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November közepén indultunk 
el ismét, a számomra csak 
„Winter Wonderland-nek” em-
legetett, mesés Hochschober 
birodalomba. Mivel itthon 
hónak még nyoma sem volt, 
ezért nem számítottam ott sem 
hófehér takaróra. Bár beval-
lom, titkon reménykedtem, 
hogy legalább pár centit esni 
fog, hiszen 1700 méteren már 
valahogy hozzátartozik a hely 
hangulatához. Úgy tűnik ké-
résünk meghallgattatott, mert 
ahogy  közeledtünk a csúcs-
hoz, egyszer csak a hatalmas 
köd eltűnt és elkezdett esni 
a várva várt hó. Először csak 
szemerkélt, majd sűrű pelyhek-
ben hullott. (később kiderült, 
hogy ott fent, egész nap esett, 
aminek köszönhetően, az elkö-
vetkező négy napban nem volt 
hiány hóban) 

Kint a természetben és bent a szál-
lodában egyaránt gazdag és sokféle 
kínálat fogadott bennünket.  
A Hochschober egyike az első oszt-
rák Wellness szállodáknak, noha a 
„Wellness“ a szálloda teljes kínálatá-
nak csak egy részét alkotja. A hotel 
ugyanis számos különleges és nem 
mindennapos kínálattal vár. 

A szálloda különlegessége: a 
kellemes közérzetet szolgáló négy 
kultúrkör találkozása. A szállodá-
ban a víz, a meleg és a jó közérzet 
élvezetének egyedülálló világa vár, 
mely négy különböző kultúrkörből 
származó különleges szolgáltatások 
harmonikus egymásba illeszkedé-
se. Az északi, a mediterrán, a keleti 
és a távol-keleti élményvilág közül 
választhatunk. A víz, legyen meleg 

vagy akár hideg, mindig „főszerep-
lő”.  Ez a feledhetetlen négycsillagos 
wellness hotel exkluzivitását három 
igazi különlegességgel érdemelte 
ki: a világon egyedülálló tófürdőjé-
vel (SEEBAD), ahol a leghidegebb 
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!

A Hochschober mottó: 
„Mindent megtehetsz, de 
semmi sem kötelező!“

MEDITERRÁN ÉLMÉNYVILÁG: 
Egész évben látogatható 
„Tófürdő“ 
A Hochschober szálloda különleges 
kínálatának koronája a „Tó-fürdő”, 
amely a turrachi tóban egész évben 
üzemel. 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, miközben 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.  Úgy-
szintén egész évben üzemel a három 
szabadtéri Jet-masszázs-medence, 
amelyek az Alpok legmagasabban 
fekvő 36 és 38 °C vízhőmérséklettel 
rendelkező kültéri medencéi. „Fan-
tasztikus 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” elnevezésű fedett 
uszoda-részleg a sómedencével, 
külön gyermekmedence, különleges 
tusolók és a nagyvonalúan tervezett 

„Tavi hálózsák” nevű pihenő rész. 

KELETI ÉLMÉNYVILÁG:  
Ismerd meg az 1001 
éjszaka világát!
A hamam a Hochschober szállodá-
ban a víz és a meleg élményének új 
dimenzióját jelenti, a pihenés helyszí-
nét, ahol a vendég az „idő végte-
lenségében” töltheti idejét. Az 1001 
éjszaka mesés varázsában érezheti 
és élvezheti a Kelet fürdőkultúráját, az 
Alpok egyetlen keleti fürdőházában 
– ahol az eredeti hű másolata és a 
legújabb nyugati technika ötvöződik  
egymással. A szálloda 1998-ban 
keleti szakértőkkel szorosan együtt-
működve létesítette a Hochschober-
keleti élményvilág szívét.  A nagy 
központi terem a meleg haskővel, a 
kisebb melegebb kamrák, a „Szul-
tánbirodalom” elnevezésű pihenő 
helyiség és természetesen a jellegze-
tes hamam-mosdatások mind-mind 
az 1001 éjszaka világába merítik a 
vendégeket. A hamamba vezető úton 
a szállodavendég az idő végtelensé-
gének hangulatába merül, ugyanis 
hamam kendőt, ún. pestemalt vala-
mint jellegzetes fapapucsot viselve 
érkezik az 1001 éjszaka világába, 
ahol sohasem mutatkozik meztelenül.  
Az igazi szappanhab élményt nyújtó 
hamam-mosdatás –  amelyet képzett 
hamam-mesterek (telak) végeznek – 
több, mint tisztálkodás. A lágy testra-
dírozás 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 épít-
mény közvetlenül a turrachi tó melletti 
szállodaterületen található, 

Téged is vár a téli csodavilág!
fitlife
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Téged is vár a téli csodavilág!

Kint a természetben és bent 
a szállodában egyaránt 
gazdag és sokféle kínálat 
fogadott bennünket.  
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amely a szállodatulajdonosok és 
neves kínai szakembeés több éves 
tervezést követően 14 hónap alatt 
épült fel, majd 2005-ben a nyári sze-
zon kezdetére a szállodatraktusból 
induló földalatti bejárattal együtt került 
átadásra.   

Az emeletek jelöléséhez a kínai 
számelmélet számjegyeit választot-
ták, amelyeknek pozitív erejük van és 
a különleges 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 hangulat-
ban és gyönyörű kilátással a turrachi 
tóra és a Nockberge hegységre. Itt 
megismerkedhetünk a teakultúrával, 

részt vehetünk teaceremóniákon vagy 
csak elfogyaszthatunk egy finom 
zöldteát…
A másik három emeleten egy jelleg-
zetes távol-keleti meditációs terem 
található.

A tea filozófia, életbeállítottság, szel-
lemi tartás, a pihenés és a kikapcso-
lódás kulcsa.

ÉSZAKI ÉLMÉNYVILÁG
A hideg és meleg váltakozásának já-
tékában 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 kényelmesen, háton fekve élvez-
heti a jótékony hatást. A vendégek jó 
közérzetéről kiváló szakembercsapat 
gondoskodik. A kezeléseket tartal-
mazó kínálat széleskörű: különféle 
masszázsok, különleges távol-keleti 
kezelések, kozmetikai testkezelések, 
testtekercselés, vízágyak. 

megismerkedhetünk a teakultúrával, 
rendelkezésünkre, hogy testünket is 

Minden este, más és más 
desszertkülönlegességekkel 
lepnek meg.

Hogy igazán jól induljon a 
nap, minden reggel saját ma-
gunk készítettük el a frissen 
facsart gyümölcsleveket.

A wellnessrészleg különlegességeit 
érdemes kipróbálnod!

A forró kő az egész testedre jótékony 
hatással van!

A teaceremónián megismerheted a 
legkülönfélébb teákat.

fitlife
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EGY IGAZI SÍPARADICSOM

„Mindenkit elvarázsol a változatos-
ságban bővelkedő alpesi természet”
Síelés, kirándulás, nordic walking
A Hochschober szállodában az 
időjárástól független sokszínű 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 gyalogtúrát, a hótalpas gyalog-
túrát, a korcsolyázást és a sífutást is

NOCKY FLITZER RÓDLIPÁLYA 

Éles kanyarok a cirbolyafenyő erdő-
ben, körívek, hullámpályák és ugratók 
– az összesen 1,6 km hosszú Nocky 
Flitzer pálya egyedülálló, látványos 
és télen is üzemel! A panorámavasút 
hegyi megállójától (2.000 m) lehet ha-
ladni részben kilátással 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 legmagasabb biztonsági 
követelményeknek: a ródlizók biz-
tonsági 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

A „lustálkodás élvezete“ a 
Hochschober-üdülés filozófiájának 
egyik alapja, melyet „HochschoberN”, 
azaz „hochschoberolásnak” nevez-
nek. A hochschoberolás pihentető 
élvezet a rendelkezésre álló lehető-
ségek kihasználásának kényszere 
nélkül. Az élvezeté az elsőbbség!

Tél: síterület 14  sílifttel és 38 kilo-
méter 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

kilátással egészen a Karawankokig. 
A Nocky Flitzer bármely időjárás 
mellett működő ródlipálya, ahol 
akár esőben és hóesésben is lehet 

A teaceremónián megismerheted a 
legkülönfélébb teákat.

Kint esik a hó, reggel viszont friss, meleg 
croissant, édes eper és epres-banán-
lekvár várt minket. (természetesen a 
lekvárok házi készítésűek) 

A mesebeli kis kunyhó, valójában egy 
cirbolyaszauna.

