fel-
adatuknak. A vendégeknek nyújtott sajá-
tos többletszolgáltatás abban nyilvánul
meg, hogy a vendég az általa választott
hotelban tartózkodása idején mindhárom
tagszálloda szolgáltatásait ingyenesen ve-
heti igénybe és így naponta megtapasz-

talhatja többek között a wellness progra-
mok nyújtotta élvezeteket is.

Az üdülés fénypontját a 2500 nm alap-
területû SonnenReich Wellness és Spa
(Napbirodalom) részleg használata jelenti
a Kirchheimerhof hotelban. A vendégek
felüdülésérõl a különbözõ tematikus sza-
unák, gõzfürdõ, uszoda, fûtött vízû sza-
badtéri medence, továbbá pezsgõfürdõ,
panorámás pihenõrészleg és gyermeksza-
una, illetve a kezelések nagyszerûségérõl
a Care-Center Teams kiváló munkatársai
gondoskodnak.

A WellHarmony filozófia fontos eleme
a kulináris élvezetek biztosítása. A fõsza-
kács és csapata a regionális és nemzetkö-
zi konyha változatos, büfé jellegû kreáci-
óival és választható menüivel kényeztetik
a vendégeket.                             - Sz. A. -

Ausztria legdélibb tartománya Karintia, ahol napsütéses órák száma a legmagasabb, évente több mint kétezer. A táj a he-
gyek és tavak egyedülálló ötvözete, a legmelegebb vízû, fürdésre is alkalmas tavak és a legszebb alpesi hegycsúcsok vár-
ják az idelátogatókat. Méltán nevezik hát Karintiát az „ezer tó országának” – 1270 ivóvíz minõségû tó található itt, amely-
bõl 200 fürdésre is alkalmas. Ausztria déli tartományának ajánlata éppoly sokrétû és színes mint maga a táj. Egész év-
ben számtalan kikapcsolódási lehetõséget kínál a vidék a szabadságot ott töltõknek, a túrázóknak, kerékpárosoknak, gol-
fozóknak és lovasoknak is. Karintia Ausztria elsõ számú családi üdülõhelye, itt található Európa elsõ baby-faluja is.

A 2008. október végi ünnepnapokra külön ajánlattal várja a Harmony's leendõ magyar vendégeit!
Üdülés a karintiai Nockberge hegyekben – családostul vagy kettesben!

1. ajánlat: Kényeztetés a Kirchheimerhof szállodában1. ajánlat: Kényeztetés a Kirchheimerhof szállodában
Tartalma: 4 éjszaka az újonnan kialakított cirbolyafenyõ vagy gránát szobában, félpanzió, üdvö-
zlõital, Speick masszázs (25 perc), részvétel a Harmony's aktív heti programjaiban, a wellness-
részleg használata, Harmony's ajándék – a Karintia Kártya október 26-áig.
Ár: 308,-/fõ

2. ajánlat: Határtalan családi élmények kicsiknek és nagyoknak2. ajánlat: Határtalan családi élmények kicsiknek és nagyoknak
Tartalma: 5 nap/4 éjszaka (vasárnaptól csütörtökig) vagy 4 nap/3 éjszaka (csütörtöktõl vasár-
napig) kényelmes családi szobában félpanzióval, vándorlás, kulináris élmények, a Spa részleg
élvezete, a Harmony's ajándéka – Karintia Kártya. Két gyermek elhelyezése a szülõk szobájában
10 éves korig ingyenes!
Ár: 564,- 2 fel nõtt részére.

Végül egy különleges tipp: 2008. október 26-án „Franz Klammer” túranap!
Az ajánlatok érvényesek: október 19. és 26. között.

