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      Látóhatár

azdag történelmi és kulturális 
örökséggel rendelkezik Lienz és 
környéke. A látnivalókhoz tar-
tozik a Schloss Bruck, Lienz �si 
vára, mely egyben a város jel-

képe is. A hatalmas várlétesítményt 1252-
ben a görzi grófok építették. A vár 1943-ban 
Lienz város tulajdonába került, és azóta 
a városi múzeumnak ad otthont. Egyébként 
a rómaiak voltak az els�k, akik a lienzi 
medencét letelepedési területnek válasz-
tották, és megalapították Aguntumot, Tirol 
egyetlen római kori városát. A Lienzt�l 

keletre, mintegy. 4 km távolságban el-
helyezked� Aguntum ma múzeumként lá-
togatható.

LIENZ ÚJ GYÖNGYSZEME
Idén tavasszal egy varázslatos szálloda 
nyitotta meg kapuit, a város els� ötcsilla-
gos szállodája, a Grandhotel Lienz Kelet-
Tirol. Az Isel folyó partján, a történelmi 
városközponttól néhány percre, csendes 
környezetben található hotel gazdag kíná-
lattal várja a különleges környezetre 
vágyó, igényes vendégeket. A szállodában 
a klasszikus elegancia párosul a „� n de 
siécle”, a századvég hangulatával.

A lienzi Dolomitokra és a több mint 
3000 méter magas Schober-hegységre 
néz� – részben külön gyermekszobával 
ellátott – 72 luxus vendégszoba, valamint 
a négy exkluzív királyi lakosztály be-
rendezésében a bordó, a kék, a zöld és az 
arany szín sötét árnyalatú fával kombinált 
színvilága központi szerepet játszott. 
Az exkluzivitás és a különleges részletek 
hangulatát �rzi az összesen 640 négyzet-
méteren elhelyezked� 5 étterem. Ezenkívül 

szállodabár, nyitott kandallóval rendelkez� 
szalon és a csodás kilátást biztosító, köz-
vetlenül az Isel folyó partjára néz�, álom-
szép szállodaterasz szolgálja a vendégek 
kényelmét akár rendezvények, összejöve-
telek alkalmából is.

G

A Dolomitok és a napfény városa

A csodálatos környezetben 
elhelyezked� 750 éves Lienz 
pezsg� élet�, mediterrán 
hangulatú kisváros, Kelet-Tirol 
f�városa. A város az Isel és 
a Dráva folyó összefolyásánál 
fekszik, északon a Magas-
Tauern Nemzeti Park, dél fel�l 
pedig az egyedülálló Dolomitok 
veszik körül. Lienzet a napfény 
városának is nevezik, mivel 
évente több mint 2000 nap-
sütéses órával büszkélkedhet. 
A város télen-nyáron rengeteg 
élményt kínál a pihenni 
vágyóknak, családoknak és 
a sportot kedvel�knek egyaránt.
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MEDICAL WELLNESS SPA
A Grandhotel több mint 1400 négyzetmé-
teres spa & wellness részleggel rendelkezik, 
melyben bels� és küls� medence, 7 kezel�-
helyiség, a párok részére kialakított, g�z-
fürd�vel, pezsg�fürd�vel és pihen�résszel 
ellátott ún. privát spa részleg található.

A wellness részleg területén továbbá bio-
szanuna, � nn szauna, többféle g�zfürd�, 
pihen�helyek valamint az Isel folyó part-
ján fekv� romantikus kert várja a vendé-
geket. A kezelések gazdag kínálata a sze-
ráj- és a pakolásos fürd�kt�l kezdve az 
ajurvédikus kezeléseken, az aromaolaj-, 
a forró köves és a kelet-tiroli hegyi méz-
masszázs nyújtotta lazító kezeléseken át 
egészen az orvosi masszázsokig terjed.

A „Dolomitok aranya – holdrituálék 
hölgyeknek és uraknak” elnevezés� keze-
lés a szálloda specialitása. A kezelések 
során az osztrák Alpokban és völgyekben 
el�forduló, kézzel szedett és az �srégi ha-
gyományok alapján feldolgozott termé-
szetes nyersanyagok ötvöz�dnek a hold 
erejér�l szerzett tudással. Már Hippokra-
tész is felismerte az egészség és a hold 
közötti összefüggést. Manapság egyre 
többen érdekl�dnek a holdról szerzett, 
immár majdnem feledésbe merült tudás és 

a holdnak az emberre, valamint a termé-
szetre gyakorolt befolyása, hatása iránt. 
A holdfázis-rituálék teljes mértékben sze-
mélyre és az adott holdfázisra hangoltak.

KULINÁRIS ÉLMÉNYEK
Az ínyenceknek Christian Flaschberger 
f�szakács tartogat meglepetéseket. A Grand-
hotel 5 éttermében nagy kreativitással és 
lelkesedéssel varázsol a régi, hagyomá-
nyos receptekb�l új és könny� ételeket az 
asztalra. Flaschberger úr kulináris kon-
cepciója az idényjelleg� és a regionális 
termékek ötvözetéb�l álló hagyományos 
konyha, kiegészítve a korszer� táplálko-
zásról szerzett tudással.

A „dolomitkönny�” konyha célja a régiók 
termékeinek, színeinek és aromájának tel-
jes mérték� érvényre juttatása. A szálloda 
saját borospincéjében minden kulináris 
ínyencséghez fellelhet� a megfelel� bor. 
Az étterem felé vezet� úton pedig a padlóba 
épített üveglapon keresztül a vendég be-
pillantást nyerhet a 150 különböz� borfaj-
tából álló, kit�n�en válogatott, gazdag 
felszereltség� borospincébe. Az ínyenc-
panzió bio-, vitál- és teasarokkal felszerelt 
svédasztalos ínyencreggelivel, este öt-
fogásos ínyencmenüvel, hetente egyszer 

gálavacsorával és különleges büfékínálat-
tal várja a vendégeket.

KIRÁNDULÁS A KÖRNYÉKEN
Amit Kelet-Tirol kínál: 241 háromezer mé-
ter magas hegy, kb. 2500 km gyalogút, 120 
alpesi menedékház, 6 hegyivasút, 560 km 
mountain bike útvonal, 1 fürd�tó valamint 
vízi- és repül�sport lehet�ségek. A lienzi 
Dolomitok változatos szabadid�s- és sport-
kínálatához tartoznak a hegyi-, gyalog- és 
hegymászó túrák, a siklóerny� repülés, 
a hegyibiciklizés továbbá a vadvízi evez�-
túrák. A Grandhotel Lienz szálloda társ-
üzemeltetésében lév� „Dolomitengolf Ost-
tirol” elnevezés� 27 lyukú golfpálya a 
szállodától mindössze 10 percnyi autóút 
távolságban található. Télen 8 hegyivasút, 
kb. 350 km sílesíklópálya, 400 km sífutó-
pálya, Obertilliach biatlon- és sífutócentrum, 
számos ródlipálya, snowboard, jégkorcsolya-
pálya várja a sportolni vágyókat. Minden 
évszakban érdemes felkeresni a Hohe-
Tauern Nemzeti Parkot. 300 hegycsúcs több 
mint 3000 méter magasban, 342 gleccser, 
279 patak, 26 jelent�s vízesés, továbbá 
551 hegyi tó teszi különleges élménnyé az 
Ausztria legmagasabb hegyeit körülölel� 
egyedülálló természeti tájat.                 VK
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A tiroli  
Régi és új találkozása

A rómaiak voltak az elsők, akik a lienzi medencét letelepedési terület-
nek választották és megalapították Aguntumot, Tirol egyetlen rómaikori 
városát. A tartomány lélegzetelállító tájait járva cseppet sem csodálkozik 
az utazó, hogy már az antik kor embere is itt kereste a lelki békét.
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 csoda
A mai Tirol tartomány Ausztria 
területén két részből áll: Észak- és 
Kelet-Tirolból. Ez utóbbi fővárosa a 
csodálatos környezetben elhelyezke-
dő 750 éves, mégis modern, pezsgő 

életű, mediterrán hangulatú kis-
város: Lienz. A város az Isel és a 
Dráva folyó torkolatánál fekszik, 
mesés kulisszák közepette: északon 
a  Hohe  Tauern (Magas-Tauern) 
Nemzeti Park, dél felől pedig az 
egyedülálló Dolomitok veszik 
körül. Lienzet a napfény városának 
is nevezik, mivel évente több mint 
2000 napsütéses órával büszkél-
kedhet.

