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Gyönyörű kirándulásra invitáljuk önöket. Mesés tájak, jó leveGő, eleGáns szálloda kitűnő szolGálta-

tásokkal, reMek kirándulóhelyek, GasztronóMiai élMények – Mindezt a dolce vita jeGyében.

csönd és nyuGaloM, felejthetetlen környezet, a terMészet csodálatos közelséGe – Mind-Mind azt 

suGallják: ez a tökéletes helyszín eGy nászútra. nos, tartsanak velünk!
A vendéget ebben a varázslatos hangulatban 
számos élvezet várja: az elegáns és stílusos berendezés, 
a nagyméretű, legmagasabb igényeket is kiszolgáló szobák és lakosztályok, 
a kitűnő kulináris élvezetek, a Medical Spa & Wellness részleg a jó közér-
zet kialakítására alapozott és a legmodernebb orvosi berendezésekkel fel-
szerelt miliője, mind-mind része a kényeztető luxusnak. 
A lienzi Dolomitokra és a Schober hegységre néző (részben külön gyer-
mekszobával ellátott) 72 luxus vendégszoba, valamint a négy exkluzív 
Royal Suite lakosztály berendezésében szintenként a bordó, a kék, a zöld 
dominál az aranyszín és sötét színű fával kombinálva. 
Az exkluzivitás és a különleges részletek hangulatát őrzi az összesen 
640 m2-en elhelyezkedő 5 étterem. Ezen kívül egy bár, egy impozáns sza-
lon kandallóval, és a közvetlenül az Isel folyó partjára néző elegáns szállo-
daterasz, persze csodálatos kilátással, szolgálja a vendégek kellemes időtöl-
tését (akár céges vagy privát jellegű rendezvények, összejövetelek alkalmá-
ból is). A szálloda egyben exkluzív kiindulópontja a golf, a síelés, a termé-
szet és a kultúra kedvelőinek.

Wellness & spa

A Grandhotel Lienz több mint 1400 négyzetméteres spa & wellness 
részleggel rendelkezik, ahol belső és külső medence, 7 kezelőhelyiség, 
párok részére(!) kialakított, gőzfürdővel, pezsgőfürdővel és pihenőrész-
szel ellátott ún. „privát spa” található. Továbbá bioszanuna, finn szau-
na, többféle gőzfürdő, pihenőhelyek, valamint az Isel folyó partján 
fekvő romantikus kert áll a vendégek rendelkezésére. 
A kezelések gazdag kínálata, a szeráj- és a pakolásos fürdőktől kezdve 
az ajurvédikus kezeléseken, az aromaolaj-, a forró lávaköves és a kelet-
tiroli hegyi méz-masszázs nyújtotta lazító kezeléseken át egészen az 
orvosi masszázsokig (pl. nyirokdrenázs, sportmasszázs) terjed. 
A wellness részleg specialitása a „Dolomitok aranya – Holdrituálék 
hölgyeknek és uraknak” elnevezésű kezelés, melynek során az osztrák 
Alpokban és völgyekben előforduló, kézzel szedett és az ősrégi hagyo-
mányok alapján feldolgozott természetes nyersanyagok ötvöződnek a 
Holdnak az emberi szervezetre gyakorolt hatásával. Már Hippokratész 
is felismerte az egészség és a Hold hatása közötti összefüggést. 

lienz – a Dolomitok városa

A 750 éves, mégis modern, pezsgő életű, mediterrán hangulatú kisvá-
ros, Kelet-Tirol fővárosa. Kelet-Tirol az osztrák Tirol tartomány egy 
része. (A mai Tirol tartomány Ausztria területén ugyanis két részből 
áll: Észak- és Kelet-Tirolból. Az első világháború után, 1919-ben Dél-
Tirolt Olaszországhoz csatolták). 
A 678 m magasan elhelyezkedő város az Isel és a Dráva folyó összefo-
lyásánál fekszik, mesés kulisszák közepette: északon a Hohe Tauern 
(Magas-Tauern) Nemzeti Park (Ausztria legnagyobb Nemzeti Parkja), 
dél felől pedig a lenyűgöző Dolomitok – melyet egyébként a világ leg-
szebb hegyei között említenek – öleli körül. Lienzet a napfény váro-
sának is nevezik, mivel évente több mint 2000 napsütéses órával büsz-
kélkedhet. 
A lüktető várost hangulatos kávézók, éttermek, bárok és elegáns üzle-
tek teszik színessé, Olaszország közelsége pedig egyértel műen megha-
tározza a lienzi életvitelt: itt a „Dolce Vita” szellemében élik meg az 
emberek az életet nap, mint nap… 