Foglalás: Hotel Kirchheimerhof +43/ 4240/278 vagy kiho@hhbkk.at
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CS 	 	 									ősszel:	mára	már	általánossá	vált	az	őszi	oktatási	szünet,	s	ezzel	a	családok	
utazási	programjába	is	új	elem	került.	Túlélni	kisebb	és	nagyobb	gyermekeinket	azonban	ki-
hívást	jelenthet,	ha	nincs	megfelelő	program	a	számukra.	A	szomszédos	Ausztria	egész		
Karintia	tartományát,	és	annak	egyik	gyöngyszemét,	a	termálvízű	Bad	Kleinkirchheim	város-
kát	mintha	pont	arra	találták	volna	ki,	hogy	a	nyári	üdülést	már	elfelejtő,	a	télit	türelmetle-
nül	váró	csemetéknek	legyen	némi	vigasza	a	borús	őszben.	Mesés,	hósapkás	hegyek,	vízesé-
sek,	 függőhidak,	 véget	nem	érő	bobpályák,	 csúcsok	és	völgyek	 fárasztják	 a	 lábakat,	hogy	
aztán	gyógyvíz	nyugtassa	őket.	Az	alpesi	település	ugyan	számos	szállodával	büszkélkedhet,	
de	célszerű	jó	előre	foglalni,	mert	a	Holle	anyó	lakhelyének	is	beillő	helység	méltán	kedvelt	
és	népszerű.	A	Harmony’s	szállodacsoport	három	tagja	megnyugtató	pihenést	kínál,	családi	
együttlétre	pedig	a	Kirchheimerhof	a	legkiválóbb.	A	tizenévesek	számára	külön	szaunát	és	
gőzfürdőt	készítettek,	az	épületből	kiúszva	pedig	méltóságteljes	hegyek	–	és	a	tejcsokoládé	
alapanyagát	szolgáltató,	valószínűtlenül	ügyes,	hegyoldalban	legelő	tehenek	–	néznek	a	für-
dőzőre.	A	személyzet	mosolya	valódi,	és	mindent	beleng	a	baktériuműző	cirbolyafenyő	illata.	
Az	őszi	szünetről	garantáltan	egy	felfrissült,	megtisztult,	boldog	család	térhet	haza.	

www.harmonys.at 

aládterápia 



Az igazi csodák 
azonban a kisebb 
településeken várnak 
bennünket.

InterCity Magazin

ÚTIKALAUZ

2008. nyár InterCity Magazin34

InterCity Magazin

2008. nyár InterCity Magazin 35

Klagenfurt

megelevenedik mintegy 80 mesefigura, 
miniatűr múzeum és családi túra segítsé-
gével. És van itt még valami, amit garan-
táltan élvezni fognak a gyermeklelkületű 
felnőttek is, mégpedig a Trebesing bébi- 
és gyermekfaluban található mese túraút-
vonal. A séta mindössze 3 km, de közben 
találkozhatunk Piroskával, Hófehérkével 
és Holle anyóval is. Átmehetünk egy indi-
ánfalun, egy póni farmon, és kipróbálhat-
juk a sárkányhintát. És borzonghatunk is, 
ahogy egy jó mesében illik, miközben Eu-
rópa leghosszabb gyalogos függőhídján 
átkelünk a 80 méter mély sárkányszur-
dok felett. 
Karintiai mesevilág, vagy Karintia maga 
a mesevilág? A helyiek mindent megtesz-
nek, hogy ezt elhitessék velünk. Hogy ez 
nekik is jó üzlet? Ez valószínűleg így van, 
na de mit számít mindez, ha mi meg köz-
ben jól szórakozunk!

