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N em volt egyszerű az elindulás. Közbeszólt a természet. 
Medréből kiáradó folyók, földcsuszamlások, járhatat-
lan utak akadályozták utunkat. Így a várva várt tiroli ki-

rándulás egy héttel későbbre tolódott. Ám minden jó, ha a vége jó és 
egy szép tájakon átívelő autózás után végre megérkeztünk a Salzburg-
tól 85 km-re, a világhírű, pezsgő életű Kitzbüheltől 6 km-re találha-
tó Kirchbergbe, a Walch család tulajdonában lévő Hotel Elizabeth-be. 
Bájos fiatal lány fogad, első pillanatra azt gondolnánk, hogy a hotel 
egyik hostess-e, de kiderül, ő a család harmadik generációjának egyik 
tagja, a szálloda névadója, Elisabeth Walch.
A ma már közel 100 szobával rendelkező hotel az elmúlt 60 év alatt a 
folyamatos bővítésnek és fejlesztésnek köszönhetően Tirol egyik veze-
tő exkluzív wellness szállodájává vált. Az impozáns épületegyüttest és 
annak környezetét látva nem is gondolnánk, hogy története 1950-ben 
egy kis parasztházból indult, ahol mindössze 5 vendégszoba és 2 mos-
dó állt a vendégek rendelkezésére.

De mi is az a cirbolyafenyő? 

„Mert a fa mint építőelem egészséges klímát teremt, pozitívan befolyá-
solja a szívműködést. Egyszerre hat nyugtatóan, ugyanakkor pezsdítő-
en a testre, szellemre, és lélekre” – vallja Hans Walch, a szálloda tulaj-
donosa és egyben építőmestere. Ezen gondolatból kiindulva költözött 
be a természet a kirchbergi Elisabeth szállodába, azzal a céllal, hogy 
gondoskodjon a szobák, a terek egészséges klimájáról, és a vendégek 
egészséges életmódjáról szabadságuk ideje alatt.
2012 nyarának nagy attrakciója az új cirbolyafenyő szobák átadása volt. 
A szálloda legrégebbi épületrészének teljes felújításával egy új éra vet-
te kezdetét a hotel életében. A cirbolyafenyőé. Ez a nemes fafajta, mely 
kizárólag 1820 m tengerszint feletti magasságban nő, és kb. 500–700 
évig él, különleges illatáról vált ismertté, melyet feldolgozása után is 
megőriz egy életen át. Aki csak egyszer is beszippantotta ezt a nemes 
illatot, soha nem feledi – tartja a közmondás. De gyógyhatása is figye-
lemre méltó. 
Hatóanyagainak köszönhetően szívünknek az éjszaka folyamán egy 
órai munkát spórol meg úgy, hogy a szoba levegőjét egyenletesen po-
zitívan befolyásolja. Bizonyított az a tény is, hogy azon helyiségek-
ben, ahol valamilyen formában cirbolyafenyő fordul elő, szinte kizárt 
az időjárásváltozásra érzékenyek fejfájása. A légnyomás változása ese-
tén is stabil marad a vérkeringés.

Tiroli

egy pihentető oázis
A szállodai három szinten elhelyezkedő, 2000 m2 nagyságú VITAL 
OASE grandiózus spa és wellness részlege gazdag kínálatával, a legma-
gasabb színvonalú szolgáltatásaival kívánja kényeztetni a szállodai ven-
dégeket, függetlenül attól, hogy a vendég az egészségéért vagy épp a 
szépsége megőrzéséért kíván tenni valamit. A vendég itt álomszép kör-
nyezetben élvezheti a teljes testi és lelki kikapcsolódást, miközben gyö-
nyörködhet a fenséges tiroli hegycsúcsok látványában.
Az oázis első emeletén a masszázs- és kozmetikai kezelőrészleg, a má-
sodik emeleten ódon fából készült szauna 90°C, szanárium 60°C, aro-
ma gőzfürdő, infrakabin, Kneipp taposómedence, masszírozó zuhany-
zók, sókamra, pezsgőfürdő, belső és külső pihenőrészleg invitálja a fel-
töltődni vágyó embert. A harmadik emeleten található a fitneszterem, 
a külső pihenőrészleg, a nagyméretű úszómedence a maga csodálatos 
panorámájával, és a pezsgőfürdő. A kezelőrészlegben a hagyományos 
masszázsoktól a forró lávaköves kezelésig, a masszőrök varázslatos ujjai 

minden stresszest, és pihenésre vágyót felüdítenek.

Sőt, itt még az osztrák élsportolók is megfordulnak. Különösen népsze-
rű a vendégek körében az „Elisabeth” elnevezésű, meleg illóolajos négy-
kezes masszázs, a hotel specialitása, melyet volt szerencsém kipróbálni. 
Tényleg igazi kényeztetést és felfrissülést nyújt.

egészséges és finom
A szálloda konyhafőnöke a tradicionális és a nemzetközi trendek töké-
letes összhangját biztosítja nap mint nap a vendégek megelégedésére. A 
hotelnek saját sajtgyártó üzeme is van, ahová egyik nap el is kirándul-
tunk. A hegytetőn található hüttében minden a sajtról és a tejtermékek-
ről szól. Friss patakvíz, ízletes joghurtok, tejtermékek, ropogós kenyér 
(ami ott helyben a kemencében sül), lekvárok között válogathattunk.
Utolsó esténken bepillantást nyerhettünk az igazi tiroli ételekbe, ami 
a sült sonkák, csülkök, pirított káposzta, gombócok (Speckknödel), és 
császármorzsák ízkavalkádját jelentette. Közben szólt az autentikus 
harmónika és a jódli. Természetesen mindezt egy helyi népviseletbe öl-
tözött pár előadásában. A tiroli feeling tökéletes volt!