Fantasztikus érzés, ahogy a esik 
a hó, és te a 36 fokos vízben 
relaxálsz.

fitlife
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Kalandok 
minden időben

Akár lehetne ez is a mottója a Hochschober szállodának, 
mely a Turrachi csúcson található. Minden évszakban ide-
ális helyszínt nyújt egy jó kirándulásra és kikapcsolódásra. 
Néhány ok, hogy miért töltsünk pár hetet a hegyek közt. 
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Természeti idill 
A 2400 m tengerszint feletti magasságban lévő 
Nockberge hegycsúcsai izgalmas tájképet köl-
csönöznek a környéknek. A Turrachi csúcs, 
mely a Nockberge hegységen elterülő fennsík, 
a Turrachi tó központja. A síelők, a carving és 
a snowbord hívei a tavat körülölelő sípályákon 
a felvonók és a síliftek segítségével síelhetik 
körbe az idillikus hegyi tavat. 14 felvonó és sílift 
valamint 38 km sípálya kínál kellemes és sportos 
kikapcsolódást úgy a sport szerelmeseinek, mint 
a kényelmes síelést kedvelők számára. A kiváló 
síterületen kívül a sífutás paradicsomaként, téli 

gyalogtúra- és hótalpas gyalogtúra központként 
korcsolyapályával, éjszakai szánkózással valamint 
sítúrákkal teszi élménytelivé a vendégek számára 
az itt tartózkodást. A befagyott Turrachi tó télen 
sok lehetőséget kínál: a jég felülete összekötte-
tésként szolgál a síterület két része között, továb-
bá a tó jégpálya és sífutó pálya is egyben. 

A természet a legszebb történetek mesekönyve, 
csak időt kell szakítani arra, hogy az ember átélje 
és megtapasztalja azokat a maga valóságában.  
A Hochschober szálloda ötletek sokaságával invi-
tálja vendégeit ebbe a csodálatos természetbe.

Kalandok 
minden időben
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 Sport igény szerint 
A turrachi hegyvilág a három hegyi tóval és a 
cirbolyafenyő erdőkkel együtt ideális környeze-
tet biztosít a természetben végezhető bármilyen 
sport számára. Választhat 15 perces sétától akár 
nagyobb fizikai állóképességet igénylő, 5 – 9,5 
órás hegyi túrűig, többek között a 2.441 m magas 
Eisenhutra, a Nockberge legmagasabb hegyére. 
A csúcsra jutást két sílift – a Kornockvasút és 
a Panorámavasút segíti. A megfáradt túrázókat 
pedig a szállodához tartozó két alpesi ház – a 
Grünsee tó melletti Karlhütte és a Sam fennsíkon 
lévő Vastlhütte várja.

A Turrachi csúcs ideális terepet nyújt a Nordic-
Walking- és a magaslati futás kedvelőinek.  
A magaslati tréning javítja a szervezet oxigén- és 
vérellátását, továbbá optimalizálja a zsír- és szén-
hidrátégetést.

A lankás Nockberge szelíd hegyvonulatai, és az 
ideális mountainbike útvonalak a kerékpározók 
paradicsoma. A Nockberge hegységben összesen 
1000 km különböző nehézségi fokozatú kerékpár- 
és mountainbike út várja a sport szerelmeseit.
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Tó-fürdő és alpesi tópart
A világon egyedülálló, a Turrachi tóból leválasz-
tott, 25 x 10 m nagyságú melegített vizű Tó-
fürdő a Hochschober szálloda Noky Mountains 
tóparti élményeinek tetőfoka. A napsütés élveze-
te közben a 28-30°C hőmérsékletű Tó-fürdőben 
való megmártózás a felfrissülés élményével hat.  
A bátor úszók pedig a Turrachi tó természetes 
hideg vizében találnak lehűlési lehetőséget. A Tó-
fürdő meleg vizét télen is élvezhetik, ami talán még 
élménytelibb kaland, mint a nyári pancsolás.
Az alpesi tópart további lehetőségei: a vendégek 
vízibiciklivel vagy evezős csónakkal szelhetik a 
turrachi tó vízét, vagy akár kipróbálhatják a remek 
vízi élményt nyújtó három külső medencét és az 
ún. „Killer” medencét is. 

A négy kultúrkör 
találkozása

A Hochschober szállodában a víz, a meleg és a jó 
közérzet élvezetének elve harmonikusan illeszke-
dik a négy, különböző kultúrkörből származó kíná-
latok együtteséhez. Ugyanis a vendégek az északi, 
a mediterrán, a keleti és a távol-keleti élményvilág 
különleges kínálataiból választhatnak.

A távol-keleti Hochschober élményvilágnak a han-
gulatában is autentikus kínai építészeti remekmű, 
az egyedülálló Kína torony ad otthont. A Turrachi 
tó partján álló, gyönyörű kilátást nyújtó Kína 
torony négy emeletén „A szép teaház a hegyen” 
elnevezésű kínai teaház, egy meditációs terem, egy, 
a tradicionális kínai orvoslásban (TCM) végzett 
kezelések számára fenntartott kezelőhelyiség, ill. 
egy további, multifunkcionálisan hasznosított szint 
várja a vendégeket. 

A mediterrán hangulat jegyében egész évben üze-
mel a szálloda három kellemesen meleg (36-38 C) 
szabadtéri medencéje, amelyek az Alpok legmaga-
sabban fekvő kültéri medencéi, a Tó-fürdő, továbbá 
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az ún. „Grüner-Salon”, a szálloda belső uszoda 
részlege a sómedencével, a gyermekmedence és 
a „Tavi hálózsák” nevű pihenő rész. 

Az északi élmény jegyében több szauna, a turrachi 
tó melletti cirbolyafenyő-szauna faház, gőzfürdő 
és a „Kelta kályha” elnevezésű tepidárium áll a 
szaunázás élvezetének hódoló vendégek ren-
delkezésére
 
Az Alpok egyetlen keleti fürdőházában, az 1001 
éjszaka mesés varázsában élvezheti a Kelet für-
dőkultúráját. A Hochschober – Hamam a pihe-
nés és elmélyülés színhelye. 

A legtökéletesebb hely 
a síelésre

A Turrachi csúcson a síelés élvezete nem ér véget 
a sípályákon és a sílifteknél. Igzi különlegesség a 
turrachi sípálya-komornyik, aki Mercedes külse-
jű ski-doo-val közlekedik a síterületen és gon-
doskodik a vendégekről. Az ingyenesen igénybe 
vehető nyugágyak a síterület legszebb részein, 
az ún. „nappali szobában” találhatók, ahol a 
Kornockvasút völgymegállójában kényelmes 
tartózkodási helyként szolgálnak. Ezen kívül 
folyamatosan újabbnál újabb szolgáltatás teszi 
különlegessé a Turrachi csúcsot. 

A Turrachi csúcs átláthatósága ideális a csalá-
dok számára. Ezen kívül családi kedvezmény 
vehető igénybe az egynapos síbérletnél, a csa-
ládok kényelméről pedig speciális gyermek-
sítanfolyamok és a gyermekek igényeire szabott 
kínálattal rendelkező szállodák gondoskodnak. 

Turrachi Nocky Flitzer
Különlegesség, az egész évben és bármely időjárás 
mellett üzemelő ródlipálya 
Éles kanyarok a cirbolyafenyő erdőben, körívek, 
hullámpályák és ugratók – az összesen 1,6 km 
hosszú Nocky Flitzer pálya egyedülálló, látványos 

és egész évben üzemel! A panorámavasút hegyi 
megállójától (2.000 m) lehet haladni részben kilá-
tással a Turrachra, részben déli irányú panorá-
ma kilátással egészen a Karawankokig, egészen a 
turrachi csúcsra (1.763 m). A legmodernebb tech-
nikával működő ródlipálya természetesen megfelel 
a legmagasabb biztonsági követelményeknek.
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Az üdülôfalu neve, Turra-
cher Höhe tulajdonképpen 
egy fennsíkot is jelöl a Karintia 
és Stájerország határán fekvô 
Nockberge-hegységben. Az 
üdülôházak és szállodák több-
sége itt a hegyektôl övezett 
tengerszem, a Turrachi-tó part-
ján épült. A hotelt (akkoriban 
még fogadót) 1929-ben nyitot-
ta meg Hilde és Hans Leeb, és 
a ház azóta is a család tulaj-
donában van. Ma a harmadik 
generáció, Karin Leeb és fér-
je, Martin Klein vezetik az az-
óta százszobásra bôvült szál-
lodát. Az évtizedeken át tartó 
építkezésnek, bôvülésnek kö-
szönhetôen a szobák formáju-
kat, méretüket és kialakításu-
kat tekintve igen különbözôek 
(persze egységesen magas 
színvonalon), a kétágyas, 
húszegynéhány négyzetméte-
res szobától a hetven négyzet-
méteres hegyikristály családi 
apartmanig. 