Bende Nelly

rejtenek a hegyek, akkor keressük fel vala-
melyik cseppkőbarlangot (Obir, Griffen), 
esetleg a Terra Mysticát, amely gyerekek-
kel különösen élvezetes – köszönhetően a 
benne rejtőző számtalan csúszdának. 
Ausztria amúgy is meseszerű tájait az er-
dőkben megbúvó kastélyok és a sziklaszir-
teken egyensúlyozó várak még valószerűt-
lenebbé teszik. Ilyen például a mintegy 
ezer éve álló Hochosterwitz vára, amely 
országos szinten is az egyik leglátogatot-
tabb építmény. Ugyanilyen izgalmas épület 
a Porcia kastély, amely reneszánsz bájával, 
valamint a nyaranta sorra kerülő Komé-
diai Játékokkal vonzza Spittalba a történe-
lem- és kultúrakedvelőket. Azoknak, akik 
látták a Hét év Tibetben című filmet, talán 
a Heinrich Harrer Múzeum lesz a legna-
gyobb élmény. Az életrajzi vonásokat is 
tartalmazó film megelevenedik, ahogy be-
járjuk a híres hegymászó-felfedező egzoti-
kus tárgyakkal berendezett szülőházát. 
Karintia nemcsak sí-, hanem gyerekpara-
dicsom is. Hogy mit nézhetünk meg a köly-
kökkel? Például Landskronban az Affen-
berget, ahol 93 majom él a szabad ég alatt, 
vagy a Rosegg vadaskertet a Burgberg 
hegy körül, esetleg egy ragadozómadár-
bemutatót Landskron váránál. Ha a gyer-
kőc nem állatbarát, vagy esetleg még kicsi 
ahhoz, hogy nagytestű vadászmadarak 
közelébe engedjük, akkor egy igazi mese-
világba is elvihetjük. Az egyik lehetőség a 
Nockberg ősi hegyvidékén található Hei-
di világ. Az ismert osztrák gyereksorozat 

Karintia 90 ezer lakosú tartomá-
nyi székhelye a Wörthi-tó partján 
fekszik. A virágok városának is ne-
vezett település jelképe egy hatal-
mas sárkány (Lindwurm), amely a 
legenda szerint valaha a város he-
lyén lévő mocsárban élt, és embe-
rekkel táplálkozott. A lakosok ennek 
ellenére Klagenfurt jelképének vá-
lasztották, szobrot állítottak neki, és 
már az 1200-as években bekerült a 
város címerébe. Klangenfurt egyik 
legismertebb látnivalója a Mini-
mundus, a „kicsinyített világ”, ahol 
több mint 150 híres építmény apró 
modellje között sétálgatva bejár-
hatjuk az egész világot, valamint a 
Happ hüllőállatkert, ahol kígyókat, 
gyíkokat és más, hasonlóan vonzó 
élőlényeket csodálhatunk meg.  
gyíkokat és más, hasonlóan vonzó 
élőlényeket csodálhatunk meg.  

Trogir óvárosa 
1997 óta az UNESCO világörökség része

Sehenswürdigkeiten
Karintiában a bőség zavarával kell meg-
küzdenie a kevésbé felkészült utazónak. 
Az elsődleges látnivaló errefelé maga a 
táj. Érdemes céltalanul is bebarangolni, 
de akad nem egy olyan helyszín is, amely-
ről jó, ha tudjuk, hogy merre keressük. A 
Nockberg Nemzeti Park körülbelül húsz 
éve áll különleges védelem alatt, és nem 
véletlenül. A végtelen smaragdzöld alpesi 
rétek látványa még a természeti szépségek-
re kevésbé fogékonyakat is rabul ejti, csak-
úgy, mint a Malta Hochalm Straße, amely 
egy számtalan vízesés mellett elhaladó, 
18,3 km-es élményútvonal. A túra végén 
lenyűgöző látvány kárpótol a néha talán 
erőteljesebb hegyi kaptatókért: a Kölnb-
rein gát 200 méteres gátfala. Ha a magas-
ból csodálnánk a tájat, akkor irány a 905 
méter magas Pyramidenkogel kilátó, ha 
pedig arra lennénk kíváncsiak, hogy mit 