 anziksz
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nászút? miért ne?
Nászútra ez a hely azoknak a pároknak javasolható, akik szeretik a 
nyugalmat, csöndet és a természetet. Akiket nem a forró tengerpart 
vagy a műemlékek, múzeumok világa vonz. Azoknak sem ajánljuk, akik 
a vásárlást és a nyüzsgő metropoliszt részesítik előnyben. Mindezek 
helyett itt csodálatos hegyeket és erdőket, apró, hangulatos városkát, 
egészséges és finom ételeket, jó borokat és kitűnő szolgálatásokat ta-
lálnak itt.  

a szálloDán kívül
Itt a tájban való gyönyörködés már önmagában is élmény. Ám a té-
li-nyári sportolási lehetőségek gazdag kínálata csak fokozni tudja a 
hely nagyságát. E vidék Ausztria egyik leghíresebb síparadicsoma. 
A Kitzbüheli hegycsúcsok közé ágyazódva található a Kitzbühel-
Kirchberg síterep, a világhírű Hahnenkamm óriás műlesikló pályával. 
Itt még tavasszal is nagy mennyiségű hó borítja a hegyeket.

Összesen 168 km tökéletesen preparált pályarendszer, különböző ne-
hézségi fokozatú, jelölt sípályák, egy élményekben gazdag snowboard 
tereppark, izgalmas mélyhó sílesiklások, és egy 65 km nagyságú terület 
befúvására alkalmas hóágyú garantálják a határtalan síélményeket. Az 
52 modern kötélpálya és sífelvonó pedig gyorsan és kényelmesen repíti 
a sport szerelmeseit a magasba.
Nyáron a kerékpározás, nordic walking, golf, tenisz, lovaglás és 
még sok egyéb lehetőség várja a turistákat. 

Ott já r tunkkor 
( júniusban) egy felejthetetlen kirándulást tettünk a kirchbergi 

Obergaisberg hegyre. A tetőn lenyűgöző panoráma fogadott minket. 
A kis városkát körülölelik az óriási hegyek, melyek teteje még ilyenkor 
is havas. A levegőt harapni lehet, csönd és béke honol mindenütt. 

Ezzel  a  képeslapnak is 
beillő látvánnyal búcsúzunk. Tudjuk, Ausztriában csodás helyek, he-
gyek és még sok egyéb szebbnél szebb felfedezni való táj van. Talán ér-
demes egy kicsit tőlünk távolabbra eső részre is – mint Kirchberg régi-
ója – ellátogatni. Higgyék el, érdemes…

hotel elisabeth
aschauerstr. 75, a – 6365 kirchberg
tel.: +43/5357/2277
fax: +43/5357/3701
email: info@hotel-elisabeth-tirol.com
internet: www.hotel-elisabeth-tirol.com
fotók: Hotel Elisabeth

1/2 oder 2x1/4 ad
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Salzburgtól 85, Kitzbüheltől pedig 6 Km-re, tirol tartományban, azon 
belül iS a feStői Kirchbergben járunK. a gyönyörű alpeSi táj éS a friSS 
levegő minden évSzaKban feltölti az ide látogató turiStát, de KétSég-
telen, hogy SíparadicSom lévén – itt található a világhírű hahnenKamm 
óriáS-műleSiKló pálya –, a tél a főSzezon a KörnyéKen. Ízek

Tirolból

hamiSítatlan alpeSi faház a KanyargóS út tetején – 

itt műKödiK a  Walch család    
Sajtüzeme. 

A tehenek nyaranta mintegy 
100 000 liter tejet adnak, 
melyből 10 tonna sajt készül. 
 
az egyedi ízvilágú sajtok – friss, félkemény és kemény fajták egy-
aránt megtalálhatók a kínálatban – mézzel és fügemustárral, a házi 
tej és a szintén házilag készített vaj mind-mind megkóstolható a 
hüttében, mellé frissen sült, ropogós héjú rozskenyeret kínálnak. 
Kóstolás mellett lehetőség nyílik a tej feldolgozásának megtekinté-
sére is – Kasplatzl látványüzemként is funkcionál –, sőt a főszerep-
lőkkel, a tehenekkel is találkozhatunk.

a Walch család tulajdonában levő hotel elisabeth **** superior wellness szállodában minden adott a feltöltő-
déshez, legyen szó éli vagy nyári pihenésről. a gasztronómiai kapcsolódási pont pedig nem más, mint a Walch 
család gazdasága: sajtüzem, állatgazdaság és cukrászat, pékség. a koncepció ebben az esetben is a jól bevált 
receptet követi: nincs magas szintű gasztronómia minőségi alapanyagok használata nélkül. a hotel konyhája a 
tradicionalitásra és a nemzetközi trendekre egyaránt építő étlapokhoz saját készítésű tejtermékeket, illetve helyi 
tenyésztésű sertések és szarvasmarhák húsát használja fel. Készítenek ezen felül még számos különlegességet, 
például bio szörpöket és fügemustárt is, ez utóbbi a sajtok harmonikus kísérője. 

a többi fontos alapanyag közül amit csak lehet, azt a környéken működő parasztgazdaságoktól szerzi be a 
szálloda, ezzel támogatva a helyi termelőket. az étlapon nyáron a könnyű fogások, saláták, (róka)gombás ételek 
dominálnak, télen pedig a húsos, burgonyás fogások kerülnek túlsúlyba. a sajtok pedig nemcsak reggelinél 
jelennek meg, hanem szerves részei a menünek. a sajtüzem egészen közel található a hotelhez, és vendégeket 
is szívesen fogad, így bárki bepillantást nyerhet a sajtkészítés rejtelmeibe.

léteziK egy hotel 
Kirchbergben, ahol a legen-

dáS vendégSzeretet, a hagyo-
mányoK éS a modern 

WellneSS-Környezet fúzióján 
túl KülönlegeS gaSztronómi-

ai élményben iS réSzeSülhet 
az ide látogató. 