a Hotel

Ebben a bájos kis város ban 
és a csodálatos hegyek 
világában ragyog Kelet-
Tirol első 5 csillagos, 
új hotel-gyöngyszeme, 
a Grandhotel Lienz, 
mely 2009-ben nyitot-
ta meg kapuit. Az Isel 
folyó partján (az Isel 
Ausztria egyetlen gleccser-
folyója), Lienz történelmi 
városközpontjától mindössze 
néhány percre található hotel gazdag 
kínálattal várja az igényes vendégket. A Grandhotel Lienz tulajdonosai, a 
Simonitsch és a Westreicher családok, filozófiájuknak megfelelően, a szál-
loda nemcsak luxus környezetével kívánja kényeztetni vendégeit, hanem a 
vendég személyre szabott igényeinek kiszolgálásával is. 

csodás hegyek ölelésében

Ötcsillagos nászút
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a Holdfázis-rituálék teljes mértékben személyre és az adott 
Hold-fázisra hangoltak: 
újhold ideje = „az újrakezdés időszaka” – stimuláló kezelési rituálék, 
növekvő Hold ideje = „a regenerálódás időszaka” – ápoló testi 
rituálék, 
telihold ideje = „a fények időszaka” – kényeztető rituálék, 
fogyó Hold ideje = „a lazítás időszaka” – tisztító kezelési koncepciók. 

kulináris élmények

Az ínyenceknek Flaschberger úr, a főszakács, a régi, hagyományos 
receptekből új és könnyű ételeket varázsol az asztalra. Kulináris kon-
cepciója az idényjellegű és a regionális termékek ötvözetéből álló 
hagyományos konyha, kiegészítve a korszerű táplálkozásról szerzett 
tudással. 

A szálloda borospincéjében minden kulináris 
ínyencséghez fellelhető a megfelelő bor, 

összesen 150 különböző borfajtából 
kóstolhat a vendég. Ötletes 

módon, az étterem felé vezető 
rövid folyóson, egy, a padlóba 
épített üveglapon keresztül is 
bepillantást nyerhet a vendég a 
csalogató borpincébe. 

sport- és kulturális programok 
a környéken

Lienz és környéke, ez a téli-nyári üdülőparadicsom, élményekben gaz-
dag programlehetőségeket kínál a pihenni vágyóknak, családoknak, és 
a sportot kedvelőknek egyaránt. Így ajánlható a Schloss Bruck, az ősi 
vár, mely egyben a város jelképe is (www.museum-schlossbruck.at), 
vagy a kalandpark, mely 2781 m2-es területén 12 pályáján összesen 
130, különböző nehézségi fokozatú akadállyal felszerelt kötélpálya és 
22 Flying Fox vonal található (www.kletterpark-lienz.at).
Igazi érdekesség a „Vitalpinum” élménypark, ahol  minden a természet 
adta értékekről, illetve az illóolajoknak az érzékszervünkre gyakorolt 
hatásairól szól. A Vitalpinum szó szerint elvarázsolja az idelátogatót az 
illóolajok világába (www.vitalpinum.at).
Az Élménymúzeum, a Zeitfabrik nem mindennapi élményt nyújt. Itt 
ugyanis minden egy igen gazdag és színpompás kultúráról szól: a nép-
viseletről. A kiállítás megtekintése mellett nem szorulnak háttérbe a 
kulináris élvezetek sem, az itt készült házias étkek többsége igazi 
karintiai csemege. (www.busheimat.at)
A sportot kedvelőknek természetesen elsősorban a lenyűgöző síparadi-
csomi lehetőségeket ajánlhatjuk, de a golf szerelmesei is találnak itt 
27  lyukú pályát, lehet siklóernyőzni, hegyet mászni, vadvízi evező-
túrázni, hegyikerékpározni vagy csak napozva relaxálni.
Sétánk végére értünk. Mivel még számos szolgáltatás és élmény várja 
a hotel vendégeit és sokféle felfedeznivalót tartogat a környék, remél-
jük, kedvet kaptak e gyönyörű hely meglátogatására, vagy akár életük 
legboldogabb napjainak eltöltésére… 