Lienz és környéke gazdag történel-
mi és kulturális örökséggel rendel-
kezik. A látnivalókhoz tartozik a 
Schloss Bruck, Lienz ősi vára, mely 
egyben a város jelképe is. A hatal-
mas várlétesítményt 1252-ben a 
gőrzi grófok építették. A vár 1943-
ban Lienz város tulajdonába került 
és azóta a városi múzeumnak ad 
otthont. 
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A gondosan óvott történelmi emlékek mel-
lett tökéletesen megfér az új, ennek akárcsak 
a Grandhotel Lienz, Kelet-Tirol első ötcsilla-
gos szállodája. Tulajdonosai, a Simonitsch és a 
Westreicher családok, munkájuknak köszönhe-
tően 2009. április 30-án nyitotta meg kapuit a 
hotel, elhelyezkedése is ideális, mivel a történelmi 
városközponttól néhány percre, mégis csendes, 
nyugodt környezetben, az Isel folyó partján fek-
szik.

A szálloda kialakításának koncepciója a fényűzés 
kifinomult megvalósítására épül, a klasszikus 
elegancia párosul a „fin de sičcle“, a század-
vég hangulatával. A luxuskivitelű berendezés, az 
előzékeny kiszolgálás teszi a Grandhotel Lienz 
szállodát azzá, ami: stílusos szálloda, amelyben a 
nosztalgia és a modern idők komfortjával szem-
ben támasztott igény harmonizál egymással.

Az exkluzivitás és a különleges részletek hangu-
latát őrzi 5 étterem, a „dolomitkönnyű“ konyha 
célja a régiók termékeinek, színeinek és aro-
májának teljes mértékű érvényre juttatása. Az 
étterem felé vezető úton pedig a padlóba épített 
üveglapon keresztül a vendég bepillantást nyer-
het a 150 különböző borfajtából álló, kitűnően 
válogatott, gazdag felszereltségű borospincébe. 

A Grandhotel Lienz szálloda társüzemeltetésé-
ben lévő „Dolomitengolf Osttirol“ elnevezésű 
27 lyukú golfpálya a szállodától mindössze 10 
percnyi autóút távolságban található. A gol-
fozni vágyók festői környezetben, a Dolomitok 
gyűrűjében elnyúló völgyben hódolhatnak ked-
venc elfoglaltságuknak. A klub azokra is gondolt, 
akik nem a pálya csendjére áhítozva érkeznek. 
A gyermekek szórakoztatásukra létesült külön 
játszótér, de található az intézményen belül tenisz 

pálya, a közelben pedig a természet 
szerelmeseit – számos látnivalón kívül 
- vadvízi evezés és 24 vízesés várja.

A nyáron ide látogatókat a lienzi Dolomitok 
változatos szabadidős- és sportkínálatához tar-
toznak a hegyi-, gyalog-, kerékpár- és hegymászó 
túrák, a siklóernyő repülés, a hegyibiciklizés, 
továbbá a vadvízi evezőtúrák.

A tartomány természeti kincsekben bővelke-
dik, érdekes kikapcsolódásra ad lehetőséget a 
Gallitzen szurdok víznéző-ösvény, amely köz-
vetlenül a sziklafalra rögzített fából készült út,  
melynek segítségével a vendégek egészen közel 
kerülhetnek a zuhogó vízfolyamhoz.  A meredek 
sziklafalak között lenyűgöző látványt nyújt a 
lienzi Dolomitok hegytömbje.  

A téli sportok kedvelői is megtalálhatják a nekik 
való elfoglaltságot, őket hegyivasút, számos 
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sípálya, sífutó pálya, 
Obertilliach biatlon- és 
sífutó centrum, számos 
ródlipálya, snowboard, 
jégkorcsolyapálya, jég-
bot-csúsztatás várja.  
Lienz környékén télen 
két síterületen, várják 
a vendégeket, kuri-
ózum a Hochstein, a 
világkupa-síterület 7 km-es sílesiklópályákkal. A 
Zettersfeld síterület családbarát lesiklópályáival 
várja a téli sportok kedvelőit. Mindkét sípálya 
nagyjából 5 percnyi autóúttal érhető el, illetve 
a szálloda vendégei igénybe vehetik a szálloda 
ingyenes buszszolgáltatását. 
A wellnes üdülés kedvelőit is szeretettel, és sze-
mélyre szabott szolgáltatások széles választéká-
val várja a hotel több mint 1.400 négyzetméteres 
spa & wellness részlege. 

Ezen felül a vendégek rendelkezésére áll a  
„SymbioMed Medical Care” részleg, ahol Dr. 
Peter Lechleitner egyetemi professzor értékes 
tanácsokkal látja el a hozzá fordulókat. 

A Grandhotel Lienz fényűző környezetben 
kínál élménydús kikapcsolódást télen-nyáron, 
rengeteg lehetőséget kínál a pihenni vágyók-
nak, családoknak, és a sportot kedvelőknek 
egyaránt

Fanny-Wibmer-Peditstraße 2., 9900 Lienz  Tel.: +43/ 4852/64070
info@grandhotel-lienz.com       www.grandhotel-lienz.com
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Hotel luxuskivitelben
Álomnyaralásunk tökéletes helyszíne lehet a mediter-
rán hangulatú, osztrák kisvárosban található Grand-
hotel Lienz. Kelet-Tirol első ötcsillagos szállodája 
2009. április 30-án nyitotta meg kapuit, s ezzel a két 
tulajdonos család – Simonitsch és Westreicher – régi 
álma vált valóra. A hotel meseszép környezetben, az 
Isel folyó partjára épült, a lakosztályokból pedig cso-
dás panoráma tárul a Dolomitokra és a több mint 
3000 méter magas Schober hegységre. A szálloda épí-
tészetében és belső designjában a klasszikus elegancia 
párosul a „fin de siè cle” hangulatával: 72 luxusvendég-
szoba, négy exkluzív Royal Suite, 5 étterem, bár, well-
ness- és orvosi részleg várja a különleges kényeztetésre 
vágyókat. A frissítő, nyugtató masszázs után a környé-
ket is érdemes felfedezni. Lienz, a 750 éves városka, 
amelyet a „napfény városának” is neveznek, télen sí-
paradicsommá alakul: 8 hegyi vasút és kb. 350 km 
sílesiklópálya várja a sportos vendégeket. 

GRANDHOTEL LIENZ

DDD

www.grandhotel-lienz.com 
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"Dolomitkonyhájának" lényege: a
régiók legjobb termékeinek érté-
keinek megtartása és érvényre
juttatása. Különlegesség, hogy az
éttermek felé menet, a padlóba
épített üveglapon keresztül a pin-
cébe a vendég bármikor bepillan-
tást nyerhet.

A medical wellnessben a jövő
Ahogy azt a szálloda nevében a
„gourmet” irányvonal mellett jel-
zik, egyben medical wellness éa
spaszolgáltatásokat is kínál a ház.
Mindezt nem csupán a szállodá-
ban lakóknak, hanem a környék-
ről bárkinek: szabadon használ-
hatják a belső és külső meden-
cék, kezelőhelyiségek, gőzfür-
dők, szaunák bármelyikét. A tulaj-
donosok, egyben a ház építői és
üzemeltetői pontosan tudják: ma-
napság csak akkor válhat egy
szálloda keresetté, ha különle-
gességet kínál. Ezek egyike a pri-
vat spa, amelyet Amerikából vásá-
rolt speciális, Ausztriában is uni-
kumnak számító vízággyal, vala-
mint víz- és fényterápiával szerel-
tek fel. Itt akár speciális rituálé –
egyénre szabott és az adott hold-
fázisra hangolt masszázs és teljes
testkezelés – is igénybe vehető.
A tulajdonos család egyik tagja,
sr. Peter Lechleitner professzor
vezetésével zajlanak – szigorúan
zárt ajtók mögött – a „Symbio-
Med Medical” kezelések, amelye-
ken először ultrahangos és ergo-
méteres vizsgálatokkal felmérik a
vendég állapotát, majd a saját la-
boratórium, a modern kezelések
és az alternatív gyógymódok kü-
lönleges keverékét állítják össze -
szigorúan egyénre szabva. Így ke-
zelnek fitnesz- és érrendszeri
problémákat, öregedési jeleket,
fogyasztanak vagy éppen segíte-
nek a hízásban.