27Fahéj magazin26 Fahéj magazin 

Tiroli „serpenyős” -  Tiroler Gröstl
Hozzávalók (4 személyre):
40  dkg marhahús
30  dkg fűszeres szalámi
50  dkg burgonya
2  fej vöröshagyma
 só, bors
 majoránna
 petrezselyem
2  db babérlevél
4  db tojás
 vaj, olaj

1.	 A	marhahúst	a	babérlevelekkel	megfőzzük.	
	 A	krumplit	szintén	készre	főzzük.
2. A marhát kockákra, a krumplit és a szalámit 

karikákra vágjuk. A hagymát felaprítjuk.
3.	 Egy	serpenyőben	olajat	hevítünk,	és	megpirítjuk	

rajta a hagymát és a krumplit.
4.	 Egy	másik	serpenyőben	vajon	megpirítjuk	a	hú-

sokat,	sózzuk,	borsozzuk,	majoránnával	ízesítjük.	
Mikor	elkészült,	összeforgatjuk	a	krumplival.

5.	 Fejenként	1-1	tükörtojást	készítünk,	a	kész	ételre	
csúsztatjuk. A tetejét aprított petrezselyemmel 
megszórjuk.

Szalonnás gombóc - Speckknödel
Hozzávalók (4 személyre):
40  dkg szikkadt zsemle 
 apróra vágva
2  kisebb fej vöröshagyma
25  dkg szalonna
4  db tojás
 petrezselyem
 só, bors
 olaj

1. a felaprított vöröshagymát kevés olajon 
megfuttatjuk. rádobjuk az apró kockára 
vágott szalonnát, pár percet pirítjuk.

2. a zsemlét, a hagymás szalonnát és a felap-
rított petrezselymet összedolgozzuk a tojá-
sokkal és a fűszerekkel. ha nagyon kemény, 
egészen kevés vizet adhatunk hozzá. 

3. lobogó, sós vízben kifőzzük a gombócokat.

Spenótos nokedli petrezselyemmel - Spinatspätzle
Hozzávalók (4 személyre):
50  dkg liszt
50  dkg (mirelit) spenót
4  db tojás
1  fej vöröshagyma
2  gerezd fokhagyma
1  kis marék petrezselyem
 só, bors
 víz
 olaj

1. a vöröshagymát apróra vágjuk, olajon meg-
pirítjuk. hozzáadjuk a spenótot, a fűszereket, 
a lereszelt fokhagymát és az apróra vágott 
petrezselymet. pár percet forgatjuk a tűzön.

2. a kissé kihűlt spenótos masszát összedol-
gozzuk a liszttel és a tojásokkal. 

3. lobogó, sós vízben, több részletben kiszag-
gatjuk a nokedlit.

Hotel Elisabeth **** Superior

a szálloda közel 100 szobával rendelkezik. a tulajdonosok fontosnak érezték, hogy az 
őket körülölelő csodaszép természet egy darabkáját a hotel falain belülre is elvigyék, 
így meghatározó elemként cirbolyafenyő került a szobákba. ez a jellegzetes illatú 
fenyőfajta jótékony élettani hatásokkal bír: egészséges klímát biztosít, és pozitívan hat 
a keringésre, valamint a szívműködésre. a vital oase masszás- és kezelőrészleget, 
komplex szaunavilágot, legfelső szintjén pedig úszómedencét, pezsgőfürdőt és nem 
utolsósorban gyönyörű panorámát kínál a vendégeknek.

www.hotel-elisabeth-tirol.com
info@hotel-elisabeth-tirol.com

A feltöltődni 
vágyókat három 

szintes, 2000 
négyzetméteres 
wellness és spa 
birodalom várja. 



A hotel kedvező fekvésének köszönhető-
en a téli és nyári sportok szerelmesei is 
megtalálják itt számításaikat. A varázsla-
tosan szép hegycsúcsok közé ágyazódik a 
Kitzbühel-Kirchberg síterep, amely közel 
százhetven kilométer hosszúságú pálya-
rendszerével egyedülálló élményt nyújt 
a kikapcsolódni vágyóknak, ráadásul itt 
található a világhírű Hahnenkamm óriás 
műlesiklópálya is. A sport szerelmeseit 
pedig több mint ötven modern kötélpálya 
és sífelvonó juttatja fel a csúcsra. Ugyan-
akkor a szálloda közvetlen közelében is 
számos lehetőség adódik a szabadidő 
aktív eltöltésére: szánkópálya, éjszakai 
síelés és síbobpálya várja a kalandorokat, 
ezenkívül hótalpas túrázás, korcsolyázás 

A KITZBÜHELI-ALPOK ELBÛVÖLÔ, MESEBELI HEGYEI KÖZÖTT BÚJIK MEG 
AZ A BÁJOS KIS TELEPÜLÉS, KIRCHBERG, AMELY OTTHONT AD A HOTEL 

ELISABETHNEK. A NÉGYCSILLAGOS SUPERIOR WELLNESS SZÁLLODA KÖZEL 
SZÁZ SZOBÁVAL VÁRJA A LÁTOGATÓKAT. A TRADÍCIÓK ÁPOLÁSÁT ÉS A 

MODERNITÁST ÖTVÖZVE OLYAN KOM PLEXUMOT ALKOTOTT A WALCH CSA-
LÁD, AHOL KICSIK ÉS NAGYOK EGYARÁNT ELMERÜLHETNEK AZ ALPESI KÖR-

NYEZET EGYSZERRE NYUGALMAT ÁRASZTÓ ÉS FELPEZSDÍTÔ VILÁGÁBAN.

