
A varázslatosan 
csipkézett  
hegyek között  
a Grandhotel Lienzben
Lienz, Kelet-Tirol fővárosa különálló világ, csodásan csipkézett 
hegyek és völgyek ölelő karjaiban békét, nyugodtságot áraszt. 
Nincs is nagyobb élvezet, mint megfigyelni a természetet, mely 
számtalan meglepetést tartogat a Lienzbe látogató számára. 
Talán mások is tapasztalták már, hogy minél közelebb vagyunk  
a természethez, minél magasabb vidékre utazunk, annál 
szabadabbnak érezzük magunkat. Mozgásunk könnyebb, lelkünk 
tisztább, gondolatunk végtelen, csakúgy, mint a távolba tűnő 
hegyek sokasága.

A 750 éves Lienz a Dolomitok városa. Medi-
terrán hangulatával az év minden szakában 
elvarázsolja az idelátogatót, nemcsak nyá-
ron, hanem ősz és tavasz között is. Télen, 
a hegyek között sem idegen itt a csend, a 
meredek lejtők – ahogy az évezredek folya-
mán összeütköztek és egymás tetejére gyű-
rődtek – ma is nagy változatossággal csalo-
gatják a síelés szerelmeseit. Gyönyörű itt 
még az úttalan rengeteg is, ha kirándulás 
közben eltévednénk, akkor se csüggedjünk, 
élvezzük a természethez hű magány szabad-
ságát.

Az utolsó téli nap végén megérkezik a ta-
vasz, s a „fák sudarára fagyott sóhajok” már 
csak hajnalonként emlékeztetnek a télre, 

 hiszen az új évszak új meleget kínál, s bár 
még félszegen, de mégis tarkán tekeredik a 
faág, s a tavaszi növényzet tüzes színeiben 
megjelenik a meleg. A nap tolla is egyre in-
kább bearanyozza az egész várost. Így lesz 
Lienz a napfény városa. Évente több mint 
kétezer órán át melegíti a nap nemcsak az 
itt élő, de az ideutazó emberek szívét is.

Mi is messze néző ragyogó tavaszi napon 
érkeztünk Lienzbe. A hegyek között olyan 
tiszta volt a levegő, hogy  úgy éreztük, az 
otthon hagyott szmog nem fullaszt már, 
csak emlék, nem több.

A Grandhotel Lienz Medical-Wellness-
Spa and Gourmethotelban, Tirol egyetlen 
5 csillagos luxus wellness szállodájában 
minden kényeztetést megkapunk. 

Az impozáns épület az Isel, Ausztria 
egyetlen gleccserfolyója partján épült. 
A szobánk balkonja is idetekint, mögötte a 
hegy fenséges vonulatával. Mégsem va-
gyunk a pezsgő élettől távol, a természet-
közeliség ellenére is csak pár perc gyalog a 
város központja, ahol hangulatos kávézók 
sokasága hívogat, bár a szállodában is jól 
érezzük magunkat, hiszen a hotel nemcsak a  
luxusvágyak teljesítésével marasztalja az ott 
megszálló vendéget, hanem személyre sza-
bott igényei kielégítésével is. Ahogy a szál-
loda neve is ígéri, van itt uszoda, szauna, 
masszázs, kényeztető kozmetika. A spa mel-
lett a Grandhotel Lienz egyben medical szál-
loda is, ahol a legmodernebb orvosi beren-
dezések segítségével gyógykezelésen is részt 
vehet az idelátogató, és nemcsak a hotel 
vendégei, hanem mások számára is rendel-
kezésre áll ez a részleg. Az ún. „Symbio-  
Med Medical Care” részlegben dr. Peter 
Lechleitner egyetemi professzor az orvos, 
aki a modern kezeléseket az alternatív 
gyógymódokkal ötvözi.

A kulináris élvezetek hódolói sem csalód-
nak, hiszen a szálloda éttermei és bárja min-
den igényt kielégítenek, a vegetáriánuso-
két is. Az ötcsillagos ínyencellátás, az ún. 
„5 Sterne Gourmetpension” reggelenként 

„Csipke van mindenben, ami él: a téli tar ágakban,  
a felhők mintájában, a víztükörben, ahogy fodrozódik a szellőtől.”  

(Brunonia Barry)

bio-, vital- és teasarokkal felszerelt svéd-
asztalos ínyencreggelit jelent, este pedig 
négyfogásos különleges menüt foglal magá-
ban, ezen belül is kétféle főétel közül vá-
laszthat a vendég. 