Vágó Ágnes
Vendég & Hotel

További információk: Grandho-
tel Lienz*****

9900 Lienz, Fanny-Wibmer-
Pedistrasse 2. Ausztria

Tel: 0043/4852/64 070, Fax:
0043/4852/61 874

E-mail: info@grandhotel-
lienz.com Internet: www.grand-

hotel-lienz.com
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Ám aki ma Lienzben jár, azt hiszi,
ismét a múltban találja magát:
ugyanazok a 750 évvel ezelőtti vi-
lágot idéző, virágba borult épüle-
tek, kellemes kávézók, napfény-
ben fürdő, teraszos kisvendéglők,
állandóan hömpölygő, ráérősen
sétálgató vagy bicikliző, békés vá-
roslakók az utcán mindenütt.
Stressznek, idegeskedésnek, ro-
hanásnak, úgy tűnik, még a hírét
sem hallották Lienz lakói, akik
télen a környék álomsíhelyeiből,
nyáron a hegyeken túrázókból,
hegyikerékpározókból, vagyis a
turizmusból élnek.

Mesél a múlt
Hogy ugyanaz a békebeli hangu-
lat uralkodjon a városkában, mint

hajdanán, a legegyszerűbb mód-
szerrel érték el a lienzi jómódú
polgárok: régi fényképek, terv-
rajzok alapján, hajszálpontosan
mindent ugyanúgy visszaépítet-
tek, ahogy őseik idejében volt.
Így tettek azzal a jókora gazdasá-
gi épülettel is, amely a városkát
két részre szelő Isel folyó túlpart-
ján állt. Később a ház árván ma-
radt, amolyan senki tulajdona lett.
Ekkoriban döntött úgy a Tirolban
másutt egy ötcsillagos házat már
sikerrel működtető Simonitsch és
Westreicher család, hogy megvá-
sárolják a magára maradt birto-
kot, és klasszikus eleganciájú, kí-
vülről a múlt század építészetét
idéző, ám belül minden porcikájá-
ban a legmodernebb technikával

és luxussal felszerelt szállodát
építenek. 2005-ben született
meg a döntés, 2006-ban megkö-
tötték a helyi Községi Tanáccsal a
szerződést, rá egy évre kezdőd-
hetett az építkezés. És 2009. áp-
rilis 30-án, az előzetes terveknek
megfelelően, megnyitotta kapuit
Kelet-Tirol első ötcsillagos szállo-
dája, a Grandhotel Lienz.

Közbeszól a jelen
Mindössze 16 hónap alatt készült
el az épületegyüttes, benne 72
luxusvendégszoba, 4 royal suite –
emeletenként más-más színekkel
(kék, zöld, arany) kombinálva –
kapott helyet. 640 nm2-t biztosí-
tottak az öt, különböző stílusban
berendezett étteremnek. Mellet-

tük, a lobbival szemközt a tágas
szállodabár, kandallóval, benne
tűzzel és a szemben lévő
Schober hegyóriásokra néző, te-
raszos kávézóval várja a ház ven-
dégeit. Egy szinttel feljebb a kon-
ferenciatermeket rendezték be,
amelyen keresztül szintén a Dolo-
mitokra és a ház alatt zúgó Isel fo-
lyóra néző panorámás teraszra
juthat ki az üzleti megbeszélésen
lévő akár a kávészünetben vagy
munkaebéd idején. Az ízekről
Flascherberg Christian főszakács
gondoskodik a konyhában (Kivá-
lasztásának körülményei e lapszá-
munk 3. oldalán olvashatók - a
szerk.), ő az, aki régi hagyomá-
nyos osztrák recepteket ötvöz a
korszerű táplálkozás elemeivel.

elet-Tirol fővárosát, a festő ecsetjére kívánkozó, Dolomitok tövé-
ben megbúvó, mesés gazdagságú Lienz több mint 700 éves pa-
tinás hangulatát, úri bevásárlóutcáit, fagerendás kisvendéglőit
és kávézóit több mint ezer, jól irányzott amerikai bombatalálat

rombolta le a második világháború utolsó hetében. A 13 ezer lelket
számláló városkában csupán az egyik templom és a hegyoldalban meg-
búvó Bruck vára maradt épen, mindössze kilencen estek áldozatul, pe-
dig a földdel tették egyenlővé a várost a bombázók. 

K
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Grandiózus családi vállalkozás
Grandhotel Lienz*****, Tirol, Ausztria

szálloda/jó helyekszálloda/jó helyek

Ötletek a Grandhotel 
Lienz-től
• archaikus építészet ötvözése

a legmodernebb luxussal
• speciális wellness-szolgál-

tatások, például privat spa
• kéthetente az alkalmazottak-

nak továbbképzés
• a dolgozóknak napi három-

szori ingyenes étkezés
• hetente egyszer, éjjel a well-

nesst az alkalmazottak díj-
mentesen használhatják

„Fin de siécle” stílusú, azaz a századvég hangulatát idéző luxuskivitelezésűek a szobák

1400 nm2-en a spa & wellnes részleg

Öt étterem – mind más stílusban. A középen álló kályha többszáz éves darab

150 különböző borfajta, közülük a legtöbb osztrák tétel

Öt étterem – mind más stílusban. A középen álló kályha többszáz éves darab

150 különböző borfajta, közülük a legtöbb osztrák tétel
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Családban marad
A családunk nagy, és valahogy úgy alakult, hogy mindannyian a
szállodaszakmában dolgozunk. Én sem lógok ki a sorból: hat éven
keresztül hotel-menedzsment szakon tanultam Innsbruckban, utána
egy évig Angliába kerültem gyakorlatra, majd Olaszországba, egy
másik szállodába, ahol minden lépcsőfokot végigjártam, minden
területet megismertem – dolgoztam a recepción, a konyhán, mar-
keting- és értékesítési vonalon –, mielőtt menedzseri pozíciót kap-
tam családunk másik ötcsillagos házában, a tiroli Serfausban lévő
Hotel Cervosában, ahol a bátyám az igazgató. Amikor összeült a
családi tanács, és megszületett a döntés, hogy Lienzben egy másik
ötcsillagos luxusszállodát építünk, nagyot
dobbant a szívem, amikor igazgatóként
rám esett a választás. 280 km-re van a
másik szállodánk, amint lehetett, cso-
magoltam, és szinte „repültem” ide,
Lienzbe belakni a helyet, végig felügyelni
az építkezést.
A nyitás óta napi 10–12 órát dolgozom,
egy szabadnapom van minden héten,
amikor a barátnőmmel elmegyünk vala-
hová, de ennyit is csak azért engedé-
lyeztem magamnak, mert a nővéremmel
költöztünk át, és ha nem vagyok jelen, ő
vezeti a szállodát.
Nemcsak hogy a gazdasági válság kellős
közepén nyitottuk meg a Grandhotel
Lienzet (a szállodát részletesen bemu-
tatjuk e lapszám 32–33. oldalán – a
szerk.), hanem már az építkezést is
elérte a krízis. Bár mindenért megküzdöttünk, két tornyot magával
rántott a gazdasági visszaesés. Hiszen az Isel folyó felé eső
oldalon, a Dolomitokra néző panorámával még két különleges
toronyépítményt terveztünk, különleges szobákkal, fenséges
kilátással, amely azonban egyelőre álom maradt, hiszen vissza kel-
lett fogni az építkezést. A családunk így is felerészben állta a mon-
stre költségeket, felerészben banki invesztícióból épült a hotel. 
A nyitástól kezdve 50 dolgozóval üzemeltetjük – ez év április 30-tól
– a 72 luxusszobával rendelkező házat, alkalmazottaink közül a
legtöbb fiatal. Kéthetente minden részlegnek a szakterületére sza-
bott szemináriumot tartunk, a szak- és továbbképzés állandó pro-
gram annak, aki nálunk kap munkát. A séfünk Karintiából érkezett
hozzánk, szaklapokban hirdettük meg annak idején az állást, hat
magasan kvalifikált főszakács jelentkezett rá különböző hotelekből.
Közülük hármat választottunk ki, majd következett a személyes
meghallgatás. Azt követően pedig mindegyik pályázónak megker-
estük – e-mailben, telefonon vagy személyesen – az önéletraj-
zában megjelölt munkahelyeit, mindenütt ugyanarról érdeklődtünk:
a jelentkező miképp végzi vagy végezte a feladatát?
Néha, ha van egy perc szusszanásnyi időm, az étterem teraszáról
elnézem a szemben fekvő, tekintélyt parancsoló, fenséges Dolomi-
tokat. Elképzelem, amint a barátnőmmel kéz a kézben valamelyik
hegyoldalban felfelé törünk, a csúcsra. Azonban erre a valóságban
még nem volt időm, pedig tényleg szinte karnyújtásnyira van tőlünk
ez a tökéletes és páratlan kikapcsolódási lehetőség.