granDHotel lienz 
Fanny-Wibmer-peditstrasse 2,

a-9900 lienz
tel.: +43/4852/64 070,
fax: +43/4852/61 874

e-mail: info@grandhotel-lienz.com, 
internet: www.grandhotel-lienz.com

Fotók: © Grandhotel Lienz



Lienz, a 750 éves, mégis modern, pezsgő életű, mediterán 
hangulatú kisváros, Kelet-Tirol fővárosa. A lüktető várost han-
gulatos kávézók, éttermek, bárok, és elegáns üzletek teszik 
színessé, Olaszország közelsége pedig egyértelműen megha-
tározza a lienzi életvitelt: itt a „Dolce Vita“ szellemében élik 
meg az emberek az életet, nap mint nap. 
 Ebben a bájos kis városban, és a csodálatos hegyek világá-
ban ragyog Kelet–Tirol első 5 csillagos, új hotel-gyöngyszeme,  
a Grandhotel Lienz, mely 2009. április 30-án nyitotta meg kapuit. 
 A vendéget ebben a varázslatos hangulatban számos 
élvezet várja: az elegáns és stílusos berendezés, a nagy-

méretű, legmagasabb igényeket is kiszolgáló szobák és 
lakosztályok, a kitűnő kulináris élvezetek, a Medical Spa 
& Wellness részleg a jó közérzet kialakítására alapozott és 
a legmodernebb orvosi berendezésekkel felszerelt miliője, 
mind-mind része a kényeztető luxusnak.
 A Grandhotel Lienz több, mint 1400 négyzetméteres 
spa & wellness részleggel rendelkezik, ahol belső- és kül-
ső medence, 7 kezelőhelyiség, párok részére kialakított, 
gőzfürdővel, pezsgőfürdővel és pihenőrésszel ellátott 
ún. „privát spa” található. Továbbá bioszanuna, f inn 
szauna, többféle gőzfürdő, pihenő helyek, valamint az 

Isel folyó partján fekvő romantikus kert áll a vendégek 
rendelkezésére. 
 Az ínyenceknek a főszakács a régi, hagyományos recep-
tekből új és könnyű ételeket varázsol az asztalra. Az ún. 
„dolomitkönnyű“ konyha célja a régió termékeinek teljes 
mértékű érvényre juttatása. A szálloda borospincéjében 
minden kulináris ínyencséghez fellelhető a megfelelő bor, 
összesen 150 különböző borfajtából kóstolhat a vendég.
 A szálloda kiindulópontja számos téli-nyári sportolási 
lehetőségnek, úgymint síelés, golfozás, vadvízi evezés és 
hegyi kerékpározás.

Csodás hegyek ölelésében mediterrán hangulatban

www.grandhote l - l ienz .com
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A gyűrűk kutatói
Peter Yunker (Pennsylvaniai Egyetem) és Tak-Sing Wong (Harvard) kávégyűrűket kutatnak