Flaschberger úr, a főszakács a régi és az új 
receptekből finom és egészséges, „dolomit-
könnyű”, főleg idényjellegű ételkölteménye-
ket varázsol a tányérunkba, és közben nem 
feledkezik meg a regionális szokásokról sem. 
Természetesen gluténmentes ételeket is 
kérhet, akinek erre szüksége van. A vendég 
egyéni kívánsága szerint minden megold-
ható. 

A jó ételhez persze jó bor is kerül az asz-
talra. A hotel saját borospincével rendel-
kezik, összesen 150-féle bor közül válogat-

hatunk. A padlóba épített üveglapon keresz-
tül fentről is látható a borospince.

A hotel családias hangulata nemcsak a 
berendezésének köszönhető, hanem annak 
is, hogy a szálloda a family business elveinek 
megfelelően két összetartozó család tulaj-
donában van. A Simonitsch és a Westreicher 
család mindent megtesznek azért, hogy a 
hotel vendégei jól érezzék magukat. A 72 
 luxus vendégszoba, valamint a 4 exkluzív 
 Royal Suite lakosztály minden igényt kielé-
gít. A szállodát szintenként más-más színbe 
öltöztették, hogy még inkább különlegessé 
tegyék.

A Grandhotel Lienz exkluzív kiindulópont-
ja a síelés, a golf, a természet és a kultúra 
kedvelőinek egyaránt.

www.grandhotel-lienz.com
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illetve gimnasztikai szolgál-

tatások is. Ezek levezetéséről 

a szálloda úgynevezett vitáltré-

nere gondoskodik, a vendégek 

pedig szíves örömest veszik 

igénybe a szolgáltatásait. 

A hosszú út és a pihenés 

után már kellőképpen éhe-

sek voltunk. A szálloda fő-

szakácsának koncepciója 

az idényjellegű és a regionális 

termékek ötvözetéből álló 

hagyományos konyha, kiegé-

szítve a korszerű táplálkozásról 

szerzett tudással. imádtam 

a leveseit és a könnyű halakat, 

és azt, hogy valóban a szezon-

nak megfelelő zöldségfélesé-

geket tett az asztalra. 

kezeléseken át egészen 

az orvosi masszázsokig terjed. 

A hosszú út ellenére muszáj 

volt bekukkantanom a fitnesz-

terembe, ugyanis feltett szán-

dékom volt, hogy másnap reg-

gel ott kezdem a napot. Mint 

kiderült, nem csak a gépeket 

lehet szabadon használni, 

de igénybe vehetők vízi torna, 

kal. Kíváncsian vártam 

a masszázst, a hotel ugyanis 

számos kezelést és masz-

százst biztosít a vendégeknek. 

A kezelések gazdag kínálata, 

a szeráj- és pakolásos fürdők-

től kezdve az ajurvédikus ke-

zeléseken, az aromaolaj-, forró 

lávaköves és kelet-tiroli hegyi 

mézmasszázs nyújtotta lazító 

utazás

Az út hosszúnak tűnik, de a táj 

mindenért kárpótol. Havas 

hegycsúcsok, alattuk zöldellő 

mezők, mesébe illő, regénye-

ket idéző erdők. Majd vége 

szakad az autópályának és jó 

néhány óra elteltével feltűnik 

a tábla: Lienz. Pár pillanatig el 

sem hisszük, aztán ráfordulunk 

az utolsó 60 kilométert jelentő 

autóútra, hogy szebbnél szebb 

és bájosabbnál bájosabb falva-

kon és kisvárosokon keresztül 

beérkezzünk Lienzbe. Autónk 

Tirol luxus wellness-szállodája, 

a Grandhotel Lienz bejára-

tánál parkol le. A Grandhotel 

Lienz, Tirol első 5 csillagos 

luxus wellness-szállodája Lienz 

történelmi városközpontjától 

mindössze néhány percre ta-

lálható. 

Mielőtt bármit tennénk, 

bejelentkezünk az elegáns 

A hosszú út 
végén

Korán indulunk, hogy elkerüljük a reggeli csúcsot. 
Igyekszünk mielőbb átlépni a határt és eljutni Bé-
csig, pedig még akkor is nagyon messze vagyunk 
a céltól. Nagyjából 700 kilométeres út áll előttünk, 
a célunk pedig egy mesés kisváros Kelet-tirolban, 
Lienz. Szöveg: MérEi KATA | Fotó: www.GrAndHoTEL-LiEnz.coM

recepción és fáradtan, de an-

nál izgatottabban elfoglaljuk 

a szobánkat. A pár napra 

szállásunkul szolgáló szoba 

meglepően tágas, elegáns 

és stílusos, gyakorlatilag 

minden igényt kielégít. 