Johannes Westreicher
szállodaigazgató, Grandhotel Lienz

Türelem – üzletet
terem?
A magyar élelmiszerek biztonságosak, bátran fogyaszthatók, mind-
emellett finomak is. Ezt bátran állíthatjuk, hiszen mi rendelkezünk az
EU legszigorúbb élelmiszerkönyvével, amely az összes hazánkban ter-
melt élelmiszerre érvényes. A kemikáliák, mérgező anyagok felhaszná-
lása az EU-ban az egyik legcsekélyebb mértékű, mindemellett hatéko-
nyan működő növény- és állat-egészségügyi ellenőrző rendszert is mű-
ködtet az FVM. Promóciós kampányaink során épp ezt az üzenetet
igyekszünk kommunikálni. Például a Kiváló Magyar Élelmiszer (KMÉ)
védjeggyel ellátott termékekkel, amelyek előállítói közül jó néhányan
termékeikkel együtt jelen voltak azon az október 6-án megtartott üzleti
találkozón, amelyet a Vendég & Hotel szaklappal közösen rendeztünk
(helyszíni képes beszámolónk a 6–7. oldalon – a szerk.). 
Különösen fontosnak tartom ezt a rendezvényt, hiszen az AMC törté-
netében is egyedi és első az ilyen jellegű, közvetlenül a termelő- és a

Horeca-szegmensben dolgozó lehetsé-
ges vásárlók találkozása. Remélhetőleg
elindítottunk ezzel egy folyamatot, amely
a jó kapcsolat kialakításához, egymás
megismeréséhez és az üzlet gördülé-
keny folytatásához talán hozzásegít.
Az elmúlt években igyekeztünk az AMC
keretén belül szolgáltató funkcióinkat fej-
leszteni. Ennek keretében meghallgatjuk
az élelmiszer-ipari képviseletek, termelők
véleményét, amit költségvetési lehetősé-
geink prioritása mellett igyekszünk figye-
lembe venni. Közben honlapunkat folya-
matosan fejlesztjük, közérdekű marke-
tingkutatásokat készítünk, amelyek inter-
netes portálunkon elérhetőek. Sajnos a
jelenlegi a szűkös források csak egy
alapközösségi marketingtevékenységet
tesznek lehetővé, azaz csak a legfonto-

sabb tevékenységek szűk skáláját tudjuk teljesíteni. Így például a leg-
nagyobb külföldi és belföldi kiállításokon veszünk részt közösségi
standdal, minimális számú külföldi áruházi értékesítésösztönző akciót
indítunk, a KMÉ védjegy promóciójának évente egy-egy szegmensét
tudjuk lefedni. Ez évben az in store akciókra helyeztük a hangsúlyt,
5–6 kiemelt termékpálya közösségi marketingjét támogatjuk, emellett
számos kisebb volumenű tevékenységet végzünk. 
Az AMC-t az állami költségvetés 2004 óta tartó folyamatos megszorítá-
sai érintik, ennek eredményeként a 2003. évi 3 milliárd forintos szak-
mai költségvetéssel szemben az elmúlt években mindössze 1 milliárd
forint körüli támogatással gazdálkodhattunk. Vagyis a mostani gazdasá-
gi krízis minket már nemigen érint, mert ha még kevesebből kellene ki-
jönnünk, az már a megszűnésünkkel lenne egyenlő. Azt azonban na-
ponta tapasztaljuk, hogy a hazai vállalkozások egyre jobban rá vannak
utalva az állami segítségre, így ami tőlünk telhető, mindenben segí-
tünk. Csodák azonban nincsenek, pedig az égiek és főként a földiek
türelme tovább már nem tartható.

Pál József
igazgató, Agrármarketing Centrum

bevezetőbevezető



69

SZÉPSÉG ÉS EGÉSZSÉG

Az ausztriai Lienz, a csodálatos termé-
szeti környezetben elhelyezkedő 750 
éves, mégis modern, pezsgő életű, 

mediterrán hangulatú kisváros Kelet-Tirol fővá-
rosa. Az Isel és a Dráva folyó találkozásánál, 
északon a Hohe Tauern Nemzeti Park (több 
mint 3000 m magasban 300 hegycsúcs, 342 
gleccser, 279 patak, 26 vízesés, 551 hegyi tó), 
délen a világ legszebb hegyei között említett 
Dolomitok veszik körül. A napfény városának 
is nevezett település (évente több mint két-
ezer a napsütéses órák száma) télen-nyáron 
rengeteg élményt kínál a pihenni vágyóknak, 
családoknak és nem utolsósorban a sportot 
kedvelőknek. Lehetőség van hegyi-, gyalog- és 
hegymászó túrákra, siklórepülésre, hegyibicik-
lizésre, vadvízi evezőtúrákra, golfozásra. Lienz 
és környéke igazi síparadicsom: Hochstein, a 
Világkupa színhelye 7 km-es lesiklópályáival 
Kelet-Tirol legigényesebb síterepe. A zettersfel-
di lesiklópálya pedig ideális családosoknak.

A 2009 áprilisában 
megnyílt Grandhotel 
Lienz Kelet-Tirol első 
ötcsillagos szállodája. 
Az Isel folyó partján, 
a történelmi város-
központtól néhány 
percre, csendes környezetben található. Tulajdo-
nosai, a Simonitsch és a Westreicher családok min-
dent megtettek, hogy megfeleljenek a különleges 
környezetre vágyó, igényes vendégeknek. A szállo-
da klasszikus eleganciája a Monarchia századfor-
dulós hangulatát idézi, és stílusosan ötvözi a nosz-
talgiát a modern komforttal. A Dolomitokra és a 
több ezer méter magas Schober hegységre néző 
72 vendégszoba, valamint a négy exkluzív Royal 

személyre szabott, függően attól, hogy éppen 
melyik fázisában tartózkodik a Hold. Az újhold 
az újrakezdés időszaka, és a stimuláló kezelé-
sek ideje. A növő hold a regenerálódás, befoga-
dás ideje, amikor is a tápláló, ápoló kezelések a 
legjobb hatásfokkal érvényesülnek. A telihold a 
fények időszaka, ilyenkor kényeztető rituálékra 
van szüksége az embernek. A fogyó hold a lazí-
tás, a kiengedés ideje, ami különösen kedvez a 
tisztító, méregtelenítő kezeléseknek.

Dr. Peter Lechleitner egyetemi professzor 
részvételével kialakítottak egy orvosi részleget 
is, ahol szakszerűen ötvözik a hagyományos 
orvoslást a természetes módszerekkel. A saját 
laboratóriummal, kezelő, illetve ultrahang- és 
ergométer-vizsgálatokra berendezkedett helyi-
ségekkel rendelkező részlegben a vendégek 

kívánságára különféle egészségügyi állapot-
felmérést, kezeléseket (fogyókúrás, öregedést 
lassító stb.) végeznek – sikeresen alkalmazva 
a hagyományos kínai orvoslás, a homeopátia 
vagy az ájurvéda módszereit.

A szálloda természetesen nagy hangsúlyt 
fektet a kulináris élményekre. Hagyományos 
receptekből varázsolnak könnyű és az egészsé-
ges, korszerű étrendi előírásoknak megfelelő, 
ízletes fogásokat. Koncepciójuknak megfele-
lően igyekeznek idényjellegű menüt összeál-
lítani a környék ízeinek és színeinek tökéletes 
érvényre juttatásával. Mindehhez saját boros-
pincéjükben mintegy 150 fajta kitűnően válo-
gatott borból kínálnak öblítenivalót a tulajdo-
nosok. Filozófiájuknak megfelelően nemcsak 
luxuskörnyezetet, hanem személyre szabott 
szolgáltatást szeretnének nyújtani.                (X)

További információ:
Grandhotel Lienz

9900 Lienz, Fanny-Wibmer-Pedistrasse 2.
Ausztria

Tel.: 0043/4852/64 070 Fax: 0043/4852/61 874
E-mail: info@grandhotel-lienz.com

Internet: www.grandhotel-lienz.com       

Suite berendezése luxuskivitelű, és szí-
neiben a sötétszínű fa mellett a bordó, 
a kék, a zöld és az arany dominál. Az 
exkluzivitás és a részletek finomsága 
jellemző a 640 m2-en elhelyezkedő öt 

étteremre, a nyitott kandallós szalonra, és a csodás 
kilátással rendelkező, az Isel folyó partjára néző 
álomszép teraszra.