Útvonalterv
Vonattal Horvátországba
Maestral nemzetközi gyorsvonat 

MÁVDIREKT 06 (40) 49 49 49
www.mav-start.hu

Budapest-Keleti pu. Zágráb Rijeka
15:00  22:32      5:16
     Split
    6:47

Rijeka Zágráb Budapest-Keleti pu.
0:20  7:20        14:53
Split
22:22

A három bad kleinkirchheimeri szállodából (Hotel Kirchheimerhof, Hotel Prägant, Hotel 
Kärtnerhof) álló Harmony’s csoport különleges ajánlata, csakis magyar vendégeknek!
* Kényeztetés a Kirchheimerhof szállodában 
5 nap/4 éjszaka, félpanzió az új cirbolya- és gránátszobákban. Üdvözlőital, 25 perces 
Speick-masszázs, részvétel a Harmony’s aktív programjaiban, Harmony’s ajándék, Kar-
intia-kártya, wellness-használat.  Ár: 308 euró/fő 
* Határtalan családi élmények
5 nap/4 éjszaka, vagy 4 nap/3 éjszaka kényelmes családi szobában. Félpanzió, a spa-
részleg használata, Harmony’s ajándék, Karintia-kártya, vándorlás és kulináris élvezetek. 
Két gyermek elhelyezése tíz éves korig ingyenes! Ár: 564 euró/2 felnőtt 
Kapcsolat:
Harmony’s Bad Kleinkirchheim Kirchheimer Weg 6. 9546 Bad Kleinkirchheim, Karintia  
Tel.: +43-4240-8711 www.harmonys.at 
Megjegyzés: az ajánlat 2008. október 19-e és 26-a között érvényes.

Harmónia 
csak magyaroknak!

Az igazi csodák 
azonban a kisebb 
településeken várnak 
bennünket.
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ad Kleinkirchheim, a téli-nyári
üdülôparadicsom, Karintia tarto-
mányban, a Nockberge hegyei

között fekszik. Tengerszint feletti ma-
gassága 1087 m, területe 74,014 km, la-
kóinak száma 1809. A Nockberge Nem-
zeti Park egyedülálló állat- és növényvi-
lága számos meglepetést tartogat látoga-
tói számára. Tanösvények, tájékoztató-
táblák és múzeumok, valamint a Nemze-
ti Park vezetése által összeállított színes
és terjedelmes programkínálat nemcsak
fizikai, de szellemi felüdülést is ígér. 

Mozgás és pihenés

Bad Kleinkirchheim Ausztria legkedvel-
tebb idegenforgalmi helyei közé tartozik.
Eleganciája, termál- és élményfürdôi, ki-
váló sípályái révén vált híressé. Amiben
Bad Kleinkirchheim élen jár: az az alpesi
wellness. A wellnesskínálat sokrétû és
színes. Az üdülôközpont szívét két ter-
málfürdô képzi, a Sankt Kathrein és a
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Egész évben 
h a r m ó n i á b a n

Karintia Ausztria legdélibb tartománya, ahol az évi napsütéses órák száma 2000 felett van. A karintiai táj a

hegyek és tavak egyedülálló ötvözete. A legmelegebb vizû, fürdésre is alkalmas tavak és a legszebb alpe-

si hegycsúcsok várják az idelátogatókat. Karintiát egyébként az „ezer tó tartományának” nevezik: 1270 tó

található itt, ebbôl 200 fürdésre is alkalmas. A tavak különlegessége, hogy ivóvíz minôségûek.

Ausztria déli tartományának ajánlata éppoly sokrétû és színes, mint maga a táj. Egész évben számtalan ki-

kapcsolódási lehetôséget kínál a vidék nemcsak a szabadságot ott töltôknek, hanem a túrázóknak, kerék-

párosoknak, golfozóknak és lovasoknak is. Karintia Ausztria elsô számú családi üdülôhelye. Európa elsô

bébifaluja is itt található.