Az épület körüli parkolók 
majdnem teljesen teli vannak, 

és ez jelzi, amit késôbb pontosan megtudunk: a néhány hét 
tavaszi szünettôl eltekintve egész évben nyitva tartó négy-
csillagos Hotel Hochschober Ausztria egyik legjobb ki-
használtsággal mûködô szállodája. Az átlagos foglaltság 
kilencven százalék fölötti. A vendégek hatvanöt százalé-
ka osztrák, harminc százaléka német, öt százalékuk pedig 

más nyelvterületrôl érkezik. Üdülôhotelrôl lévén szó, itt leg-
kevesebb három éjszakát illik eltölteni, de a vendégek átla-
gos itt-tartózkodása öt nap, télen egy hét. A zsúfolt parko-
ló annál is inkább kellemes meglepetés, mert a környéken 
még egyetlen szálloda sincs nyitva. 

A hallba lépve rögtön a kandallóhoz lépünk egy kicsit me-
legedni. A tûz a szokottnál is illatosabb, hogy miért, arról 
majd kicsit késôbb. Kellemes, családias nyüzsgés fogad, s 
néha feltûnik egy-egy vendég fürdôköpenyben, már tudjuk, 
nappal így is meg lehet jelenni a szálloda különbözô helyi-
ségeiben és az éttermi büféebéden. Tréfásan figyelmeztet-
nek, hogy a mobilunkat csak a szobában, illetve két arra 
kijelölt helyen használhatjuk a szállodán belül, különben a 
telefont a tóba dobják, amit a hallban itt-ott elhelyezett mo-
bilos akváriumok is jeleznek.  

A szobánk minden igényt kielégít: külön gardróbszobánk 
van, a méretes fürdôszobában pedig masszázs sarokkád 
és zuhanyfülke. A tágas, teraszos szoba nappali, pici étke-
zôsarok, dolgozósarok és háló is egyben. És a figyelmes-
ség további két apró jele: a polcon a könyvek mellett ott 

Túl a hatodik autópá-
lya-alagúton az ausztriai 
Hotel Hochschober felé, 

azon gondolkodunk, mi vár 
ránk Budapesttôl több mint 
ötszáz kilométerre a hegyek-

ben, amit ne találnánk 
meg ennél jóval közelebb 

is. Ráadásul november 
van, csúnyán esik az esô, 
minden szürke és sáros. 

Aztán a sok századik 
kilométer után, úti 

célunktól negyedórányira 
megtörténik a varázslat: 

az esô sûrû havazásra 
vált, minden gyönyörû 

hófehér, puha és hívoga-
tó. Mikor megérkezünk 
az 1763 méter magasan 

fekvô Turrachi-csúcs-
ra, már tudjuk, miért 

autóztunk idáig. 

A figyelmesség szállodája
Turizmus – Szálloda

Ismerkedés a házzal

Hotel Hochschober, Turracher Höhe, Ausztria
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van két csatos üveg, hogy bármikor hozhassunk magunk-
nak forrásvizet, és egy termosz, hogy hidegben forró teával 
indulhassunk kirándulni. 

Úgy döntünk, a vacsoráig hátralévô néhány órában meg-
nézzük, mit kínál a Hochschober fürdôrészlege. A fürdô-
szobában találunk fürdôköpenyt, kosarat és a wellnesshez 
szolgáló törülközôket. Már besötétedett, mi pedig a tóban 
szeretnénk úszni egyet, úgy gondoljuk, ez a hóesésben 
igazán romantikus. Mielôtt azt gondolná az olvasó, hogy 
Schirilla György követôi vagyunk, gyorsan leszögezem, a 
tóban fürdôzés télvíz idején itt a Hotel Hochschoberben 
nem kíván különösebb kondíciót. A szálloda ugyanis – az 
Alpokban egyedülálló módon – egy 25x10 méteres tófür-
dôt alakított ki, vagyis télen-nyáron 28-30°C-ra melegítik a 
Turrachi-tóból leválasztott vízfelületet. Mondhatom, páratlan 
élmény. 

Amikor kiúszkáltuk magunkat, átmegyünk a szintén egész 
évben üzemelô három szabadtéri Jet-masszázsmedence 
egyikébe. Ezek az Alpok legmagasabban fekvô 36-38°C-os 
kültéri medencéi. A fürdôzés fáradalmait a tóra nézô, pihe-
nôágyakkal teli, aromaolajoktól diszkréten illatozó „Tavi háló-
zsák” nevû pihenôrészben heverjük ki. A szobánkba menet 
még megállunk a fürdôrészleg központjában, ahol egy kút-
ból örökké folyik a forrásvíz. A körben elhelyezett virág- és 
gyümölcsszirupokból bárki bármikor keverhet magának üdí-
tô szörpöt. Kicsit arrébb friss gyümölcsökbôl lehet választa-
ni, egy másik asztalkán pedig aszalt gyümölcsök vannak ki-
rakva. Amíg isszuk a szörpöt, üldögélünk kicsit a melegített 
kerámiapadokon. Ez a forrásvíz egyébként a szálloda több 
pontján elérhetô: a hallban, az étteremben, a fürdôben, sôt 
még egyes szobákban is. 

Néhány órája vagyunk itt, de már érezzük, egy külön kis 
birodalomba csöppentünk, ahol az elkövetkezô napokban 
még rengeteg felfedeznivaló vár ránk.

Négy kultúrkör
Ez a szálloda olyan, mint egy labirintus, mindig újabb és 

újabb helyszínekre jutunk, és mindenhol valami kellemes 
élmény fogad. Induljunk ki megint a fürdôbôl: bár a Ho-
tel Hochschober nem kifejezetten wellness-szálloda, amit 
ezen a téren kínál, az kétségkívül kimagasló. A már emlí-
tett szabadtéri fürdôzési és pihenési lehetôségek mellett a 
„Zöld szalon” elnevezésû fedett uszodarész is a vendégek 
rendelkezésére áll a sómedencével, gyermekmedencével, 
aromakabinokkal, infraszaunával, különleges tusolókkal és 
vízágyakkal, s emellett különféle masszázsok és kozmetikai 
kezelések is igénybe vehetôk. A szálloda vezetôi mindezt a 
mediterrán élményvilág részeként kínálják.

Innen azonban csak néhány lépés a Közel-Kelet, tíz év-
vel ezelôtt ugyanis a hotelben épült meg az Alpok egyetlen 
autentikus törökfürdôje. A hamam keleti szakértôk bevoná-
sával, eredeti anyagokból készült, s mindenben egy igazi 
törökfürdô hû másolata. Itt a vendég hamam-kendôt, úgy-
nevezett „pestemal”-t és fapapucsot visel. A hamam cent-
ruma a meleg haskô a központi teremben, amit az illatos, 
fûszeres gôzkamrák vesznek körül. Egyes szobákban szap-
panhabos hamam-mosdatás zajlik képzett hamam-meste-
rek közremûködésével. A lágy testradírozás és mosdatás 
kombinációja szimbolikus jelentéssel is bír: elôsegíti a lel-
ki megtisztulást. Itt is van pihenôhelyiség, az illatos „Szul-
tánbirodalom”, ahol saját készítésû török teát kortyolgatva, 

aszalt gyümölcsöket eszegetve lazíthatunk. Mielôtt elhagy-
ja a hamamot, a lelkiismeretes vendég (és mindenki az) 
maga mossa le és fertôtleníti fapapucsát, s úgy teszi visz-
sza a polcra.

Ha tovább folytatjuk utunkat a szállodában, a Távol-Ke-
let következik, méghozzá egy eredeti Kína-torony formájá-
ban. Többéves kutató- és tervezômunka elôzte meg a tó 
partján felépült, építészetileg is autentikus, négyemeletes 
torony megszületését, amelynek egyik szintje a tradicionális 
kínai orvoslásnak ad otthont, de van itt kínai teaház és me-
ditációs helyszín is. 

Egyébként az állandó bôvítés, felújítás a szálloda jellem-
zôje, az évi három-négyhétnyi leállás alatt szinte mindig szü-
letik valami újdonság. A legutóbbi fejlesztés a Gyermekház 
mászófallal, babasarokkal, barkácsoló résszel, gyermek-
konyhával, külsô játszótérrel; illetve a Fiatalok klubja, ahol 
nagyképernyôs tévé, a legújabb Playstations és internet-csat-
lakozású számítógépek mellett lehet eltölteni az idôt.