A család több generáció óta őrzi a 
tiroli hagyományokat, vendégsze-
retetükkel és biomezőgazdasági 

termékeikkel azonnal belopják magukat a 
turisták szívébe.  
A szálloda éttermében igazi tiroli 
bioételeket szolgálnak fel, a tradicionális 
konyhát pedig kiválóan ötvözik a nem-
zetközi kulináris trendekkel. Aki egyszer 
megtapasztalja a szálloda exkluzivitását, 
biztos vissza fog ide térni. Már érkezésekor 
megtapasztalható a természet közelsége, a 
többféle fenyőfajtából készült bútorok és 
egyéb kiegészítő elemek kellemes, alpesi 
fenyőerdő illatot árasztanak, ugyanakkor 
olyan otthonos hangulatot teremtenek, ami 
hozzájárul a vendégek jó közérzetéhez. 

és jégbotcsúsztatás is színesíti az alpesi 
programkínálatot. Azok sem fognak azon-
ban unatkozni, akik nyáron látogatnak el 
Ausztriának e lenyűgöző szegletébe. A Hotel 
Elisabeth vezetett gyalog- és Nordic Walking 
túrákat szervez vendégei számára, melynek 
során még a szálloda látvány-sajtkészítő 
üzemébe, a Kasplatztlba is betekinthetnek 
az érdeklődők, sőt, a sajtkészítés mesterfo-
gásainak megismerésén túl még kóstolót is 
kapnak az éhes túrázók. Aki azonban inkább 
két kerékre pattanna, és biciklivel fedezné fel 
ezt a csodálatos környéket, annak igazán kü-
lönleges élményben és gyönyörű kilátásban 
lehet része az Aschauer magaslati útvonalon. 
A szállodában ráadásul még a kerékpárköl-
csönzés sem jelent problémát. A páratlan 
szépségű tiroli régióban még a lovaglás, 
tekézés, fallabdázás és teniszezés nyújtotta 
örömöket is fel lehet fedezni alig egy ugrásra 
a szállodától, de a golf szerelmesei is hódol-
hatnak itt kedvenc időtöltésüknek.

A TIROLI ÉLETERÔ FELLEGVÁRA

HOTEL 
ELISABETH

2012 nyarán újították fel a szálloda legré-
gebbi épületrészét, melynek legnagyobb 
attrakciói a cirbolyafenyő szobák.  
A különleges illatáról ismert nemes fafajta 
kizárólag 1820 méter tengerszint feletti 
magasságban nő, és akár hétszáz évig is él. 
A hotel grandiózus spa- és wellnessrészlege 
a legmagasabb színvonalú szolgáltatásaival 
kényezteti a vendégeket. A három szinten 
elhelyezkedő oázisban szinte újjászüle-
tik az ember, miközben a fenséges tiroli 
hegycsúcsok látványában gyönyörködhet. 
A teljes megújulásban szauna, aroma gőz-
fürdő, infrakabin, Kneipp-taposómedence, 
sókamra és pezsgőfürdő is segíti a pihenni 
vágyókat. Az autentikus környezetben iga-
zán könnyű feltöltődni a tiroli életerővel. 

www.explorerworld.hu www.explorerworld.hu 9392

A J Á N L Ó A J Á N L Ó



Töltődj fel tiroli életerővel!
AWalch család közel száz szobával 

rendelkező, kirchbergi szállodá
ja Tirol egyik olyan négycsillagos 

superior hotelje, ahol a mai kor követel
ményeinek és a hagyományok ápolásá
nak tökéletes összhangja valósul meg 
nap mint nap.
 A vendég már érkezésekor megtapasz
talhatja a család filozófiáját: az ódon fából 
készült, impozáns, magával ragadó szál
lodai hallba betérve a természet szinte 
körülölelve köszönti az embert. De a szo
bákban, és más helységekben, a különbö
ző fafajtákból készült bútorok és a deko
rációs elemek is közel hozzák a természet 
szépségét.