Mi lehet érdekes a kávécsep-
pek által az asztalon hagyott 
kerek formákban?
Wong: A kávégyűrűk elárulják, 
milyen oldott részecskék van-
nak a folyadékban, mivel ezek 
az anyagok a gyűrű peremén 
gyűlnek össze. Hogy erre milyen 

peremén koncentrálódó részecs-
kék – számos folyadékra jellemző, 
és komoly problémát jelent, ha 
egyenletes fedést akarunk elérni, 
például a nyomtatótintával a pa-
píron. Nekünk sikerült elnyom-
nunk ezt a hatást.
Ezt hogyan érték el?
Yunker: Egy tesztfolyadékkal 
elvégzett kísérletek során vál-
toztattuk az oldott részecskék 
alakját. Gömb alakú részecskék 
esetén fellép a gyűrűhatás, ha 
viszont hosszúkás részecské-
ket oldunk, azok úgy változ-
tatják meg a csepp felszínét, 
hogy vonzási erők lépnek fel 
a részecskék között. Ezek így 
csomókat alkotnak, amelyek 

formában kerül sor, azt a folya-
dék elpárolgásának sebessége 
és a benne oldott részecskék 
határozzák meg. 
És mit tanulhatunk a kávégyű-
rűkből, ami más folyadékokra 
is igaz? 
Yunker: Amikor a kávé elpárolog, 
az oldott részecskéket tartalmazó 
víz középről a szélek felé áramlik, 

mivel a csepp pereme kötő-
dik az asztalhoz, nem tud a 

középpont felé húzódni. 
Ez a jelenség – a csepp 

Túl erős védelem 
Lehetséges, hogy az ízületi fájdalmak hátterében 
váratlan okok állnak – állítják amerikai kutatók

„Sokan azt hiszik, hogy az artrózis egy kopási jelenség az ízületekben” 
– mondja William Robinson, az egyesült államokbeli Stanford Egye-
tem munkatársa. Eszerint az elhasználódás vezet gyulladásokhoz és 
fájdalmakhoz. A kutató szerint azonban elképzelhető, hogy rossz aj-
tón kopogtatunk, és valójában egy immunreakció serkenti a kopást.

Régóta ismertek a reumatikus artrózis olyan formái, amelyeket 
az immunrendszer hibás működése vált ki – vagyis az immunsej-
tek a saját szervezetet támadják meg. A Robinson által speciálisan 
tenyésztett egereken elvégzett tesztek most arra utalnak, hogy az 
ízületi kopások szabályos formái is nagyrészt az immunrendszer 
túlzott reakciójára vezethetők vissza.

Ebben kiemelt szerepet kap az ellenálló rendszer előőrse, vagyis 
az úgynevezett komplement rendszer. Ennek fehérjéi sokkal gyor-
sabban reagálnak a zavarokra, mint például a T-sejtek, és emellett a 
szervezetben zajló helyreállításokat is koordinálják. Kutatóorvosok 
már olyan hatóanyagok kifejlesztésén dolgoznak, amelyek gátolják 
a komplement fehérjék túlzott hatását.

ellenállnak a perem felé tartó 
áramlásnak, és egyenletesen 
rakódnak le.
És mi következik ebből?
Wong: Ezzel a tudással például 
parányi laborcsipeket fejleszt-
hetünk a vérben oldott anyagok 
kimutatására. A módszer olcsó, 
így jelentősen javítható a sze-
gény országok orvosi ellátása.
Más alkalmazási területek is 
elképzelhetők?
Wong: Igen, a mikroelektroniká-
ban: ha irányítottan párologtat-
juk el az oldott fémrészecskék-
kel teli folyadékokat, a peremen 
kialakuló gyűrűk parányi, ára-
mot jól vezető szerkezetekké 
szilárdulnak. 

Először egy fertőzés, majd artrózis

Nem csak a látvány 
érdekes: egyenetlen 
színeloszlás
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Grand Hotel Lienz, kényeztető ötcsillagos luxus- és spa & wellness szálloda 

Kelet-Tirol égbe törő hegyei között
Ahol 2000 méter felett még májusban is térdig ér a hó,  
az ötcsillagos Grand Hotel Lienzben pedig kényeztető luxus 
fogadja a megfáradt túrázót