S végül a Hochschober által kínált negyedik kultúrkör az 
északi. Ehhez a környezet adott, amit a szálloda hozzátesz, 
az a tóparti cirbolyafenyô szauna, a gôzfürdô és a „Kel-
ta kályha” elnevezésû tepidárium. De az északi élmények 
közé tartozik a sokféle kirándulási és sportolási lehetôség 
a környezô hegyekben, igény szerint szakszerû vezetéssel. 
Télen a síelés (ez az egyik leghóbiztosabb terület Ausztriá-
ban), a korcsolyázás, a ródlipálya és még hosszan sorol-
hatnánk. Sôt, számunkra az is, hogy befekhetünk a szállo-
da teraszára kirakott, báránybôrrel bélelt ágyak egyikébe, 
s miközben jól betakarózva napozunk, a pincér teát és sört 
hoz, kinek-kinek kedve szerint. Háromkor azonban a hegy 
mögé bújik a nap, és azonnal lehûl a levegô. Bemenekü-
lünk a hallba, ahol a kandalló melege fogad. S most már azt 
is tudjuk, miért olyan jó szagú a tûz: itt van ugyanis Ausztria 
legnagyobb összefüggô cirbolyafenyô erdeje, és a kandal-
lóban ezzel az illatos fával tüzelnek.  
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Gasztronómiai kényeztetés
Hazai tapasztalatokból kiindulva az ember némi fenntar-

tással gondol arra, hogy – ami az étkezéseket illeti – négy 
napig egy szállodába legyen „bezárva”. Hogy nincs hová 
elmenni vacsorázni vagy akár csak egy pohár bort megin-
ni. A Hotel Hochschober ebbôl a szempontból is igazi fel-
üdülést jelent. 

A legbeszédesebb, ha leírom 
elsô vacsoránk menüsorát: Indul-
ni a számtalan salátafélét felvonul-
tató büfénél lehet, majd ugyanitt 
kapjuk meg az elsô fogást, a fe-
hérboros rizottót édesköménnyel 
és tigrisrákkal. Nagyjából ekkor-
tájt egy cédulán bejelöljük, hogy a 
három fôétel közül melyiket kérjük: 
a borjút rozmaringszósszal, spe-
nótlevelekkel és gnocchival, vagy 

a grillezett branzínófilét polentával és spárgával, esetleg a 
házi készítésû tagliolinit brokkolikrémmel és paradicsommal. 
A vacsorához két-két osztrák fehér- és vörösborból lehet vá-
lasztani. A rukkolalevest és a fôételt már a pincérek szolgál-
ják fel. A desszert rózsaparfé pisztáciás keksszel és portóis 
fügével. Akinek mindez nem volt elég, ismét elzarándokolhat 
a büfébe, amit immár sajtokkal töltöttek fel, illetve különbözô 
fagylaltok és sorbet-k közül válogathat. Az italok kivételével 
a vacsora – csakúgy, mint minden egyéb étkezés – benne 
van a szoba árában. A szálloda egyébként Ausztria azon ke-
vés hoteljei közé tartozik, akik a hazai és regionális termékek 
felhasználására különösen nagy hangsúlyt helyeznek, s er-
rôl vendégeiket is tájékoztatják.

Az esti étkezés ittlétünk idején minden alkalommal nagy-
jából így zajlik. A péntek kivételes, a szállodát irányító fiatal 
házaspár fél hétkor pezsgôs fogadást ad a hallban a ven-
dégek tiszteletére, amit gálavacsora követ. 

Az étterembôl kifelé jövet át kell haladni a kellemesen 
otthonos, több részre tagolt hallon, el a bárpult elôtt, ahol 
szakavatott mixer keveri a koktélokat. Így aztán elég so-
kan itt ragadnak, isznak még valamit, beszélgetnek, tár-
sasjátékot játszanak, kártyáznak, könyveket lapozgatnak. 
A hall esténként tele van, és nagyon jó a hangulat.

A reggeli a Hochschoberben szintén külön élmény. Elké-
pesztô a kínálat, és ami igazán fontos, különleges váloga-
tást kapunk az alpesi konyha természetes, kiváló minôségû 
regionális termékeibôl. Amit lehet, a Nockberge-hegység 
gazdálkodóitól vásárolnak: parasztvajat, házi sajtokat és 
tejtermékeket, szalámiféléket, mézeket, lekvárokat, a pék-
sütemények és kenyérfélék pedig helyben készülnek. A 
reggelihez egy külön helyiségben gyümölcs- és zöldség-
leveket facsarhatunk magunknak, de aki teázni szeretne, a 
kávé- és teakonyhában húszféle gyógytea és húszféle fe-
kete tea közül választva készítheti el teáját – természete-
sen forrásvízzel. Reggeli közben pedig elolvashatjuk a na-
ponta két nyelven, németül és angolul megjelenô Turracher 
Kuriert, ami többek között felhívja a vendégek figyelmét a 
szálloda (ingyenesen igénybe vehetô) napi programjaira: a 
kirándulásokra, a jógára, a teaszertartásra, a képzômûvé-
szeti kurzusokra vagy éppen a gálavacsorára, de olykor a 
biotermelôktôl beszerzett termékekrôl is beszámol.

Pincér az uszodában
A Hochschober filozófiájának része a tulajdonosok–dol-

gozók–vendégek „arany háromszöge”. A százszobás szál-
lodát száz dolgozó üzemelteti, s ôk mint munkatársak igen-
csak megbecsültek, ennél fogva „magukénak érzik” a 
házat. Vagyis a családiasság a személyzetre is érvényes: 
magától értetôdô például, hogy a mosolygó bárpultos a für-
dôre vonatkozóan is teljes körû felvilágosítást ad. De az is 
természetes, hogy szabadidejében minden dolgozó épp-
úgy használhatja a szálloda összes szolgáltatását, mint a 
vendégek – így nem meglepô, ha az uszodában azzal a 
pincérfiúval találkozunk, aki este a vacsoránkat hozza asz-
talhoz. A hotel 23 tanulót foglalkoztat, s Ausztria-szerte a 
legnagyobb hangsúlyt fekteti a tanulóképzésre. A munka-
társak szakirányú továbbképzésére és személyiségfejlesz-
tésére is odafigyelnek, sôt még a szabadidejük eltöltéséhez 
is adnak tippeket. 

Mindez érthetôbbé válik, ha tudjuk, a szállodát vezetô há-
zaspár példát mutat vendéglátásból. A nap bármely szaká-
ban találkozhatunk velük a szálloda különbözô helyiségei-
ben, olykor kisgyerekeikkel együtt. Mindenütt ott vannak, 
figyelnek, köszöntik a vendégeket. Mint elutazásunk nap-
ján, amikor a hárfakísérettel zajló vasárnapi reggelinél a ka-
viárostál mellett állva Martin Klein tölti a pezsgôt a vendé-
geknek…

Szerdahelyi Krisztina
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Hotel HocHscHober,  
turracHer HöHe,  

ausztria

záz szoba száz alkalmazottal – aki járt 

már szállodában, tudja, ez nem álta-

lános, hiszen gyakorlatilag minden 

vendégre jut gondoskodó figyelem a 

hotelben. És bár a hotel ötcsillagos szolgáltatáso-

kat kínál, a tulajdonosok nem kérnek luxusárakat 

– maradnak a négycsillagos besorolásnál: jöjjön a 

vendég az 1763 méteres magasságban, azaz egész 

télen hóbiztos helyen pompázó szállodába.

Karin Leeb és férje, Martin Klein vezeti a szál-

lodát, ők vették át a fiatalasszony szüleitől néhány 

éve az irányítást. Persze, a papa is mindennap kör-

benéz a házban, valószínűleg nem is tudna meglen-

ni anélkül, hogy lássa, minden rendben üzemel. 

Fent és lent
Karin Leeb nagypapája indította el a vállalkozást 

1929-ben, igaz, akkoriban csak egy aprócska ven-

dégfogadó működött a mára több épületet magába 

foglaló szállodakomplexum helyén. A fogadó 1934 

telén fejezte be földi pályafutását, egy tűzvész során 

porig égett. Az egy évvel később megnyíló, újjáépí-

 szöveg Vágó ágnes

Az érkező vendég egy üvegvázát 
tAlál A recepciós pult előtt,  
A tágAs lobbibAn. A víz mélyén,  
kövek és virágok között mobil
telefonok pihennek. nem várják  
el A vendégtől, hogy A sAjátját  
is dobjA közéjük, de miután pár  
nApot eltöltöttünk A kArintiAi

rintiai turrach-
parti szállodában, 
legszívesebben megtettük volnA.

a vízbe  
hajított  
mobil  
esete
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tett házba már csak néhány békeévben érkezhettek 

vendégek, beköszöntöttek a háborús idők. A me-

seszép hegycsúcson, a Turracher Höhén is dúltak 

a harcok, katonák költöztek a szálló falai közé. A 

háború végén Karintiának ezt a részét az angolok 

szállták meg, akik olyan stabilan megtelepedtek a 

Hotel Hochschoberben is, hogy négy éven keresz-

tül le sem adták a kulcsokat. Mentségükre írható, 

hogy éppen ők, azaz a brit békefenntartó hadtest 

volt az, amely 1946-ban megépíttette, és beüzemel-

te az első síliftet a hegyen. 

törökök és kínaiak a kilencediken
Az 50-es évektől kezdve a nagypapától fia, Peter 

vette át a ház irányítását. Járt-kelt a nagyvilág-

ban, jött, látott, és ami megtetszett neki, azt otthon 

is megvalósította. Amit nem lehetett szállítani, an-

nak felépítette másolatát a Turracher Höhén. Így 

került autentikus török fürdő, azaz hamam az Al-

pok kellős közepére. A török fürdő üzenete: élvezd 

az idő végtelenségét, pihenj, tisztulj meg a meleg 

kövek áldásában, miközben ehetsz, ihatsz kedved-

re! A speciális mosdatásokat ma is törökök végzik. 