Szá l l odacsopo r t  Bad  K l e i nk i r chhe imben ,  

a  k i k apcso lódás  j egyében
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Römerbad, amelyek vize gyógyhatású.
Mindehhez magától értetôdôen hozzá-
tartozik a mozgás is. A pezsdítô magasla-
ti klímában a csípôs hegyi levegôn a túrá-
zás élménye új értelmet nyer. Igaz, hogy
a csodás kilátás idônként lélegzetelállító
hatással lehet a kirándulóra, de a Nock-
berge szelíd hegyvonulatai gondoskod-
nak róla, hogy mégse fulladjon ki senki
túrázás közben. Az 1000 és 2500 méter
közötti tengerszint feletti magasságban
fekvô, összesen 1000 kilométer hosszú
kijelölt és kiválóan karbantartott túraút-
vonal nemcsak elragadó helyekre és csa-
ládias hangulatú vendéglôkhöz, de so-
kak számára a belsô egyensúly megtalá-
lásához is vezet.

Bad Kleinkirchheim ajánlatai között
természetesen megtalálható az elmarad-
hatatlan hegyi kerékpározás is. A Nock-
berge dombos vidéke a kevésbé jó kondí-
cióban lévô kerékpárosoknak is mara-
dandó élményt nyújt. Lankás szakaszok,
szelíd emelkedôk, de meredek ösvények
is tarkítják a 43 kiválóan karbantartott
kerékpáros túraútvonalat a Nockberge-
régióban. Aki pedig kevésbé mozgalmas
sportélményekre vágyik, az az Alpok
fantasztikus kulisszái elôtt golfozva él-
vezheti az idôtöltést. A Bad Kleinkirch-
heim-Reichenauban található 18 lyukú
Kaiserberg golfpálya többek között Ka-
rintia sílegendájának, Franz Klammer-
nek kedvenc golfpályája. Emellett a

Wiedweg Golf Akadémia 6 lyukú gya-
korlópályáján a kezdô golfozók is átad-
hatják magukat a játék örömeinek. 

Bad Kleinkirchheim mint síparadi-
csom, 102 kilométer karbantartott sípá-
lyával, rendkívül modern síliftekkel ren-
delkezik. Itt találhatók Karintia leg-
hosszabb sípályái. 

A Bad Kleinkirchheimbe érkezô látoga-
tót „egy darabka harmónia” várja a csalá-
di vállalkozásban vezetett Harmony´s
szállodákban. 1998-ban három bad klein-
kirchheimi család elhatározta, hogy meg-
alapítja a Harmony´s szállodacsoportot,
melynek tagjai a Kirchheimerhof szálloda,
a Kärntnerhof szálloda és a Prägant szállo-
da. A 4 csillagos szállodák mottója akkor
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és ma is azonos: „Szabadság, egész évben
harmóniában! Vendégeinknek szinte már
szenvedélyesen kívánjuk közvetíteni a
harmónia életérzését”.

A „WellHarmony filozófia”

A Harmony´s szállodák vendégeit válto-
zatos, színes világba kalauzolják, ahol
nap mint nap megtapasztalhatják a har-
mónia életérzését, hiszen a szállodák a
test, a szellem és a lélek ápolását tekintik
fô feladatuknak. A Harmony´s szállodák
a WellHarmony filozófiához hûen sajátos
többletszolgáltatást nyújtanak vendé-
geiknek, ami abban nyilvánul meg, hogy
mindegy, melyik hotelben lakik a vendég,
mindhárom tagszálloda szolgáltatásait
ingyenesen veheti igénybe, és így naponta
megtapasztalhatja többek között a well-
nessprogramok nyújtotta élvezeteket is.

Az üdülés fénypontját a 2500 m2 alap-
területû SonnenReich (NapBirodalom)
Wellness és Spa részleg használata jelen-
ti a Kirchheimerhof hotelban. A vendé-
gek felüdülésérôl a különbözô tematikus
szaunák, gôzfürdô, uszoda, fûtött vizû
szabadtéri medence, továbbá pezsgôfür-
dô, panorámás pihenôrészleg és gyer-
mekszauna, illetve magasan képzett
munkatársak gondoskodnak.