Budapesttől, a tempótól és útvonaltól füg-
gően, 6-8 óra vezetéssel érhető el a Dráva 
és Isel folyó összefolyásánál fekvő Lienz, a 
kelet-tiroli Alpok által körülölelt és 678 mé-
ter tengerszint feletti magasságban épült 
városka. A várost a keleti Alpok közeli, 3000 
méter fölé tornyosuló csúcsai veszik körül: 
északról a Magas-Tauern Nemzeti Park, dél-
ről a Lienzi Dolomitok határolják. A Magas-
Tauern Nemzeti Park Ausztria legnagyobb 
nemzeti parkja: a Venediger-csoport, a 
Gránitcsúcs-csoport, és a Glockner-csoport 
is itt található. Ezek közül kiemelkedik a 
Großglockner 3798 méteres magasságával, 
de további 32 csúcs is meghaladja a 3000 
métert. A hegyek, a hóviszonyok és a folyók 
az extrém sportok szerelmesei számára esz-
ményi úti céllá avatják Lienzet és Kelet-Ti-
rolt. A hegy- és sziklamászás hívei, a síelés, 
vadvízi evezés, kerékpározás, siklóernyőzés, 
és vitorlázórepülés művelői kiváló terepet 
találnak itt. De a családi nyaralások számára 
is ideális helyszín a városban és környékén 
található attrakciók miatt. 

A környék adottságaira támaszkodva 
született meg egy ötcsillagos, a régióban 
egyedülálló kényelmet kínáló szálloda léte-
sítésének ötlete. A családi vállalkozás kereté-
ben épült és üzemeltetett szálloda 2009-ben 
került átadásra, tervezésénél a kényelem 
mellett a környezetbarát, energiatakarékos 
üzemeltetés és a gyógy-wellness funkciók 
kialakítása volt a vezérlő szempont. Kiemel-
kedő figyelmet fordítanak a két Szakács-
sapkával díjazott étterem bioétel-kínálatára 
is. A szálloda különlegessége, hogy az 1200 
négyzetméteres wellness- és fürdőrészleg-
hez  7 kezelőhelyiség csatlakozik, ahol a leg-

modernebb orvosi berendezések szolgálják 
a testi-lelki regenerációt. A szálloda minden 
szolgáltatását szakértő szemmel felügyeli a 
fiatal igazgató és közeli családtagjai, akik a 
tulajdonosok alaposságával minden reggel 
és este a tökéletes kiszolgálást irányítják, és a 
vendégekkel beszélgetnek. 

A város közelében a turisták rövidebb 
családi programokat vagy akár többnapos 
hegymászó vagy biciklis utakat is tervezhet-
nek. A közeli Assling településen a Vitalpinum 

„illattaposó” központ az illóolajok illatvilágába 
kínál egyedülálló, a Parfüm című regény han-
gulatát idéző utazást. A vendégek cipőit kis 
csillék szállítják tovább, míg tulajdonosaik a 
bőrfelületüket és szaglóhámjukat ostromló 
ingerek erdején keresztül sétálhatnak. A hideg 
vizes és érdes felületekkel lábaink ereit gyógyí-
tó Kneipp-kúra séta után levendulán, szárított 
bodzabogyón, vagy éppen rozmaringszirmo-
kon tapodva érzékelhetjük illatukat. 

A természet iránt érdeklődők az asslingi 
vadasparkban természetes körülményeket 
imitáló kifutókban élő példányokat szemlél-
ve ismerkedhetnek az Alpok állatvilágával. 
A nálunk is honos vaddisznók, szarvasok és 
háziállatok kifutói után izgalmas, csak rit-
kán átélhető élményben lehet részünk. Öt 
emelet magas toronyból figyelhetjük meg a 
sziklás hegyoldalon egymással torzsalkodó 
kőszáli kecskebakok vetélkedését. A szom-
szédos kecskekarám lakóira pedig parázsló 
tekintettel figyel, és a fűben kúszva közelít 
feléjük egy hiúzkölyök.

Az igazán vállalkozó kedvűeknek ajánl-
hatók a környék magasba kapaszkodó 
turistaútjai. Bár minket 2000 méter feletti 
magasságban visszafordulásra késztetett a 
Großer Zunnigra vezető úton a combig érő 
hó, a lélegzetelállító látvány megéri a Matrei 
városából 1200 méter szintkülönbséget je-
lentő túrát.



Weitere Berichte erscheinen laufend. 
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