Nők, férfiak kizárólag pestemalban, azaz török szí-

nes kendővel a testükön és török fapapucsban lép-

hetnek be a fürdőbe.

A ház másik különlegessége szintén keleti ere-

detű, igaz, kicsit távolabbról érkezett az ötlet. A tó-

parton álló, négyemeletes Kína-toronyban mindenki 

elszakadhat az európai gondolkodásmódtól. Gyö-

nyörű, eredeti alapanyagokból, rengeteg fa felhasz-

nálásával emelték az autentikus építményt neves 

kínai építészek segítségével. Legszebb a 9. emele-

ti kilátás. Koronája a „Szép teaház a hegyen” fantá-

zianevű, klasszikus kínai teázó, ahol délutánonként 

a több ezer éves teaceremóniára tanítják a vendé-

geket – olykor kínai utazók is bejelentkeznek…

Jégpályawellness
A vízhez kapcsolódik a harmadik exkluzivitás: a hi-

deg és meleg víz találkozása a szabadban. A Leeb 

család leleményének köszönhetően egész télen le-

het fürdeni a turrachi tó vizében. A speciális tech-

nológia lényege, hogy a 250 négyzetméternyi 

vízfelületet télen távfűtő berendezés segítségével 

temperálják, és állandó hőmérsékleten, azaz 28-

30 Celsius-fokon tartják. Nem mindennapi élmény, 

hogy közben alig pár méterre mások korcsolyáznak 

ugyanazon tó befagyott jegén.

Hochschoberék saját, százéves, tökéletesen fel-

újított retrojárgányukkal viszik a csúcsra a síelőket, 

de hütték várják a megfáradt túrázókat is. Itt a ho-

telszoba kulcsával nyílnak titokzatos ládikák, me-

lyek gyümölcspárlatokat és más, torkot melengető 

italokat (nyáron sört) rejtenek. Amúgy is egész nap 

terülj, terülj asztalkám várja a vendégeket a hotel 

területén: mindenütt apró csemegék, édes finomsá-

gok, gyümölcsök, teák, turmixok kínálják magukat. 

A síelők, turisták és Ausztria-fanatikusok mellettv 

állítólag a legkifinomultabb ízlésű gasztroturisták 

sem hagyják ki ezt a helyet.  
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felfedező
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törökök és kínaiak a kilencediken
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ban, jött, látott, és ami megtetszett neki, azt otthon 
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geket – olykor kínai utazók is bejelentkeznek…

Jégpályawellness
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temperálják, és állandó hőmérsékleten, azaz 28-

30 Celsius-fokon tartják. Nem mindennapi élmény, 

hogy közben alig pár méterre mások korcsolyáznak 

ugyanazon tó befagyott jegén.

Hochschoberék saját, százéves, tökéletesen fel-

újított retrojárgányukkal viszik a csúcsra a síelőket, 

de hütték várják a megfáradt túrázókat is. Itt a ho-

telszoba kulcsával nyílnak titokzatos ládikák, me-

lyek gyümölcspárlatokat és más, torkot melengető 

italokat (nyáron sört) rejtenek. Amúgy is egész nap 

terülj, terülj asztalkám várja a vendégeket a hotel 

területén: mindenütt apró csemegék, édes finomsá-

gok, gyümölcsök, teák, turmixok kínálják magukat. 

A síelők, turisták és Ausztria-fanatikusok mellettv 

állítólag a legkifinomultabb ízlésű gasztroturisták 

sem hagyják ki ezt a helyet.  



Auszt ria leg na -
gyobb egy be füg -

gô cir bo lya fe nyô-er -
de je, a he gyi ta vak és
a csú csok ön ma guk -
ban is hí vo ga tó ak, de
az itt ta lál ha tó well -
ness ho tel ven dé ge it
még egy kü lön le ges
lát vány is fo gad ja: a
szál lo da hall já ban víz -

zel telt bal lo nok ban mo bil te le fo nok úsz nak, je lez ve, itt
sem mi nem szól hat a mun ká ról, üz let rôl; ez ki zá ró lag a pi -
he nés he lye.

Azt, hogy mi lyen pi he nés nek hó dol, már min den ki ma -
ga dön ti el. A no vem ber vé gé tôl má jus ele jé ig hó föd te csú -
cso kon sí el, tú rá zik a ta va szi nap sü tés ben, vagy ép pen a ho -
tel für dô rész le gé ben él ve zi a kü lön le ges well ness le he tô sé -
gek va la me lyi két. Ha pe dig csu pán lus tál kod ni sze ret ne, azt
is meg te he ti, még hoz zá nem is akár ho gyan.

A ho tel ben meg je le nik az észa ki, a me di ter rán, a ke le ti és
a tá vol-ke le ti él mény vi lág. A fô sze rep lô min den ütt a víz. Az
észa ki a hi deg és me leg vál ta ko zá sá ban ölt tes tet. Sza u nák
– pél dá ul a tó par ton ta lál ha tó cir bo lya fe nyô fa ház –, gôz -
für dô és te pi dá ri um áll a ven dé gek ren del ke zé sé re. A me di -
ter rán han gu la tot ked ve lôk egész év ben él vez he tik a tur ra -
chi he gyi tó ból le vá lasz tott, 28–30 Cel si us-fok ra me le gí tett
„tó für dôt” és a há rom sza bad té ri masszázs me den cét, a
„Zöld sza lon” el ne ve zé sû fe dett uszo dát és a só me den cét. A
ke le ti él mény vi lá got ke re sôk az au ten ti kus tö rök für dô ben
la zít hat nak: a me leg has kô, az il la tos-fû sze res kam rák, a pi -

he nô he lyi ség és a jel leg ze tes ha mam-mos da tás
mind az eze regy éj sza ka vi lá gá ba me rí tik a ven dé -
ge ket. A klasszi kus Kí na-to rony pe dig a Tá vol-
Ke let han gu la tát hoz za a kar in ti ai sí pa ra di csom -
ba. A tea ház ban a kí nai tea kul tú ra áll a kö zép -
pont ban, ahol a tea fi lo zó fia, élet fel fo gás, szel le -
mi tar tás, és a pi he nés, ki kap cso ló dás kul csa.

Szá mos ke ze lés kö zül is vá laszt hat nak a ven dé -
gek: masszá zsok, tá vol-ke le ti, koz me ti kai test ke -
ze lé sek, test te ker cse lés, víz ágyak nyúj ta nak gyó -
gyí tó fel friss ülést. A sza bad ba vá gyó kat kép zett
tú ra ve ze tôk ka la u zol ják a he gyek ben: a szál lo da

re cep ci ó já tól min den dél elôtt in dul nak cso por tok ké nyel -
me sebb sé ta út ra és ko mo lyabb erôn lé tet igény lô tú rá ra
egya ránt.

A száz, kü lön bö zô ka te gó ri á jú szo bá val – a két ágyas tól
egé szen a he gyik ris tály csa lá di apart ma nig – ren del ke zô ho -
tel fi lo zó fi á já nak ré sze a ku li ná ris kí ná lat is. A Nock ber ge-
hegy ség he gyi gaz dál ko dói szá mos ere de ti ter mék kel lát ják
el a szál lo da kony há ját, de sa ját ké szí té sû fi nom sá go kat, pa -
raszt- és dió ke nye ret is kós tol ha tunk.