A hotelhez tartozik egy 1400 m2-es spa- és 
wellness-részleg, külső és belső úszómedencé-
vel, hét kezelőhelyiséggel, többféle gőzfürdő-
vel, szaunákkal (közte bioszaunával), jól fel-

szerelt fitneszcentrum-
mal, pihenőkkel, párok 
részére kialakított ún. 
privát spa részleggel. 

Gazdag a kínálata 
a rekreációt szol-
gáló kezelések-
nek: van szeráj- és 
pakolásos fürdő, 
aromaolajos-, forró 
köves, kelet-tiroli 

hegyi mézmasszázs, orvosi masszázs (nyirok-
drenázs, sportmasszázs), ájurvédikus kezelés. 

A szálloda különleges szolgáltatása a „Do-
lomitok aranya – holdrituálék hölgyeknek és 
uraknak” elnevezésű kezelés, amely ötvözi az 
Alpokban szedett és ősi receptek alapján fel-
dolgozott gyógynövények hatását a különböző 
holdfázisok emberre és a természetre gyakorolt, 
ősidők óta megfigyelt befolyásával. A kezelés 

Lienz új
hotel-gyöngyszeme

„Hagyja magát elvarázsolni szállodánk luxuskörnyezetében, 
és évezze kínálatunk sokszínűségét!” – hangzik a szálloda-
tulajdonosok mottója.
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Grandhotel lienZ
Medical-Wellness-Spa & Gourmethotel

A Grandhotel Lienz, Kelet-Tirol első ötcsillagos szállodája, amely az Isel folyó 

partján, a történelmi városközponttól néhány perce található, igazi luxuskörül-

ményekkel várja vendégeit. A szállodában a klasszikus elegancia a XIX. század 

végének hangulatával párosul. A 3000 méter magas Dolomitokra néző, részben 

külön gyermekszobával ellátott 72 luxusvendégszobában és a 4 exkluzív Royal 

Suite berendezésében a bordó, a kék, a zöld és az arany szín sötét fával kombinált 

színvilága dominál. 5 étterem, nyitott kandallóval rendelkező szalon, szállo-

dabár, az Isel folyóra néző álomszép szállodaterasz, borospince, 1400 négyzet-

méteres spa- és wellness-részleg belső és külső medencével, 7 kezelőhelyiséggel, 

a párok részére kialakított, gőzfürdővel, pezsgőfürdővel és pihenőrésszel ellátott 

ún. privát spa-részleg minden téren az igényes vendégek kényelmét szolgálja. 

Hagyja magát elvarázsolni a Grandhotel 
Lienz luxuskörnyezetében, és élvezze

a szálloda sokszínűségét!



9900 lienz, Fanny-Wibmer-Peditstrasse 2 . Tel.: 0043/4852/64070
E-Mail: info@grandhotel-lienz.com . www.grandhotel-lienz.com
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A hegyek országa – Tirol
Tyrol, the land of mountains

Káprázatos tájakon utazunk. 
Úti célunk a 750 éves, mediterrán 
hangulatú, pezsgő életű Lienz, 
Kelet-Tirol fővárosa. Sík vidék 
felől közelítjük meg az osztrák 
tartományt, s ámulatba esünk a 
hatalmas hegyektől, mély völ-
gyektől, a hegyek karéjában meg-
húzódó, és a hegytetőre épült 
házak látványától. Autónk hátsó 
ülésén kucorodva hallgatom a 
„kísérőzenét”, a magnóból halk 
zene szól, Cseh Tamás énekel. A 
melankólia és az utazás izgalma 
keveredik bennem, miközben bá-
mulom a természetet, amely le-
nyűgöz. Jó ez így.

PIHENŐ PANORÁMÁVAL
Faljuk a kilométereket, meghódítva egyre 

több hegyet, ahol viaduktok és alagutak váltják 
egymást, megkönnyítve utunkat. Első pihe-
nőnket a villachi hegyekben, majd a másikat a 
Wörthi-tóhoz közel tartjuk. A tó Karintia leg-
romantikusabb helye. Lélegzetelállító a körkép, 
egyedülállóan szép a panoráma.

A DOLOMITOK VARÁZSA
Fáradtan, ám sok-sok élménnyel gyarapod-

va, végre megérkezünk Lienzbe. A városka 678 
m magasan, az Isel és a Dráva összefolyásánál 
fekszik, mesés kulisszák közepette. Északon a 
Nemzeti Park, dél felől pedig az egyedülálló 
Dolomitok veszik körül. A Dolomitokat egyéb-
ként a világ legszebb hegyei között említik. Azt 
hiszem, a természet nagyon előrelátó volt, s 
azért gyúrta, alakította ezeket a hatalmas, több 
ezer méter magas hegyeket, hogy 
az ember ne tudja leigázni őket, 
hogy méltósággal ők uralkodja-
nak, s mi, „alattvalók” ámulattal 
bámuljuk szépségüket. Lienzet a 
napfény városának is nevezik, mi-
vel évente több mint kétezer nap-
sütéses órával büszkélkedhet.

A HARANGOK 
BESZÉLGETNEK
Másnap délután felfedezőútra 

indulunk. A várostól nyugati 
irányban, a főtértől másfél kilo-
méterre meglátogatjuk a város 
fölötti magaslatra épült Schloss 
Bruckot, Lienz ősi várát, mely 

egyben a város jelképe is. A hatalmas várat a 
XIII. század végén a gőrzi grófok építették. Ki 
hinné, hogy falai között egykor híres boszor-
kányper is zajlott. A hatalmas építmény 1943-
ban Lienz város tulajdonába került, azóta a 
városi múzeumnak ad otthont. A Schlossberg 
(Várhegy) sétányairól jól látható és hallható a 
város. Este hétkor megkondulnak a harangok, 
öblösen, csengő hangon, ércesen válaszolgat-
nak egymásnak. A harangok beszélgetnek. 
Nem csoda, hiszen a városnak öt temploma és 
két művészi értékű kápolnája van. Várnéző 
sétánk végén feldíszített lovas kocsi várja ki-
csiny seregünket, így hajtunk a várból a szál-
láshelyünkre, a Grandhotel Lienzbe.

CSILLAGOK, CSILLAGOK
Pontosan öt csillag díszíti a Grandhotel 

Lienz szállodáját. Tulajdonosai, a Simonitsch 
és a Westreicher családok igen nagy összeget 
invesztáltak az ígéretes projekt megvalósításá-

We travel along wonderful 
landscapes, heading towards the 
750 years old capital of East Ty-
rol, a vibrant city with a Medi-
terranean atmosphere, Lienz. 
We approach this Austrian prov-
ince from the flatlands and are 
astounded by the high moun-
tains, deep valleys and the hous-
es surrounded by mountainsides 
or built on the peaks. Sitting in 
the back seat of our car, I listen 
to the ambient music, Tamás 
Cseh’s recording. As I watch the 
amazing beauty of nature, mel-
ancholy and the excitement of 

traveling combine inside me. This is really 
nice.

A RESTING PLACE WITH A VIEW
We leave kilometer after kilometer be-

hind, conquering more and more mountains, 
while viaducts and tunnels make our journey 
easier. Our first stop is in the mountains of 
Villach and the second one at the Wörther-
see. This lake is the most romantic place in 
Carinthia. The view from here is amazing, 
with an outstanding panorama.

THE WONDERS OF THE 
DOLOMITES
We arrive at last in Lienz, weary but full 

of new experiences. The city lies 678 m above 
sea level, at the junction of the Isel and the 
Dráva rivers, among amazing scenery. To the 
north is the National Park, while it is sur-
rounded by the unique dolomites to the 

south. The Dolomites are con-
sidered to be among the most 
wonderful mountains in the 
world. I believe that Nature has 
exhibited considerable foresight 
in shaping these tall peaks, 
stretching thousands of meters 
high, with the intention that 
they should be unconquerable to 
mankind. Nowadays, they tow-
er above us as the undisputed 
rulers of the landscape, while we, 
their loyal subjects just marvel 
at their beauty. Lienz is also 
called the city of sunshine since 
it has more than two thousand 
hours of sunny weather a year.