 A szálloda kétezer négyzetméteren 
fekvő különleges spa és wellness részlege 
gazdag kínálatával, legmagasabb színvo
nalú szolgáltatásaival kívánja kényeztetni 
a vendégeket, függetlenül attól, hogy a 
vendég az egészségéért vagy épp a szép
sége megőrzéséért kíván tenni valamit.
 A szállodatulajdonosok sajtgyártó üze
me, gaz da ságuk és cukrászdájuk, ahon
nan a sajtok, tejtermékek, húsfélék és cuk
rászati termékek származnak, mindmind 
a vendég kulináris megelégedettségét 
kívánják szolgálni. Borkínálatuk a világ 
legismertebb bortermelő vidékeinek leg
kitűnőbb cseppjeivel büszkélkedhet.
 A Hotel Elisabeth egész évben kiváló 

kiindulópontja számos, szabadban űz
hető aktív sportnak, sportolók és sport
kedvelők számára egyaránt. Télen e vidék 
– a KitzbühelKirchberg síterep – Ausztria 
egyik leghíresebb síparadicsoma. Nyáron 
bőven adódik lehetőség mindenféle sport 
és mozgás gyakorlására (nordic walking, 
gyalogtúrák, golfozás, hegyi kerékparozás).
 A Hotel Elisabeth modern kialakítású, 
64  m2 nagyságú szemináriumterme, kon
ferenciák, üzleti megbeszélések, egyéb 
rendezvények megtartására is alkalmas. 
Közvetlenül a télikert és a panoráma terasz 
szomszédságában, felettébb kellemes üz
leti tárgyalást biztosít, a pazar táj kulisszái 
között.

www.hotel-elisabeth-tirol.com
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Ausztria egyike azoknak az országoknak, ahova évszaktól
függetlenül érdemes ellátogatni, mert nemcsak verőfényes
időben ígér csodálatos élményeket, hanem akkor is, 
ha esik, ha fúj. Nem is beszélve arról, ha havazik, hisz
akkor egy csapásra a téli sportok szerelmeseinek
Paradicsomává válik. 

A kedvencünk, Kirchberg
Tirol tartományban, Salzburgtól mindössze
85 km-re, a lenyűgöző Kitzbüheli Alpokban
és a pezsgő életű Kitzbühel városától 6 km-
re fekszik Kirchberg. A mesébe illő település
kedvező fekvésének köszönhetően télen és
nyáron egyaránt kínál sportolási lehetősége-
ket. Az itteni hegycsúcsokat még tavasszal
is vastag hótakaró borítja, és a síelés szerel-
meseit összesen 168 km hosszú, tökéletes
pályarendszer várja, különböző nehézségi
fokozatokkal. A snowboard lelkes rajongóit
kifejezetten erre a sportágra kifejlesztett te-
reppark várja, de a síbob- és szánkópálya,
valamint az éjszakai lesiklási lehetőség is fe-
lejthetetlen élményeket garantál. Akit nem
hoz lázba a száguldás, az kipróbálhatja a ve-
zetett hótalpas gyaloglást, a korcsolyázást, a
jégbotcsúsztatást és a havasi túrázást. Nyá-
ron és ősszel, a varázslatos hangulatú he-
gyekben különleges élményeket kínál a ter-
mészet: kirándulások, nordic walking, ke-
rékpározás, lovaglás, teke, fallabda, tenisz
és golf gondoskodik az aktív pihenésről.

Hotel, ahol mindenki 
szépet álmodik
A Walch család tulajdonában lévő, második
és harmadik generáció által vezetett kirchber -

gi négycsillagos superior Hotel Elisabeth
wellness-szálloda tökéletes választás azok-
nak az utazóknak, akik szabadságuk ideje
alatt szeretnének hamisítatlan tiroli életerővel
töltekezni. Erről többek között a különböző fe-
nyőfajtából készült bútorok, a pazar fafelüle-
tek és kiegészítő elemek gondoskodnak, hi-
szen amellett, hogy otthonos hangulatot te-
remtenek, az alpesi fenyőerdők illatát áraszt-
ják. „A fa mint építőelem egyszerre hat nyug-
tatóan és pezsdítően testre, szellemre és lé-
lekre egyaránt” – vallja Hans Walch, a szállo-
da tulajdonosa és építőmestere.

A cirbolyafenyő szobákat 2012-ben adták
át: ez a nemes fa kizárólag 1820 m-es ten-
gerszint feletti magasságon nő, és 500-700
évig él. Különleges illatáról vált ismertté, ame-
lyet feldolgozása után is hosszú ideig meg-
őriz. A cirbolyafenyőből készült szobák és
lakosztályok tökéletes pihenéssel és kiadós
alvással ajándékoznak meg, a fenyő ható-
anyagainak köszönhetően javul az alvás mi-
nősége, messziről elkerül a frontérzékeny-
ség, és a légnyomás változása esetén is sta-
bil marad a vérkeringés.

Egy ugrás a sajtoda
Ennél a tiroli hütténél szebb helyet el sem
lehet képzelni a sajtkóstolásra, sőt a sajtké-

szítésre sem. Mivel minden adott ahhoz,
hogy a tehenek jól érezzék magukat, már
csak szakértelem kellett ahhoz, hogy létre-
jöjjön a Kasplatzl, ahol minden tejtermék
helyben készül. Így a tulajdonosok nem-
csak egészséges fogásokkal várják a ven-
dégeket, hanem garantáltan óvják a kör-
nyezetet is, hiszen nincs szükség sem a
nyersanyagok, sem a kész termékek hosz-
szú utaztatására. Hans Wachl junior, a hütte
házigazdája maga szolgálja fel vendégei-
nek mindazt a földi jót, amivel a csodás al-
pesi környezet megajándékozza: helyben
készült sajtkülönlegességeket, frissen sült
barna kenyeret, házi vajat, fügemustárt és
egyéb ínycsiklandó étkeket. A tehenek a téli
hónapokat egy jól felszerelt farmon töltik
Kirchbergben, ahol szintén felkereshetjük
őket. Az állatok egy nyár alatt 100 ezer liter
tejet adnak, amiből 10 tonna sajt készül,
1100 formába öntve... A sajtodába látoga-
tók kíváncsi tekintetét szívesen fogadják az
itt dolgozók, akik betekintést nyújtanak
mun kájukba, a sajtkészítés mesterségébe.