A WellHarmony filozófia következô
fontos eleme a kulináris élvezetek. A fô-
szakács és csapata a regionális és nemzet-
közi konyha változatos, büfé jellegû kreá-
cióival és választható menüivel kényezte-
ti a vendégeket. Az ételeket a szükséges
alapanyagok szezonális jellegét figyelem-
be véve készítik el. Azon Harmony´s ven-
dégeknek, akik a változatosságot szeretik,
egy ingyenes ún. Dine Around vacsora-
programot állítanak össze.

A „különlegesen lakni” elv is fontos sze-
repet játszik a WellHarmony filozófiá-
ban: pl. a Hotel Prägant szálloda temati-
kusan berendezett Vénusz, Hold, Föld és
Nap szobái, az „elemek kommunikációs
szobája” illetve az „elemek kertjében”
töltött séta hihetetlen egyszerûvé teszik
a mindennapok feledését és a lélek ké-
nyeztetését. Vagy Oskar, a Kärntnerhof
szálloda kék színû házi kabalája, kicsik
és nagyok kedvence, nem más, mint egy
nyuszi, aki szívesen elkalauzolja a láto-
gatót egy „fantasztikus utazáson keresz-
tül” a családi élményvilágba, egészen az
álmok birodalmáig, ami nem más mint
az Oscar családi apartman. 

A kényeztetô hotelszolgáltatásokat to-
vábbi gazdag programajánlatok egészí-
tik ki, mint például túrázás, golfozás,
hangulatos esti rendezvények helyi me-
nedékházakban, a hetente változó Har-
mony Highlights (reggeli és esti séták,
kulináris séták, ünnepi rendezvények,
vagy szakember által vezetett borkósto-
ló). A Harmony´s kirándulási tippjei: Ka-
rintiai tavi körutazás, Klagenfurt, Karin-
tia szövetségi fôvárosa, Großglocker al-
pesi út, körutazás három országban:
Szlovénia–Olaszország–Karintia.

A Harmony´s szállodák kialakításának
és szolgáltatásainak egységes minôsége
mellett minden egyes szálloda valami
különlegeset, sajátosat is kínál a vendé-
geknek.

Wellness és Beauty

A Hotel Kirchheimerhof (86 szoba, 158
férôhely) ideális hely az aktív és élmény-
teli szabadságot keresôknek. Új szolgál-
tatása a Harmony SonnenReich well-
nessbirodalom, ahol egész nap bôsége-
sen nyílik lehetôség a test, a szellem és a
lélek kényeztetésére. A meleg, a víz hatá-
sa, a levegô, az illatok és harmónia teljes
egészében érezhetô itt. „Jól érezni ma-
gunkat, szépnek és kiegyensúlyozottnak
lenni” – ez a Harmony SonnenReich
wellnessvilága. Itt a vendég az alpesi
wellnesst minden porcikájában érezheti.

A SonnenReich wellnessrészleg új, exk-
luzív szolgáltatása a Speick Wellness,
melyhez az Alpokban található védett
apró macskagyökér növényt használják
fel. Ez a kis alpesi növény Európában csak
a Nockberge Nemzeti Parkban lelhetô fel,
1936 óta védett növényként tartják nyil-
ván. Kizárólag a Harmony´s hotelek kí-
nálhatják az ún. Speick kényeztetô keze-
léseket, a teljes testmasszázstól a homlok-
öntésig, továbbá gyermekeknek és tiné-
dzsereknek is a speciális masszázst. A
stuttgarti Walter Rau Speickwerk üzem
forgalmazza az egyedülálló illatanyagot a
csakis a Harmony´s szállodákban hasz-
nált csúcsminôségû termékekhez, mint
például szappanok, masszázsolajok, für-
dôolajok.

Szintén a Speick gyógynövény koncent-
rátumából fejlesztették ki a speciális
szaunaolajat, amit a Kirchheimerhof szál-
lodában alkalmaznak. A 70–85 ºC meleg-
ben a gyógynövény nyugtató és harmoni-
záló hatása érvényesül a stressz oldására. 