Kitekint
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ba..Mottójuk: „Hagyja magát elvarázsolni 
szállodánk luxuskörnyezetében, és élvezze kí-
nálatunk sokszínűségét!” A szállodában a 
klasszikus elegancia párosul a századvég han-
gulatával. Már a kétszintes lobbiban érezhető 
a nagyvilági környezet, az elegancia, amely a 
szobabelsőkben is megmutatkozik. Vendégszo-
báink ablakából megcsodálhatjuk a Dolomi-
tokat és a több mint háromezer méter magas 
Schober-hegységet. Az exkluzivitást fokozza 
még a különleges részletek hangulatát őrző öt 
étterem, a nyitott kandallóval rendelkező sza-
lon és a csodás kilátást biztosító, közvetlenül 
az Isel folyó partjára néző, álomszép szálloda-
terasz.

ÖTCSILLAGOS WELLNESS!
A Grandhotel több mint 1400 négyzetmé-

teres spa & wellness részlege a szépség, a har-
mónia és a csönd szigete. A harmadik napon 
vendéglátóink itt kényeztettek bennünket. 
Külső és belső medence, 7 kezelőhelyiség, a 
párok részére kialakított gőzfürdővel, pezsgő-
fürdővel és pihenőrésszel ellátott privát spa 
részleg, különböző szaunák, szeráj- és pakolá-
sos fürdők, ayurvedikus kezelések, aromaolaj-, 
a forró köves és a kelet-tiroli hegyiméz-mas-
százs nyújtotta lazító kezeléseken át, egészen 

az orvosi masszázsokig minden megtalálható. 
Természetesen a kínálatból nem hiányozhat a 
fitneszcentrum és a wellness-shop sem. A spa 
& wellness területén „SymbioMed Medical 
Care” részleget alakítottak ki, ahol Dr. Peter 
Lechleitner egyetemi professzor értékes taná-
csokkal látja el a hozzá fordulókat. A vizsgála-

tok kínálata az alap- és intenzív egészségiálla-
pot-felmérés, a fitnesz- és érrendszeri állapot 
felmérésétől, az öregedési folyamat lassítása, a 
hagyományos kínai orvoslás, a homeopátia, és 

a súlycsökkentés területéig terjed. Az egészsé-
ges életmódhoz hozzá tartozik az egészséges 
táplálkozás is. Minderről a szálloda főszakácsa, 
Flaschberger Cristian gondoskodott, meglepett 
bennünket „dolomitkönnyű” ételkülönleges-
ségeivel.

Molnár Márta

�

(Az utazásért köszönet a Grandhotel 
Lienznek és Sopronyi Katinak, utunk szerve-
zőjének.)

TALKING BELLS
The next day we set out to explore the sur-

roundings. West of the city, one and a half miles 
from the city’s main square, we spot Schloss 
Bruck, the ancient castle and symbol of Lienz. 
The gigantic castle was built at the end of the 
18th century by the Counts of Görz. Who would 

have thought that even a witch trial has been 
held within these walls? The large building be-
came the property of the city of Lienz in 1943 
and it has been a city museum ever since. From 
the walkways of the Schlossberg (Castle Hill), 
one can see and hear the whole city. At seven 
a.m., the bells are sounded, responding to each 
other in resounding, deep, metallic voices. This 
is not surprising considering that the city has five 
churches and two artistic chapels. At the end of 

our visit to the castle, our little group is taken to 
our lodgings, the Grandhotel Lienz by coach.

STAR POWER
Grandhotel Lienz is adorned with exactly five 

stars. The hotel’s owners, the Simonitsch and 
Westreicher families have invested substantial 

funds into this high quality project. Their mot-
to is “Be charmed by the luxury surroundings of 
our hotel and enjoy its diversity!” Classical ele-
gance and end-of-the-century style are combined 
in the hotel. Even the two-storey lobby radiates 
an atmosphere of high life and elegance, which 
is carried further in the room interiors. From our 
rooms, we can marvel at the Dolomites of Lienz 
and the Schrober mountains, with peaks over 
three thousand meters in height. The sense of 

exclusivity is further enhanced by the five res-
taurants, each with special details, the parlor 
with its open fireplace and the dazzlingly beauti-
ful terrace, with a view over the river Insel.

FIVE STAR WELLNESS
The Grandhotel’s 1400 square meter spa & 

wellness section is a sanctuary of beauty, har-
mony and serenity. On the third day, our hosts 
have treated us to the pleasures of these services. 
There is an outdoor and an indoor pool, 7 treat-
ment rooms, a private section for couples, in-
cluding a sauna, a Jacuzzi and a resting place. 
Different saunas, Seraglio style and mudpack 
baths, Ayurvedic, aroma oil, hot stone and East 
Tyrolean mountain honey massage treatments 
are all available, as well as medical massage 
therapies. Naturally, the line-up of services in-
cludes a fitness center and a wellness shop as 
well. The spa & wellness area includes a “Sym-
bioMed Medical Care” area, where Prof. Dr. 
Peter Leichtner offers useful advice to people 
who come to him. He offers basic and intensive 
health status overviews, fitness and circulatory 
assessments, as well as procedures for slowing 
down aging, treatments from traditional Chi-
nese medicine, homeopathy and weight reduc-
tion. Healthy living also includes eating healthy; 
this has been taken care of by chef Flaschberger 
Cristian who has surprised us with his refreshing 
specialties.

(Special thanks go to Grandhotel Lienz and 
Kati Sopronyi for organizing our trip.)
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ELLESZÉPSÉG

HOTEL LARIMAR, STEGERSBACH,
AUSZTRIA
A Hotel Larimar Stegersbach  (Dél-Burgenland) új, kimagasló 
minőségű termál-, spa- és golfszállodája. Természetes ener-
giával és erővel telt, gyönyörű helyen várják a vendégeket a 
4 őselem – föld, tűz, víz és levegő – alapján berendezett bio-
szobák, valamint a szálloda saját 4000 m2-es wellness- és 
sparészlege, amelyet a Larimar-termálfürdő és -szaunavilág, 
illetve a Larimar Spa kezelőhelyiségei és szépségszalonja al-
kotnak. További fürdőzési lehetőséget kínál a stegersbachi für-
dő, amelyet egy fűtött, föld alatti folyosó köt össze a szállodával. 
Közvetlenül a szálloda mellett terül el a Thermen-Golfschaukel 
Lafnitztal, Európa egyik legnagyobb golflétesítménye.  
Az Elle ajánlata: a csodálatos, dimbes-dombos zöld környezet 
természetes energiája és ereje adja Larimar spaajánlatainak 
alapját. Az exkluzív wellness- és spavilág része a termálfürdő, 
ahol két termálmedence, sportmedence és gyönyörűen ki-
alakított pihenőterek találhatók. Az egyedi szaunavilágban 
különböző szaunák, élményzuhanyok és vízágyak szolgálják 
a teljes nyugalmat, míg a sparészleg a legkülönbözöbb keze-
léseket és masszázsokat kínálja.
Cím: Larimar Hotel, A-7551 Stegersbach, Panoramaweg 2., 
www.larimarhotel.at

GRANDHOTEL LIENZ, AUSZTRIA
Lienz, a kellemetes alpesi kisváros a Dolomitok 3000 méteres 
csúcsainak gyűrűjében fekszik, amely télen síparadicsom, nyá-
ron pedig a legkellemesebb túrázásoknak helyet adó, csodá-
latos díszlet. A Grandhotel Lienz, Kelet-Tirol első ötcsillagos szál-
lodája az Isel folyó partján, a történelmi városközponttól néhány 
percre található, és idén áprilisban nyitotta meg kapuit. A szállo-
dában a klasszikus elegancia párosul a fin de siècle hangulatá-
val, és  1400 m2-es spa & wellness részlege van. Ebben belső és 
külső medence, hét kezelőhelyiség, bioszanuna, finn szauna, 
többféle gőzfürdő és egy igazi különlegesség, a párok részére 
kialakított, gőz- és pezsgőfürdővel  ellátott, privát sparészleg ta-
lálható. A kezelések gazdag kínálata a szerájfürdőktől kezdve az 
ajurvédikus kezeléseken át az orvosi masszázsokig terjed. 
Az Elle ajánlata: a szálloda specialitása a Dolomitok aranya 
– Holdrituálék hölgyeknek és uraknak elnevezésű testkezelés. 
Ennek során az osztrák Alpokban és a völgyekben előforduló 
természetes nyersanyagokat használnak, amelyeket a Hold 
erejéről szerzett tudással ötvöznek. Így újhold idején stimuláló, 
növekvő hold idején ápoló, telihold idején kényeztető, fogyó hold 
idején tisztító kezelést kapunk.
Cím: Grandhotel Lienz, A-9900 Lienz, Fanny-Wibmer-Pedit-
strasse 2. Tel.: 0043/4852/64 070 www.grandhotel-lienz.com