Itt csak egyet te he tünk: nem ide ges ked he tünk.
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KAR IN TI AI KI KAP CSO LÓ DÁS AZ ÉV BÁR MELY SZA KÁ BAN

Fel hôt len hochs cho be ro lás

El ér he tô ség

Hotel Hochschober,
Familie Leeb und Klein
9565 Ausztria, 
Turracher Höhe 5.
Kärnten
Telefon: 00 (43) 4275-8213
Fax: 00 (43) 4275-8368
E-mail:
holiday@hochschober.at
www.hochschober.at

Az auszt ri ai Nock ber ge hegy vi lá gá ba be ágya zód va, 1763 mé ter ma ga san, idil li kör -
nye zet ben ta lál ha tó a Tur ra cher Hö he és a csú cson az 1929-ben lé te sí tett és az óta
több ször áté pí tett Ho tel Hochs cho ber. Im már a tu laj do nos csa lád har ma dik ge ne -
rá ci ó ja ve ze ti a négy csil la gos exk lu zív szál lo dát, amely nek fi lo zó fi á ja a „hochs cho -
be ro lás”, az az lus tál ko dás vagy akt ív pi he nés, ahogy a ven dég kí ván ja.

Itt semmi nem szólhat
a munkáról, üzletrôl;
ez kizárólag
a pihenés helye.
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Kint a természetben és bent a szállodá-
ban egyaránt gazdag és sokféle kínálat fo-
gadja a vendégeket az „aktívnak lenni”
vagy épp’ a „lustálkodás élvezetének élni,
a Hochschober-üdülés filozófiájának egyik
alapja, melyet „HochschobeRolásnak” ne-
veznek. Fontos, hogy a vendég a szálloda
bõséges kínálatából tetszése szerint kivá-
lassza a számára legvonzóbbakat, és azo-
kat minden stressz nélkül élvezze.

A Hochschober egyike az elsõ osztrák
wellness szállodáknak, noha ez a terület a
szálloda teljes kínálatának csak egy részét
alkotja. A szállodát körülölelõ, változatos-
ságban bõvelkedõ alpesi természet min-
den évszakban számos élménnyel várja az
idelátogatót, a szállodában pedig az idõjá-
rástól független, sokszínû kényeztetõ vagy
éppen aktív kínálat teszi izgalmassá.

Négy kultúrkör találkozása
A vendégeket a Hochschober szállodá-

ban a víz, a meleg és a jó közérzet élveze-
tének egyedülálló világa várja, mely négy
különbözõ kultúrkörbõl származó külön-
leges szolgáltatások harmonikus egymás-
ba illeszkedése. 

Északi élményvilág 
A hideg és meleg váltakozásának játé-

kában rejlik az északi Hochschober-világ
különleges vonzalma. Szaunák, a turrachi
tóparton található cirbolyafenyõ-szauna

faház, gõzfürdõ és a „Kelta kályha” elne-
vezésû tepidárium áll a vendégek rendel-
kezésére.

Mediterrán élményvilág
Seebad: az egész évben üzemelõ, a tur-

rachi hegyi tóból leválasztott és 28-30°C-ra
melegített vizû tófürdõ egyedülálló a vilá-
gon. Felejthetetlen élményt nyújt a kelle-
mes hõmérsékletû vízben az úszás, miköz-
ben a tó körül síelõk, sífutók, a tavon pedig
korcsolyázók élvezik a téli sport örömét. 

Szintén egész évben üzemel a három
szabadtéri jet-masszázs-medence, ame-
lyek az Alpok legmagasabban fekvõ 36 és
38 °C vízhõmérséklettel rendelkezõ külté-
ri medencéi.

Keleti élményvilág
Hamam: az autentikus törökfürdõ egye-

dülálló az Alpokban. A hamam a víz és a
meleg élményének új dimenzióját jelenti, a
pihenés helyszínét. A szálloda keleti szakér-
tõk bevonásával létesítette a Hochschober
keleti élményvilág szívét. A nagy központi
terem a meleg haskõvel, az illatos-fûszeres
kamrák, a Szultánbirodalom elnevezésû pi-
henõhelyiség és természetesen a jellegzetes
hamam-mosdatás mind-mind az 1001 éj-
szaka világába merítik a vendégeket.

Távol-keleti élményvilág
Chinaturm: az autentikus Kína-torony

egyedülálló Ausztriában. A távol-keleti
Hochschober élményvilágnak az építé-
szetileg és hangulatában is autentikus kí-
nai építészeti remekmû, a Kína-torony ad
otthont. A négyemeletes építmény köz-
vetlenül a Turrachi-tó melletti szállodate-
rületen található.

A legfelsõ emeleten trónol „A szép tea-
ház a hegyen” gyönyörû kilátással a
Turrachi-tóra és a Nockberge-hegységre. A
további három emeleten egy meditációs te-
rem, egy, a tradicionális kínai orvoslásban
végzett (TCM) kezelések számára fenntar-
tott szint, továbbá egy multifunkcionálisan
hasznosított emelet várja a vendégeket. 

Kulináris élvezetek
A vendégek kedvükre válogathatnak,

kóstolhatnak az ételek, italok gazdag kí-
nálatából és élvezhetik az ízek élményvi-
lágát, melyet a reggelinél, vagy napköz-
ben bárhol az épületben illetve a vacsorá-
nál az alpesi konyha természetes, kiváló
minõségû, a bio-parasztoktól beszerzett
termékei garantálnak. A Nockberge-
hegység hegyi gazdálkodói számos erede-
ti termékkel látják el a szálloda konyháját.

Síelési lehetõségek
A hóbiztos Nockberge-hegységen terül

el a Turrachi-csúcs síterülete. Téli élmé-
nyek magas fokon egészen május elejéig -
változatos sípályák, sífutás, téli gyalogtú-
ra, séta a tó körül, hótalpas gyalogtúra, sí-
túra, korcsolyázás, éjszakai szánkózás…
mind-mind garantálva. Összesen 14 felvo-
nó és sílift valamint 38 km sípálya üze-
meltetésével várja vendégeit.

Mi a tika?
Miután az ember néhány napon át élve-

zi a hotel szolgáltatásait, minduntalan felve-
tõdik benne, mi lehet a titka a szálloda pá-
ratlan népszerûségének? Nem nehéz meg-
fejteni, hiszen nap, mint nap a vendégek
között látni a tulajdonosokat, Karin Leebet
és Martin Kleint – sõt gyermekeik is ott sza-
ladgálnak a folyosókon – akik a kiváló szol-
gáltatások mellé egy családias hangulatot
teremtettek meg: mindig, minden dolgozó
kedves és mosolyog, segítõkész, udvarias,
érzi a vendég, hogy õ érte történik minden.

Érdemes hát felkerekedni, kipróbálni a
Hotel Hochschober szolgáltatásait!

Amikor elõször pillantottam meg ezt a mesebeli tájat, a Grand Canyonnal való talál-
kozás élményét elevenítette fel váratlanságával: ahogyan haladunk fáradt vándorként
a Nockberge-hegyvilágban, s eljutunk Karintia és Stájerország tartományhatárához,
úgy 1800 méter magasságban, a fennsíkon, a Turrach csúcsán, a cirbolyafenyõ közepén,
egyszer csak hirtelen egy hatalmas tó partján találjuk magunkat, s elénk tárul a hotel fenséges látvá-
nya, a négyemeletes pagodával. Igen, megérkeztünk a földi paradicsomba, s az itt töltött napok csalá-
dias vendégszeretete és kényeztetése csak megerõsíti ezt az érzést: érdemes elutazni ebbe az auszt-
riai hotelbe, s jegyezzük meg jól a nevét: Hochschober Hotel.

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

A tulajdonosok

Földi paradicsom az északi, a mediterrán, a keleti és a távol-keleti élményvilág megidézésével

Stresszűzés a csúcson
A Hochschober Hotel titka: minden a vendégért történik



Kint a természetben és bent a
szállodában egyaránt gazdag és
sokféle kínálat fogadja a vendé-
geket az „aktívnak lenni” vagy
épp’ a „lustálkodás élvezetének
élni, a Hochschober-üdülés filo-
zófiájának egyik alapja, melyet
„HochschobeRolásnak” nevez-
nek. Fontos, hogy a vendég a szál-
loda bõséges kínálatából tetszése
szerint kiválassza a számára leg-
vonzóbbakat, és azokat minden
stressz nélkül élvezze.

A Hochschober egyike az elsõ
osztrák wellness szállodáknak, no-
ha ez a terület a szálloda teljes kí-
nálatának csak egy részét alkotja.
A szállodát körülölelõ, változatos-
ságban bõvelkedõ alpesi természet
minden évszakban számos él-

ménnyel várja az idelátogatót, a
szállodában pedig az idõjárástól
független, sokszínû kényeztetõ
vagy éppen aktív kínálat teszi iz-
galmassá.

Négy kultúrkör találkozása
A vendégeket a Hochschober

szállodában a víz, a meleg és a jó
közérzet élvezetének egyedülálló
világa várja, mely négy különbö-
zõ kultúrkörbõl származó kü-
lönleges szolgáltatások harmoni-
kus egymásba illeszkedése. 