Kirchberg weboldala: www.kirchberg.at
További info a hotelről: www.hotel-elisabeth-tirol.com

A sajtoda a világhálón: www.kasplatzl.at

TIROL tarol
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Ausztriai kikapcsolódás hózentróger nélkül

Felfedeztünk egy helyet, ahol izgalmas gasztronómiai élményekben lehet részünk, egyúttal fiatalos 
KALANDOKAT is kipróbálhatunk. Nincs is olyan messze: a tiroli Kirchberg–Kitzbühel régióban 

HARAPNIVALÓAN tiszta levegő, mosolygós arcok, nyáron méltóságosan kérődző tehenek, télen a 
hófödte tájban SZÍNES GOLYÓKKÉNT száguldó síelők várják az odalátogatókat.

Tiroli újhullám

Tirolba – vonta fel szemöldökét egyik ismerősöm –, a sört 
vedelő, hózentrógeres rövidnadrágos férfiak és a jódli hazájá-
ba mész? –  Nos, ezt kaptam útravalóul ausztriai nyaralásom 
előtt, de szerencsére az első perctől fogva egyik pozitív meg-
lepetés ért a másik után. Kezdve a sort a sajtóutat szervező 
kedves, mindenre odafigyelő hölggyel, folytatva az üdítően 
zöld hegyvidékkel, az egyszerre exkluzív és otthonos szállo-
dánkkal, a felejthetetlen kulináris és sportélményekkel… Na, 
de ne szaladjunk annyira előre!

Úri huncutságok tiroli módra
A huszadik század közepéig Tirol Ausztria egyik legsze-
gényebb tartományának számított. Az itt élők elsősorban 
bányászatból éltek, és az sem segítette a fellendülést, hogy 
folyamatos területi viszályok kísérték a környék történelmét. 
A régión a Habsburgok, a bajorok, a franciák és az olaszok 
felváltva uralkodtak egészen a saint-germaini béke megkö-
téséig (1919), amikor is végérvényesen kettészakadt Tirol: 
északi és keleti felét Ausztriához, a déli területeket Olaszor-
szághoz csatolták.

Azóta viszont nagyot fordult a világ: a század közepétől 
felpörgő téli, majd nyári turizmus miatt mára a tiroli 
tartomány megelőzte a korábban sokkal gazdagabb 
Burgenlandot – olyannyira, hogy manapság Tirol, azon belül 

is a Kitzbüheli-Alpok az ország fő idegenforgalmi célpontja.  
A régió központja, Kitzbühel (www.kitzbuehel.com) az 
1712 méteres Hahnenkamm és az 1966 méteres Kitzbüheli-
csúcs között fekszik, és nemcsak a hegycsúcsok vannak az 
egekben arrafelé, hanem az ingatlanárak is. Olyan hírességek 
töltik itt a téli időszakot, mint Boris Becker, Arnold 
Schwarzenegger, Niki Lauda vagy Franz Beckenbauer, s a 
nívós társasághoz magas színvonalú szolgáltatások dukálnak, 
úgymint a Prada és a Gucci üzlet, exkluzív szállodák és 
sztárchefek által irányított éttermek. Ahhoz képest, hogy 
a város összlakossága nem éri el a kilencezret, irigylésre 
méltóan nyüzsgő éjszakai életet tapasztaltunk itt, ahol a 
fiatalok együtt mulatnak a nagyszülőkkel – akik egyébként 
jóval fittebbeknek és energikusabbaknak tűnnek magyar 
kortársaiknál.

Erről akkor is megbizonyosodhattunk, mikor – az egysze-
rűbb megoldást választva – fellibegőztünk a Hahnenkammra 
(jelentése: kakastaréj), ahol minden évben megrendezik az 
alpesi sízők Világkupa-versenyét, amelyen a profik a 130–140 
km/órás sebességgel is siklanak. 

Télen a hegyi sportok szerelmeseié a vidék, nyáron 
pedig az aktív pihenést választó nyaralóké. Vezetett 
gyalogtúrák, nordic walking, kerékpározás, siklóernyőzés és 
golf: a Kitzbühel–Kirchberg régióban mindenki választhat 

Szerző: Tóbiás Lilla
Fotók:  
Hotel Elisabeth

A KÉT LEGMAGASABB 
CSÚCS

Itt mászható az 1712  
méteres Hahnenkamm  

és az 1966 méteres  
Kitzbüheli csúcs 

INDUL A SZEZON

Végérvényesen beköszöntött  
az ősz: írásunkkal egyszerre  
búcsúztatjuk a nyarat, és 
köszöntjük az október végén 
kezdődő síszezont

„…nemcsak a hegycsúcsok vannak az 

egekben arrafelé, hanem az ingatlanárak 

is. Olyan hírességek töltik itt a téli 

időszakot, mint Boris Becker, Arnold 
Schwarzenegger, Niki Lauda vagy 

Franz Beckenbauer…”