Grandhotel Lienz, Ausztria

Hotel Larimar, 
Stegersbach

ELLESZÉPSÉG

DANUBIUS HEALTH SPA RESORT  
BÜK, BÜKFÜRDŐ
Mindannyian vágyunk egy olyan szállodára, ahol a nagyvárosi 
lüktetéstől távol megpihenhetünk, kikapcsolódhatunk, feltöltőd-
hetünk. A wellness bükfürdői birodalmában frissítő fürdőélmé-
nyek, ellenállhatatlan sportlehetőségek, felhőtlen szórakozás vár 
kicsiket és nagyokat minden évszakban. A hangulatos szálloda 
az Alpok lábánál fekvő, bájos kisvárosban tökéletes búvóhely 
nemcsak a sport szerelmeseinek és az aktív pihenést kedve-
lőknek, de a romantikus kikapcsolódásra vágyó pároknak is. 
Lazíthatunk a szálloda termál- és élménymedencéiben, ki-
próbálhatjuk a nordic walkingot, vagy biciklit bérelve fedezhetjük 
fel a környéket. Őszi szünet a gyerekekkel, romantikus hétvége 
kettesben, vagy méregtelenítő léböjtkúra – a Danubius Health 
Spa Resort Bük elvarázsolja vendégeit szolgáltatásai színes 
választékával, attraktív vízi világával, páratlanul szép és nyugodt 
környezetével. 
Az Elle ajánlata: idén ősszel a legújabb iszappakolásokkal, 
iszapfürdővel, tű nélküli akupunktúrakezelésekkel kényeztethet-
jük testünket-lelkünket, és élvezhetjük az évszak ízeit a szálloda 
séfjének ajánlásával. 
Cím: Danubius Health Spa Resort Bük, 9740 Bükfürdő, Termál 
krt. 27., www. danubiushotels.hu/buk Danubius Health Spa Resort Bük , 

Bükfürdő
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zellei dóra
a maxima főszerkesztője

nincs megállás
A Valami Amerika „szőkéjéről” kevesen tudják, hogy 
sok más díj mellett tavaly átvehette a Magyar Köztár-
sasági Arany Érdemkeresztet is. Oroszlán Szonja meg-
állás nélkül dolgozik. Legközelebb a Fekete Péter című 
zenés vígjátékban láthatjuk a Centrál Színházban.
Egy interjúban azt nyilatkoztad, hogy amikor fel-
vételiztél a Színművészetire, az énekhangod volt az 
egyetlen értékelhető a teljesítményedben.
Igen, így volt. Musical szakra jelentkeztem, mert a tánc 
és az ének volt az erősségem. A színészet terén akkor 
még egyáltalán nem volt tapasztalatom.
Azóta gyakran játszottál butuska, szőke nőt. Nehéz 
kitörni egy ilyen skatulyából?
Úgy gondolom, hogy fiatalként kimondottan jó, ha tar-
tozik hozzád egy imázs, ha vagy valamilyen. Én inkább 
szerencsének fogtam fel az egészet. Kihasználtam a 
skatulyázás előnyeit, örültem neki, amikor felhívtak a 
rendezők, mert egyből én jutottam eszükbe. De persze 
egy színész attól színész, hogy bármit el tud játszani.
A zenés vígjátékokban érzed igazán otthon magad?
Nem mondanék ilyet. Én a színpadon érzem jól magam.
A Fekete Péterben énekelned is kell.
Igen, Colette-et játszom, akinek minden álma, hogy 
színésznő lehessen. A történet egyébként az 1929-es 
gazdasági világválság idején játszódik, így még aktuali-
tása is van a darabnak. 
Hol találkozhatunk veled 
mostanában?
A Madách Színházban az 
Édeskettes hármasban, 
az És mennyi szerelem!-
ben és a Producerekben. 
A Centrál Színházban 
pedig ötödik évadját 
kezdjük a Legénylakás 
című darabnak. Az RTL 
Klubon pedig októberben 
kezdődik a Csillag szüle-
tik tehetségkutató 
verseny, ahol én 
leszek az egyik 
zsűritag. Már 
most nagyon 
izgulok, hi-
szen ilyesmit 
még nem csi-
náltam. Óriási 
felelősség, de 
bízom benne, 
hogy sok te-
hetséget fede-
zünk majd fel.

szabad a tánc
a kontakt improvizáció egy táncforma, amelyben csak az ellazulás, a mozgás és az imp-
rovizáció számít – vagyis szabad a tánc. a kontakt Budapest a tavalyi nagy sikerű nyílt 
nap után ismét egész napos programokkal – külföldi és magyar vendégek előadásaival, 
bevezetett melegítéssel, múltidézéssel és élő zenével – vár november 8-án a trafóban 
mindenkit, aki ki szeretné kipróbálni magát ebben a műfajban. infó: www.trafo.hu

mai konyha
a nők LapjáBól jól ismert Bereznay 
tamás első szakácskönyve mai magyar 
konyha címmel hagyományos leveseink, 
Bográcsos ételeink és desszertjeink 
receptjeit egyszerűen, közérthetően, 
modern formátumBan gyűjti egyBe.
(Boook kiadó)

ötletes kukta
ha nem áll rendelkezésünkre 
mindig egy segítő kéz a konyháBan, 
legaláBB vegyük körül magunkat 
olyan konyhai eszközökkel, amelyek 
valóBan a hasznunkra válhatnak. 
a kookta egy olyan Bolt a főváros-
Ban, ahol mindent megtalálsz, ami 
ötletes, praktikus, nem utolsósor-
Ban pedig jó minőségű és dizájnos. 
hoBBiszakácsoknak sütéshez-főzés-
hez egyaránt ajánljuk.
infó: www.kookta.hu

a 100 leg...
tudjuk, kik a leggazdagaBBak. 
hát a legszegényeBBek? a kurt 
lewin alapítvány 100 Legsze-
gényebb című kiadványa sze-
mélyes történetekre, a közös 
felelősségre és égető gyakor-
lati proBlémákra koncentrál, 
hatásvadászat nélkül. infó: 
www.100legszegenyeBB.hu

design & humor
lublóy zoltán olyan fiatal dizájner, aki szereti, ha a tárgyak 
egyszerre humorosak és használhatóak. a design-
lubloy (többek között az artista és a sixay mellett) 
meghívást kapott a bécsi Blickfang vásárra, 
ahol bemutathatja dizájntárgyait. a mára 
több kontinenst átfogó kiállítássorozat 
október 16. és 18. között látható az 
osztrák fővárosban (www.blickfang.
com). a designlubloy ötletes tárgyai pedig 
megvásárolhatóak a www.lubloy.hu oldalon.

piac körkép
a mi generációnk éveken át a 
hipermarketekben tudta le a 

bevásárlást – „egy óra alatt egy 
hónapra“ jelszóval. persze, hiszen 

mindig rohanunk, mert késő 
este is nyitva van… és mert ott 

minden steril – no igen, az elmúlt 
időszakban nekem már túlságosan 
is annak tűnt. ezért szereztem be a 
vitaminadagunkat a zöldségesnél, 

akarom mondani a méregdrága zöldségesnél. épp erről pa-
naszkodtam telefonon anyukámnak, amikor közölte: „Úgy 
kell neked, ha már a piac nem felel meg őnagyságának...“ 
hm. a következő szombaton elmentem a legközelebbire. 

ahol minden pezsgett, és ahol senki sem rohant. sőt 
mindenkinek volt egy kedves szava a másikhoz. így esett, 
hogy például lett szép napérlelte – egyébként sem drága 
– paradicsomom feleannyiért, mert az árus bácsi szerint 

szép a szemem… jövő héten is ő pakolta az adagomat, de 
már a szép fonott kosaramba, mert időközben beszereztem 
egyet. láttam ugyanis, hogy a többi lány is ezzel rohangál. 

ha kedvet kaptál te is egy kis piacozáshoz, lapozd fel az 
aktuális maximát, amelyben egy útmutatót találsz az 

egészséges és emberközelibb élet felé.

instant zene
végy egy lemezt, regisztrálj a benne 

található kóddal a www.instantmusic.hu 
oldalon, és máris legálisan és korlátlanul 
tölthetsz le zenét alacsony előfizetési díj 

ellenében. miért éri meg? mert gyorsabb 
és biztonságosabb, mint a kalózoldalak. 