Északi élményvilág 
A hideg és meleg váltakozásá-

nak játékában rejlik az északi
Hochschober-világ különleges
vonzalma. Szaunák, a turrachi
tóparton található cirbolyafenyõ-
szauna faház, gõzfürdõ és a „Kel-
ta kályha” elnevezésû tepidárium
áll a vendégek rendelkezésére.

Mediterrán élményvilág
Seebad: az egész évben üze-

melõ, a turrachi hegyi tóból levá-
lasztott és 28-30°C-ra melegített
vizû tófürdõ egyedülálló a világon.
Felejthetetlen élményt nyújt a kel-
lemes hõmérsékletû vízben az
úszás, miközben a tó körül síelõk,
sífutók, a tavon pedig korcsolyá-
zók élvezik a téli sport örömét. 

Szintén egész évben üzemel a
három szabadtéri jet-masszázs-
medence, amelyek az Alpok leg-

magasabban fekvõ 36 és 38 °C
vízhõmérséklettel rendelkezõ
kültéri medencéi.

Keleti élményvilág
Hamam: az autentikus török-

fürdõ egyedülálló az Alpokban. A
hamam a víz és a meleg élményé-
nek új dimenzióját jelenti, a pihe-
nés helyszínét. A szálloda keleti
szakértõk bevonásával létesítette a
Hochschober keleti élményvilág
szívét. A nagy központi terem a
meleg haskõvel, az illatos-fûszeres
kamrák, a Szultánbirodalom elne-
vezésû pihenõhelyiség és termé-
szetesen a jellegzetes hamam-mos-
datás mind-mind az 1001 éjszaka
világába merítik a vendégeket.

Távol-keleti élményvilág
Chinaturm: az autentikus Kína-

torony egyedülálló Ausztriában. A
távol-keleti Hochschober élmény-

világnak az építészetileg és hangu-
latában is autentikus kínai építé-
szeti remekmû, a Kína-torony ad
otthont. A négyemeletes építmény
közvetlenül a Turrachi-tó melletti
szállodaterületen található.

A legfelsõ emeleten trónol „A
szép teaház a hegyen” gyönyörû
kilátással a Turrachi-tóra és a
Nockberge-hegységre. A további
három emeleten egy meditációs
terem, egy, a tradicionális kínai
orvoslásban végzett (TCM) keze-
lések számára fenntartott szint,
továbbá egy multifunkcionálisan
hasznosított emelet várja a ven-
dégeket.

Kulináris élvezetek
A vendégek kedvükre válogat-

hatnak, kóstolhatnak az ételek, ita-
lok gazdag kínálatából és élvezhe-
tik az ízek élményvilágát, melyet a
reggelinél, vagy napközben bárhol
az épületben illetve a vacsoránál az
alpesi konyha természetes, kiváló
minõségû, a bio-parasztoktól be-
szerzett termékei garantálnak. A
Nockberge-hegység hegyi gazdál-
kodói számos eredeti termékkel
látják el a szálloda konyháját.

Síelési lehetõségek
A hóbiztos Nockberge-hegysé-

gen terül el a Turrachi-csúcs
síterülete. Téli élmények magas
fokon egészen május elejéig - vál-
tozatos sípályák, sífutás, téli gya-

logtúra, séta a tó körül, hótalpas
gyalogtúra, sítúra, korcsolyázás,
éjszakai szánkózás… mind-mind
garantálva. Összesen 14 felvonó
és sílift valamint 38 km sípálya
üzemeltetésével várja vendégeit.

Mi a tika?
Miután az ember néhány na-

pon át élvezi a hotel szolgáltatá-
sait, minduntalan felvetõdik ben-
ne, mi lehet a titka a szálloda pá-
ratlan népszerûségének?  Nem
nehéz megfejteni, hiszen nap,
mint nap a vendégek között látni
a tulajdonosokat, Karin Leebet és
Martin Kleint – sõt gyermekeik is
ott szaladgálnak a folyosókon –
akik a kiváló szolgáltatások mellé
egy családias hangulatot terem-
tettek meg: mindig, minden dol-
gozó kedves és mosolyog, segítõ-
kész, udvarias, érzi a vendég,
hogy õ érte történik minden.

Érdemes hát felkerekedni, ki-
próbálni a Hotel Hochschober
szolgáltatásait!

„A kék Duna lágy csob-
banása úgy zümmög fü-
lünkben a bécsi Burgnál és
a pesti rakparton, mint
ahogy dédelgetõ dallama
összeköt bennünket, ma-

gyarokat az Atlanti-óceán
két oldalán” – Alles
Waltzen helyett ezekkel a
gondolatokkal üdvözölte a
ceremóniamester a 42.

New York-i Központi Cser-
készbált, amely a New
Jersey-i Hasbrouck
Heights Hiltonban zajlott
le Nt. Bernhardt Béla, Bod-
nár Gáborné és dr.
Chászár Ede és Lendvai-
Lintner Imre szövetségi el-
nök fõvédnökségével. 

A Magyar Köztársaság
amerikai nagykövetének
nagyrabecsülését Trombi-
tás Zsófia, New York-i kon-
zul tudatta a résztvevõkkel,
méltatva azt az elhivatottsá-
got, amellyel a cserkészek
1945 óta önerõbõl, önzetle-
nül tartják fenn intézmé-
nyeiket.   

Az esemény méltán vi-
selheti a Bálok bálja címet,
hiszen a cserkészek 1961-
tõl olyan igényességgel,
klasszikus pompával ren-
dezik meg társas összejö-

vetelüket, hogy az még az
itáliai reneszánsz bálkul-
tuszban is ritkaságszámba
menne. A bálbizottság a
tucatnyi sürgölõdõ cser-

készszülõbõl már elõtt egy
évvel a bál elõtt önkéntes
haderõvé alakul, és a támo-
gatók segítségével a cser-

készszövetség legnagyobb
pénzügyi támogatását te-
remtik meg a sikeres ren-
dezvényekkel. 

A bál kezdõ pillanatai-
ban boldog mosoly villant

fel a tizenegy nyitó pár ar-
cán; a hófehér uszályok
hangtalanul suhantak át a
csillogó parketten az esti
manhattani fényözönben.
1992 óta egyszer sem vett
részt ilyen nagyszámú el-
sõ bálozó fiatal a magyar
nemzeti hagyományokra
és értékrendre épülõ cser-
készélet legnagyobb vigas-
ságán. 

A résztvevõk jöttek New
Yorkból, New Jerseybõl,
Connecticutból, Virginiá-
ból, Pennsylvaniából, Kana-
dából, és még Brazíliából is
érkeztek vendégek. 

Papp Tivadar és zeneka-
ra remek fortéllyal, igazi bá-
li hangulatba táncoltatta a
cserkészgenerációkat. 

A mulatsággal teli pilla-
natban, egyszer csak el-
halkult a zene, és a cser-
készek vezetõi, Lendvai-
Lintner Imre és Fisher Vik-
tor díszoklevéllel jutal-
mazták Pintér Jánost és
Sloder Miklóst a cserké-
szetért tett évtizedes áldo-
zatvállalásukért. 

A megérdemelt önfeledt
szórakozás a keringõ üte-
mének lassulásával a hullá-
mokba olvadt, de a magyar

cserkészek lelkében a víz
csörgedezésének hangja
ugyanaz maradt.

Tormási M. Judit

12. oldal – – 2. szám – 2009. január 10. K A L E I D O S Z K Ó P

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

Földi paradicsom az északi, a mediterrán, a keleti és a távol-keleti élményvilág megidézésével

Stresszűzés a csúcson
A Hochschober Hotel titka: minden a vendégért történik

A cserkészek negyvenkettedszer vigadtak New Yorkban

Bálok bálja Amerikában

Amikor elõször pillantottam
meg ezt a mesebeli tájat, a
Grand Canyonnyal való talál-
kozás élményét elevenítette fel
váratlanságával: ahogyan ha-
ladunk fáradt vándorként a
Nockberge-hegyvilágban, s el-
jutunk Karintia és Stájeror-
szág tartományhatárához,
úgy 1800 méter magasságban,
a fennsíkon, a Turrach csú-
csán, a cirbolyafenyõ köze-
pén, egyszer csak hirtelen egy
hatalmas tó partján találjuk
magunkat, s elénk tárul a ho-
tel fenséges látványa, a négy-
emeletes pagodával. Igen,
megérkeztünk a földi paradi-
csomba, s az itt töltött napok
családias vendégszeretete és
kényeztetése csak megerõsíti
ezt az érzést: érdemes elutaz-
ni ebbe az ausztriai hotelbe, s
jegyezzük meg jól a nevét:
Hochschober Hotel. A tulajdonosok
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Jóga a babáért?
„Segíthet a jóga abban, hogy könnyebben teherbe essek? Vannak különö-
sen javasolt, esetleg nem ajánlott gyakorlatok ilyen esetre?” (Lilla, e-mail)

SzékeSvári Mária Melinda jógaoktató:
A jógagyakorlatok segítenek karbantartani a testünket, és képesek  
a hormonháztartásunk szabályozására is. Ha szeretnél teherbe esni, 
elsősorban a gyertya- és az ekeállás gyakorlását javasolja a szakiroda-
lom. Hanyatt fekvésben emeld a magasba az összezárt lábaidat, majd 
a csípődet. A hátadat támaszd meg a kezeddel, az álladat igyekezz  

a mellkasodhoz érinteni, közben a testedet próbáld teljesen egyenesen, a lábfejedet 
pedig lazán tartani. Lélegezz mélyeket a pózban, majd egy idő után a lábakat engedd  
a fejed mögé, ha sikerül, egészen le a talajra. Aztán 
ismét térj vissza gyertyaállásba, és ha már nem tu-
dod vagy nem szeretnéd tovább tartani a pózt, csigo-
lyáról csigolyára gördülj vissza a kiinduló helyzetbe. 