Utazási 
tippek – 
Mozart 
hazája
Már Salzburgnál 
érdemes letérni az 
autópályáról (80 
kilométerre fekszik 
Kitzbüheltől), hogy 
legalább egy rövid 
sétát tegyünk 
az óvárosban, és 
magunkba szívjuk az 
európai komolyzene 
egyik bölcsőjének 
atmoszféráját. 
Salzburgban az 
Ünnepi Játékok 
után sem áll meg 
a kulturális élet, 
egymást érik a 
kisebb fesztiválok, 
a kamarakoncertek, 
a bemutatók és a 
kiállításmegnyitók. 
Ráadásul a város 
a bioélelmiszerek 
tekintetében 
is úttörőnek 
mondható: a régió 
mezőgazdasági 
üzemeinek, illetve 
parasztgazdáinak 
38%-a folytat 
biogazdálkodást. 
Ebből is sejthetjük, 
hogy érdemes a 
Mirabellplatz vagy a 
Papagenoplatz felé 
venni az utunkat, ha 
a bóklászás közben 
megkordult  
a gyomrunk.  
www.salzburg.info/hu

a vérmérsékletének megfelelő kikapcsolódást. Mi a 
„libalegelőkkel” is beértük, és mondanom sem kell, hogy 
a hegygerincen pár órát sétálva két oldalról folyamatosan 
megelőztek bennünket a túrabotos, feltehetőleg nyugdíjas 
csoportok és a mountain bike-jukkal guruló családok. 
Hétköznap volt, gyönyörű napsütés, egyik hütte (hegyi 
menedékházban kialakított vendéglő) érte a másikat, 
teraszukon zamatos búzasört kortyolgató és a tiroli gröstlt 
(vékonyra klopfolt hús és főtt burgonya megsütött keveréke) 
falatozó túrázók. Mi is bíztunk a helyiek választásában, úgy 
gondoltuk, biztosan elég energiát ad a további utunkhoz. 
Közben szólt az osztrák lakodalmas, szomszédságunkban 
kérődző tehenek, körülöttünk, amerre a szem ellát, 
2000–3000 méter magas, még nyáron is hófödte csúcsok, 
és a meglepetés: egy barna rövidnadrágban kiránduló 
hózentrógeres férfi… Bámulatos az a gondoskodás és alázat, 
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ARCCAL A TERMÉSZETNEK

Tirol sokkal többről szól,  
mint barna hózentrógeres  
nadrágba öltözött jódlizó  

férfiakról sörrel a kezükben  
(a kép csak illusztráció…)

amivel az osztrákok viseltetnek a természettel szemben. Bár 
korántsem mondható érintetlennek a hegyvidék – lépten-
nyomon hüttébe, tehénistállóba, felvonóba ütköztünk –, 
mégis a természet harmóniája áradt a vidékből és pozitív 
energiák az emberekből.

Családi vendéglátás luxuskivitelben
A hegyről letérve ugyanez a kellemes légkör fogad a 
szállásunkon is, ami a Kitzbüheltől hat kilométerre fekvő 
Kirchbergben található. A Walch család tulajdonában lévő, 
második és harmadik generáció által vezetett négycsillagos 
superior Hotel Elisabeth wellness-szálloda lenyűgözően 
egyesíti a magas színvonalú, modern szolgáltatásokat és a 
családi vendéglátás otthonosságát. Az elmúlt hatvan évben 
sok minden változott a Walch család életében: a hajdani 
kis parasztháztól (ahol mindössze öt vendégszoba és két 
mosdó állt a vendégek rendelkezésre), az ifjúsági szállás és 
az egyre bővülő, szépülő fogadó után immáron impozáns 
épületkomplexum várja a vendégeket, amely tökéletesen 
illeszkedik a környező tájba. A család Tirol iránti szeretete 
mindenben megmutatkozik, így a szálloda 2012-es felújítása 
során is csak tradicionális és helyi építőanyagokat használtak. 
„Mert a fa mint építőelem egészséges klímát teremt, pozitívan 
befolyásolja a szívműködést. Egyszerre hat nyugtatóan, 
ugyanakkor pezsdítően a testre, szellemre és lélekre” – vallja 
Hans Walch, a szálloda tulajdonosa és egyben építőmestere. 
Ránk pedig a Vital Oase háromemeletes wellness-részlegből 
feltáruló látvány hat pezsdítően. Az uszoda és a finn szauna 
az üde zöld dombok alatt csobogó patakra és a távolban 
meredező kékes hegycsúcsokra néz – abszolút megnyerné 

Drótköteles 
kaland

Miután feltöltődtünk 
a tiroli életerővel, 

és kellőképpen 
kipihentük magunkat, 

egy mély levegővel 
beszállunk a 

kocsinkba, hogy 
hazatérjünk. Előtte 
azonban érdemes 

egy kis kitérőt 
tennünk, hogy még 

egy felejthetetlen 
élményt szerezzünk 

a térség leghosszabb 
drótkötélpályáján, a 
Zipline-on. Akár 115 

km/órás sebességgel, 
120 méterrel a föld 

felett száguldozva a 
szürke hétköznapokra 

is kiható 
adrenalinbombát 

kaphatunk. 
www.abenteuerpark.at

„…vajon egy tejsommelier – miért ne lehetne ilyen? – milyen terroirjegyeket 

fedezne fel a tiroli bocik adta íz- és illatgazdag tejben. A gyógynövényes, 

szalmás zamatot és a hosszan tartó selymes ízt minden amatőr kóstoló 

felfedezheti. Kasplatzlban ötféle sajt készül a lágy sajttól kezdve az érett 

kemény sajtig, melyhez leginkább a fügemustár és a házi sonka dukál.”

ABSZOLÚT TISZTA 
LEVEGŐ

Nem hiába a szálló 
jelmondata: „Töltődjön 
fel tiroli életerővel!”

a legszebb kilátással bíró wellness-központok versenyét! 
Nem csoda, hogy az élsportolók körében is népszerű a hotel, 
a Düsseldorf focicsapata például rendszeresen itt tartja 
edzőtáborát, a szolgáltatások közül pedig a fiúk kedvence az 
Elisabeth elnevezésű meleg illóolajos négykezes masszázs, a 
hotel specialitása.