és mert tiszta marad a lelkiismereted. 
(universal)

úti cél
szeretünk nosztalgiázni, de vágyjuk a modern idők 
luxusát és kényelmét is. különleges környezetben 
érezzük igazán jól magunkat, de jobban örülünk, 
ha nem kell túl messzire utazni. jólesne egy kis 
lazítás a wellnessben, de kirándulnánk is a hegyek 
között... kelet-tirol nemrég nyílt, első ötcsillagos 
szállodája, a grandhotel lienz minden elvárásunk-
nak megfelel. az isel folyó partján, a történelmi 
városközponttól néhány percre, csendes környe-
zetben található ausztriai hotel még számos más 
meglepetést is tartogat.
infó: www.grandhotel-lienz.com



Vigyél haza!
A kutyA szeretete közelebb hozzA 

Az eltérő gondolkodású, hivAtású és 
kArAkterű embereket. Így kerülhetett 

egy különleges fAlinAptár egy-egy 
képére – örökbefogAdásrA váró 

kutyusok társAságábAn – törőcsik 
mAri és A bAltAzár szÍnház két tAgjA 
(képünkön) vAgy mészáros mártA és 

herendi gábor. A nAptár  elAdásából 
szármAzó teljes bevétel A illAtos úti 
telepen élő kutyák életkörülményeit 
jAvÍthAtjA. Infó: www.vigyelhAzA.hu

a nők sétánya
még egy olyan nap az évben, amikor a nők kerülnek a kö-
zéppontba. A partners hungary Alapítvány szervezésében 
idén második alaklommal ültettek fákat budapest egyik 
frekventált területén, óbudán, a flórián téren. A Promenád 
– A Nők Sétánya kezdeményezéssel a szervezők hagyományt 
szeretnének teremteni a jövő nemzedékei számára is, hogy 
természetes legyen kitüntetni, elismerni azokat a nőket, 
akik aktívan és önfeláldozóan tesznek a közösségekért. ezért 
mostantól évente fát ültetnek a díjazott hölgyek tiszteletére, 
népszerűsítve ezzel a környezettudatosságot és hangsú-
lyozva a jövőbe tekintés fontosságát. céljuk a közösségekért 
tevékenykedő nők elismerése és az általuk végzett civil mun-
ka értékének, megbecsültségének növelése a köztudatban. 
Infó: www.promenad.org

A hold ereje
már hippokratész is felismerte az egészség és 
a hold közötti összefüggést. A grandhotel lienz 
kelet-tirol első ötcsillagos szállodája, de spa- és 
wellnessrészlegének specialitása miatt éri meg 
igazán odautazni. A dolomitok aranya – holdritu-
álék hölgyeknek és uraknak elnevezésű kezelésen 
az osztrák Alpokban és völgyekben előforduló, kézzel 
szedett és az ősrégi hagyományok alapján feldolgo-
zott természetes nyersanyagok ötvöződnek a hold 
erejéről szerzett tudással. Abszolút személyre és a 
holdra szabottan. Infó: www.grandhotel-lienz.com

Kolléganőnk, eszter  
a szálloda napfényes 
teraszán pihen

BACARDI 
GROG 
4 cl Bacardi Black, 
2 cl friss lime-lé, 
2 cl narancslé, 
1,2 dl forró víz, 
méz ízlés szerint

2-3 diódarabot is 
dobhatsz az italba.

BACARDI 
HOT 
CHOCOLATE 
egy csésze forró csoki,
4 cl Bacardi Black,
tejszínhab
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 News
�Grandhotel�Lienz�
Luxus�és�elegancia�Kelet-Tirol�első�ötcsillagos�szállodájá-
ban,�Lienzben.�A�750�éves,�mediterrán�hangulatú�telepü-
lés�a�„napfény�városa”,�mely�télen�síparadicsommá�alakul�
át.�Az�Isel�folyó�partján�épült�hotelben�72�luxus�vendég-
szoba,�négy�exkluzív�Royal�Suite,�5�étterem,�bár,�wellness-�
és�orvosi�részleg�található,�lakosztályaiból�pedig�páratlan�
kilátás� nyílik� a� Dolomitokra� és� a� több� mint� 3000� méter�
magas�Schober-hegységre.��� www.grandhotel-lienz.com

�Globall�
Budapesttől�mindössze�20�kilométerre,�Tel-
kiben� nyitotta� meg� kapuit� a� négycsillagos�
GLOBALL� konferencia-� és� sporthotel,� mely�
szolgáltatásainak�körével�egészen�egyedül-
állónak�számít�a�hazai�piacon.�A�bioételeket�
is�kínáló�étteremtől�a�teljes�körű�wellness-�
szolgáltatásokon�át�a�környéken�szervezett�
programokig� minden� megtalálható� a� kíná-
latban,�ami�csak�elvárható,�a�hotel�igazi�kü-
lönlegességét� azonban� sportcentruma� je-
lenti,�ahol�számos�más�létesítmény�mellett�
többek� között� négy� standard� méretű� foci-
pálya�is�található.�� www.globall.hu

�Budapest�Bár�
Kávéházi�cigányzene�régi�magyar�slágerekkel,�kup-
lékkal� és� táncdalokkal� vegyítve.� A� zenekar� máso-
dik,� Volume� 2:� Tánc� című� albumán� a� sztepptől� a�
swingig�számos�melankóliaűző�műfaj�képviselteti�
magát� –� kiváló� előadók� tolmácsolásában.� A� ven-
dégművészek�listáján�többek�között�olyan�neveket�
találunk,� mint� Kiss� Tibi� (Quimby),� Lovasi� András�
(Kispál� és� a� Borz),� Németh� Juci� (ex-Anima� Sound�
System)�és�Szűcs�Krisztián�(HS7).�A�lemezbemuta-
tó�koncertre�október�14-én�és�20-án�kerül�sor�a�Ka-
tona�József�Színházban.��� www.budapestbar.hu

�Messiások�
A� debreceni� Modemben� december� 31-ig�
látható� kiállítás� a� megváltás� gondolatkö-
rét�vizsgálja�olyan�alkotók�műveinek�bemu-
tatásával,� akik� vallási� vagy� világi� szem-
szögből� közelítették� a� kérdést.� A� hamis�
messiásoktól� Krisztus� áldozatának� és� je-
lenvalóságának�definiálásáig�számos�olyan�
munka�született�a�XX.�században,�mely�sok�
korábbi� értelmezést� felülírt.� Hogy� milyen�
módon� vagy� mértékben,� azt� a� látogatók�
többek� között� Picasso,� Kokoschka,� Munch�
és� Andy�Warhol� szemén� keresztül� tapasz-
talhatják�meg.��� www.messiasok.hu

Lifestyle

New�York�
A�New�York-i�Fashion�Weekhez�igazítva,�pon-
tosabban� azzal� párhuzamosan� és� annak�
helyszínétől� is� csupán� fél� sarokra� a� Je� Suis�
Belle�és�a�Use�Unused�tervezőcsoport,�vala-
mint� Anh� Tuan� designer� munkáit� mutatták�
be�az�amerikai�magyar�kulturális�évad�kere-
tében.�A�magyar�tervezők�ruháit�Hapák�Péter�
és� Máté� Gábor� fotósorozaton� örökítették�
meg� és� állították� ki� az� ICP� (International�
Center�of�Photography)�bejárata�előtti�kocka�
alakú� üvegépületben,� sőt� további� perfor-
manszok�keretében�a�járókelőket�is�bevonták�
a�fotózásba.�� www.extremelyhungary.org

New�York�
A�New�York-i�Fashion�Weekhez�igazítva,�pontosabban�azzal�párhuzamosan�és�an-
nak�helyszínétől�is�csupán�fél�sarokra�a�Je�Suis�Belle�és�a�Use�Unused�tervezőcso-
port,�valamint�Anh�Tuan�designer�munkáit�mutatták�be�az�amerikai�magyar�kul-
turális� évad� keretében.� A� magyar� tervezők� ruháit� Hapák� Péter� és� Máté� Gábor�
fotósorozaton� örökítették� meg� és� állították� ki� az� ICP� (International� Center� of�
Photography)�bejárata�előtti�kocka�alakú�üvegépületben,�sőt�további�performan-
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