Kérdés & Válasz

Hotel Hochschober
(Ausztria, Turracher Höhe)
A Turrachi-csúcs igazi téli paradicsom, a síelésen kívül hótalpas tú-
rázásra, sífutásra, hegyi ródlipályán való csúszkálásra és korcsolyá-
zásra is van lehetőség a cirbolyaerdőkkel és három hegyi tóval tarkított 
tájon. A szálloda lenyűgöző wellnessrészlegében az északi, a mediterrán, a török és a kí-
nai élményvilág közül választhatnak a vendégek. Az egész évben üzemelő tófürdőben fe-

lejthetetlen élményt nyújt az úszás, hiszen a tó körül 
síelők, sífutók, a tavon pedig korcsolyázók élvezik 
a telet. A különleges kulináris kínálat szerves része a 
szálloda filozófiájának: a finom ízeket az alpesi 
konyha kiváló minőségű, helyben termelt alap-
anyagai garantálják.
Bővebb információ: www.hochschober.at

a hónap wellness-szállodája

Fo
tó

: N
or

th
fo

to
, S

to
ck

ex
pe

rt
, A

di
da

s,
 W

el
ln

es
s-

ar
ch

ív
um

, K
is

s 
Ro

zi
na

ekepóz

Gyertya
állás

Verocs
Rectangle

Verocs
Rectangle



144

 / utazás

www.marieclaire.hu

 / utazás

145www.marieclaire.hu

Az igazi hófüggők már javában készülnek időben lefoglalt síútjaikra, ám akik csak most ébredeznek, 
azoknak sem késő még havas lejtőket keresgélni. A sítúrákat egy kis wellnessezéssel vagy városláto
gatással is összeköthetjük. A bátrabbak pedig akár a helikopteres síelést is kipróbálhatják.

szöveg: farkas cintia

Sílécre fel!
KIPrÓBÁlTUK A leGJOBB eUrÓPAI PÁlYÁKAT

eGYSzerre KéT 
OrSzÁGBAn
Szeretnél egyetlen sítúra alkalmával 
Svájcban és Franciaországban is csúsz-
ni? Nem kell mást tenned, mint Portes 
du Soleil (magyarul „A nap kapui”) felé 
venned az irányt. A síterep, amely alig 
kétórányira van Genftől, épp az ország-
határon fekszik, így egyszerre síelhetsz 
francia és svájci területen. Az összesen 
650 kilométer hosszúságú pályarend-
szerben több mint 270 eltérő nehézségi 
fokú pálya vár rád. Sőt a 2460 méter 
körüli magasságokban akár méteres hó-
takaróra is számíthatsz.

szállás: Pierre & vAcAnces BAlcons 
du soleil****  Hotel PAnorAmic*** 
résidence mAevA AntArès***
infó: www. Portesdusoleil.com

szállás: A szállodA különBöző kAte-
góriájú szoBáiBAn télen személyen-
ként és éjszAkánként 138–187 euróért 
 szállHAtsz meg.
infó: www. HocHscHoBer.At

AlPeSI 1001
éJSzAKA
A világ legkellemesebb lustálkodásának 
adhatod át magad a karintiai Hochscho-
ber hegyi szállodájában. A  hotel az 1763 
méter magas turrachi csúcson, egy tó 
partján áll. 14 lift, sí- és snowboardiskola 
található a környező hóbiztos pályákon. 
Van mód sífutásra, korcsolyázásra, túrá-
zásra és éjszakai szánkózásra. Télen is 
úszhatsz a tóból leválasztott fürdő mele-
gített vizében, míg a keleti fürdőházban 
hamammosdatással kényeztetnek. A  Kí-
na-toronyban „A szép teaház a hegyen” 
teázó vár finomságaival.

POrTeS dU SOleIl

HOcHScHOBer
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A tiroli Zugspitz Arena egy napfényben fürdô fennsíkon 
fekszik, amelyet impozáns hegyóriások kereteznek. A varázs-
latos Zugspitze platója abszolút hóbiztos egész évben.

HAVAS ÉLMÉNYEK, 
MESEBELI KULISSZÁK

A maga 147 kilométernyi sípályájával, 52 

síliftjével és kabinos felvonójával, 24 hegyi 

vendéglŒjével, valamint nyolc tüneményes 

településével a Zugspitz Arena az egyik 

legvonzóbb célpont a családosoknak, 

a síelés és a hegyek szerelmeseinek. Az 

Alpok legészakibb gleccserénél mintegy 

850 szálláslehetŒség várja a vendégeket 

a négycsillagos szállodáktól a panzi-

ókon át az apartmanokig. Legyen szó 

mûkedvelô vagy profi síelôkrôl, a „sípálya 

ördögeirôl“ vagy a megfontoltabb tempó-

ban haladókról, itt mindenki megtalálja a 

tudásszintjének megfelelô pályát. A sífutás 

szerelmeseinek is élményeket kínál a 110 

km-es pályarendszer. Naplemente után 

sem ürülnek ki a pályák, a felvonók jár-

nak, az élet zajlik, mindennap izgalmas 

éjszakai programok közül lehet válogatni. 

www.zugspitzarena.com 

ELLEhotspot

ZUGSPITZ 
ARENA, TIROL, 
AUSZTRIA

A ROVATOT SZERKESZTI: MÖRK LEONÓRA

Francia hangulatban
Kezdte már a napját frissen sült croissant-nal 

és provence-i levendulazselével? Kóstolta már 

ebédre a francia vichyssoise-t vagy quiche 

lorraine-t? Ha nem, akkor látogasson el a ka-

rácsonyi hangulatba bújt Café Provence-ba! 

Bagel shop és tapas bár, Bp., Hidegkúti út 81., 

tel.: 274-7733 cafeprovence@aroma.com 

Négy kultúra találkozása
Valódi hamam török fürdŒ, Kína torony, 29–30 

fokra melegített tófürdŒ a szabadban, ragyogó 

sípályák várják Ausztriában, a Turracher Höhén 

a Hotel Hochschober vendégeit. A négycsillagos 

szállodában lehetŒség van a négy kultúrkör: 

az északi, a mediterrán, a keleti és a távol-keleti 

élményvilág élvezetére. www.hochschober.at

Boldog békeidôk
Az ember vágyakozva gondol arra 

a nyugalomra és eleganciára, amit a 

múlt századelŒ belle epoque korszaka 

jelentett. És fantasztikus dolog mindezt 

megtapasztalni a Genfi-tó partján fekvŒ 

Lausanne-ban, a Lausanne Palace & Spa 

szállodában. Az 1915-ben átadott épület 

a belle epoque építészet remekmıve. Az 

ötcsillagos hotelban a kényelem a leg-

modernebb, ám az elegancia klasszikus. 

Nem csoda, hogy a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság elnökei itt szállnak meg. 

HOTEL HOCH-
SCHOBER, 
TURRACHER HÖHE

LAUSANNE 
PALACE & SPA 

HOTEL

CAFÉ PROVENCE 
BAGEL SHOP ÉS 
TAPAS BÁR

252 Hotspot.inddEK*.indd   252 11/8/08   2:57:14 PM




	01-Life Magazin_hochschober.pdf
	Life Magazin 54_hochschober.pdf
	Life Magazin 55_hochschober.pdf
	Life Magazin 56_hochschober.pdf
	Life Magazin 57_hochschober.pdf

	02-Hungarian Golf Magazin.pdf
	03-Vendéglátás_low.pdf
	05-Piac & Profit.pdf
	06-moodmagazin_low.pdf
	07-American Hungarian Panoráma magazin.pdf
	10-Marie Claire.pdf
	11-Elle_low.pdf