Gourmet-lakoma biomódra
A Hotel Elisabeth saját sajtgyártó üzeme, parasztgazdasága 
és cukrászata, ahonnan a sajtok, tejtermékek, húsfélék és az 
édes sütemények származnak, mind-mind a vendégek kuli-
náris megelégedettségét kívánják szolgálni. Akiknek a kíván-
csiságát felkeltették a svédasztalon tálalt sajtkészítmények, 
azoknak érdemes ellátogatniuk a várostól pár kilométerre 
lévő Kasplatzl sajtkészítő látványüzembe. Bár a „sajtodát” 
könnyűszerrel elérhettük volna egyórás kellemes sétával is, a 
borús égre feltekintve az egyszerűbb utat választottuk: autó-
ba pattantunk, és inkább kifizettük a pár eurós belépti díjat – 
merthogy Ausztriában megkérik annak az árát, ha valaki lus-
ta, és a természetvédelmi területen mindenféle káros anyagot 
bocsát ki… Bocikkal, hegyi patakkal és sziklás meredélyekkel 
szegélyezett pár perces utunk végén egy varázslatosan 
egyszerű sajtkészítő üzem várt bennünket, ahol elmerülhet-
tünk a természetes illatok világában, ráadásul a sajtkészítés 
mesterségének egyes lépéseit is sorra vehettük. Finomabbnál 
finomabb sajtokat és tejtermékeket kóstolva eljátszottunk a 
gondolattal, hogy vajon egy tejsommelier – miért ne lehetne 
ilyen? – milyen terroirjegyeket fedezne fel a tiroli bocik adta 
íz- és illatgazdag tejben. A gyógynövényes, szalmás zamatot 
és a hosszan tartó selymes ízt minden amatőr kóstoló felfe-
dezheti. Kasplatzlban ötféle sajt készül a lágy sajttól kezdve 
az érett kemény sajtig, melyhez leginkább a fügemustár és a 
házi sonka dukál. Az eszem-iszom, dínomdánom után pedig 
már nem is kell autóba ülni, elég legurulni a hegyről…

Este a szállodában felszolgált ötfogásos menüsort bárme-
lyik magyar luxushotel elirigyelheti, az ínyencségekhez kitű-
nő borokat kínálnak a világ legismertebb bortermelő vidékei-
nek legkitűnőbb cseppjeitől kezdve az egyre több elismerést 
begyűjtő osztrák borokig. Sajnos magyar tétel egyelőre nem 
szerepel a kínálatban, de dolgoznak az ügyön! Mint ahogy én 
is a sztereotípiák ellen: hazatértünk után előítéletes barátom 
kénytelen volt végighallgatni hosszadalmas és nagyon lelkes 
– persze egy kis osztrák sajt- és borkóstolóval egybekötött – 
úti beszámolómat.  

XX  
XXX

xxxxxxxxxx

DRÁGA A 
LUSTASÁG

Megéri túrázni, 
Ausztriában is  
fizetni kell a 
természetvé-
delmi területen az 
autóhasználatért

Ha borban utazunk…
Ausztriában 1985-ben köszöntött be a rendszerváltás – már ami 
a borkészítést illeti – a sokat emlegetett fagyállóbotrány után. 
Történt ugyanis, hogy egy kémikus három borásztársával együtt 
fagyállóval kívánta feljavítani a borait, hogy azok édesebbek és 
testesebbek legyenek, mit sem törődve a vegyszer egészségkárosító 
hatásával. Az osztrák borászat pillanatok alatt omlott össze: voltak 
országok, ahol betiltották sógoraink tételeit, de a hazaiak is joggal 
lettek bizalmatlanok. Több tucat pincészet ment rövid időn belül 
tönkre. A törvényhozás szigorú szabályozással reagált, melynek 
alapja az átláthatóság és a területi adottságok elsőbbsége, misze-
rint egy régióban csak bizonyos szőlőfajtákat lehet termeszteni. 
Ez lett a DAC (Districtus Austriae Controllatus) eredetvédelmi 
besorolás, melynek köszönhetően a közép- és dél-burgenlandi 
kékfrankos, a wachaui rajnai rizling, a Duna-parti zweigelt, a 
kamptali zöld veltelini, a ruszti „ausbruch”, azaz aszú vagy, ahogy 
előző lapszámunkban beszámoltunk róla (A DACoskodó Wiener 
Gemischter Satz) a Wiener Gemischter Satz immáron Európa-
szerte ismert és keresett borok. A sikerekhez a jó tételeken kívül 
természetesen szükség van jól átgondolt marketingre is, melyet az 
Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamara és az Osztrák Bormarketing 
Bizottság koordinál. Nem véletlen, hogy egyre több borkiállításon 
és -versenyen szerepelnek osztrák borok, ráadásul minden egyes 
üveg kupakján ott díszelegnek a piros-fehér-piros nemzeti színek, 
hirdetve az isteni borok származási helyét.
A szőlészet és a borkészítés azonban Ausztria keleti, alacsonyabb fe-
lére korlátozódik. Ahova mi jártunk, az Alpok és azon belül Tirol nem 
a szőlőművelés Mekkája: helyette a búzasörök jellegzetes pezsgő, 
aromás és enyhén komlós ízét élvezhetjük, illetve tartalmas pékáruk 
és ízgazdag tejtermékek várják a megszomjazott és kiéhezett utazót.