A szobák kialakításánál is felhasználják
a cirbolyafenyôt és gránitot. A cirbolyafe-
nyô jó hatással van a vérkeringésre, segíti
a nyugodt alvást. A gránát nemeskô pe-
dig a szeretet és a szenvedélyesség köve.

Család és élmény

A Kärntnerhof szálloda szórakozást és
játékot kínál kicsiknek és nagyoknak –
nemcsak az Oscar-élményvilágban ha-
nem az új, modernül berendezett Oscar
családi apartmanokban is.

A Family Austria szövetséghez tartozó
szálloda (59 szoba 109 férôhely) létesít-
ményeinek kialakításakor mindenek-
elôtt a gyermekes családok igényeit tar-
totta szem elôtt. Az utóbbi években ezen

a téren kézzelfogható eredményeket mu-
tat fel, többek között 7 modern Oscar
családi lakosztály kialakítását. 2 szinten
(kb. 60 m2 területen), végtelen szabad
tér áll a nemzedékek rendelkezésére. 

Az Oscar gyermekélményvilág 300 m2

nagyságú, nem más, mint kalandjátszótér
kicsiknek, tinédzsereknek és akár felnôt-
teknek is. Sivatagi homok-játszótér, lo-
vagvár, boszorkánykonyha, éjszakázás
heti egy alkalommal a kalózhajón, min-
dennap kalózvacsora, mozi, Fantasy tiné-
dzserszoba playstationnel, darts, asztali
foci és zenélôdoboz, pingpong és biliárd
várja a kalandra vágyókat. A szabadban
homokozó, játszótér csúszdákkal és hin-
tákkal, Oscar klubház.

A hotel ideális helyen, 5000 m2 területü
természeti „aréna” közepén található, né-
hány percnyi gyalogút távolságra a Sankt.
Kathrein fürdôtôl. A hotel közelében gya-
korló síterep valamint síoktatás várja a
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sport szerelmeseit. Új szolgáltatás az
egészséges családi üdülés, a Freddy Fit
program keretén belül, sok-sok sporttal,
élménnyel, vidámsággal. A szálloda a
Montainbike – Holiday hotellánc új tagja.

A négy természeti elem

Különleges környezet, különleges élveze-
tek, különleges élmények – ezt kínálja a
Hotel Prägant. Több élettér és komfort az
új napstúdióban valamint a Nap, Hold,
Vénusz és Föld tematikus szobákban.

A hotel (36 szoba, 66 férôhely) közpon-
ti helyen, a Römerbad fürdôvel szemben
található. Különlegessége a tematikus
szobák, melyeket a Föld, a Hold, a Vé-
nusz és a Nap, a négy természeti elem
alapján rendeztek be. Itt egyébként
majdnem minden szolgáltatást a termé-
szeti elemek határoznak meg. Ilyenek a
négy természeti elem alapján kialakított,

jólesô energiát közvetítô testkezelések
vagy a „természeti elemek kommuniká-
ciója” elnevezésû különleges helység,
mely garantálja a feltöltôdést.

Esténként kiváló, szabadon választha-
tó menük a négy természeti elemnek
megfelelôen elkészített fogásokkal, salá-
ta-, vagy elôételbüfé várja a vendégeket,
természetesen gondolva a vegetáriánu-
sokra is. A szálloda New Life Hotels tag-
ja, és különleges kikapcsolódási lehetôsé-
get kínál a kismamák számára.

Értékes ajándékot kapnak a Harmony´s
szállodák vendégei már megérkezésük-
kor. Ez a Kärnten Card (Karintia Kártya),
mely több mint 100 kirándulási célpont
pl. hegyi vasút, hajózási társaságok, vagy
múzeum látogatásakor tetszôlegesen
használható fel április végétôl október
végéig. 

LÓNYAI LÁSZLÓ
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