A lienzi dolomitokra 

vagy a schober hegy-

ségre néző 72 luxusszo-

ba egyike.

Pihenésképpen először 

is elmélyülten csodáljuk 

a tájat. A szobához tartozó 

terasz igen méretes, kelle-

mesen elfér rajta egy asztal, 

néhány szék és egy nyugágy 

is, hogy kényelmesen gyö-

nyörködhessünk a schober 

hegységben. Azonban jó lenne 

mártózni egyet a hosszú út 

után, villámgyorsan puha kön-

tösbe bújunk és irány a well-

nessrészleg. 

A szálloda több mint 

1400 négyzetméteres 

spa & wellness részleggel ren-

delkezik, ahol belső és külső 

medence, hét kezelőhelyi-

ség, párok részére kialakított, 

gőzfürdővel, pezsgőfürdővel 

és pihenőrésszel ellátott úgy-

nevezett „privát spa” található. 

Továbbá bioszauna, finn szau-

na, többféle gőzfürdő, vala-

mint az isel folyó partján fekvő 

romantikus kert áll a vendégek 

rendelkezésére. 

jómagam nem győztem 

betelni a hosszú út után a me-

dencével, a külső pezsgőfür-

dővel és a különféle szaunák-

A szállodában 4 exkluzív Ro
yal Suite lakosztály is található. 

Ezek berendezésében, szin
tenként a bordó, a kék, illetve 

a zöld dominál az arannyal 
és sötét színű fával 

kombinálva.

Lienz  
– a Dolomitok városa
CSodáS hEgyEk ölEléSébEn, mEditERRán 
hAngulAtbAn 
A 750 éves, mégis modern, pezsgő életű, mediterrán han
gulatú kisváros, kelettirol fővárosa lienz. kelettirol 
az osztrák nagy tirol tartomány egy része. 

A 678 méter magasan elhelyezkedő város az isel 
és a dráva folyó összefolyásánál fekszik. lienzet a nap
fény városának is nevezik, mivel évente több mint 
2000 napsütéses órával büszkélkedhet. A lüktető várost 
hangulatos kávézók, éttermek, bárok és elegáns üzletek 
teszik színessé, olaszország közelsége pedig egyértelmű
en meghatározza a lienzi életvitelt: itt a „dolce Vita” szel
lemében élik az emberek az életet. nap mint nap.

Az úgynevezett 5 csillagos 
ínyenc ellátás reggelenként 

bio, vitál és teasarokkal fel
szerelt svédasztalos ínyenc 

reggelit, esténként négy
fogásos ínyenc menüt 

foglal magába.

A mai tirol tartomány Ausztria 
területén két részből áll: észak 

és kelettirolból. A magyar utazók 
a sokat emlegetett tiRol alatt inkább 

az északtiroli tartomány területét 
ismerik jobban. A valamikori har

madik részt, déltirolt az i. vi
lágháború után, 1919ben 

olaszországhoz csa
tolták.
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Szabadidős 
programok  
és sport Lienzben 
és környékén 
Lienz és környéke, ez a té-

li-nyári üdülőparadicsom 

élményekben gazdag 

programlehetőségeket 

kínál a pihenni vágyóknak, 

családoknak és a sportot 

kedvelőknek egyaránt. Per-

sze ha sétálni támad kedvünk 

a kedves kisvárosban, akkor 

csak kanyarodjunk ki a szállo-

dából, sétáljunk át a festői 

kis hídon és vegyük nya-

kunkba a várost. számos 

kávézó, étterem, hangula-

tosabbnál hangulatosabb 

kis üzletek várják a turistá-

kat. na, meg ínycsiklandó 

illatokat árasztó pékségek, 

ahol minden helyi alapanya-

gokból készül, friss, ropogós 

és ellenállhatatlan.

Mit érdemes 
megnézni 
Lienzben?
 SchloSS Bruck  Lienz 

városa gazdag történelmi 

és kulturális örökséggel 

rendelkezik. A látniva-

lókhoz tartozik a schloss 

Bruck, Lienz ősi vára, 

mely egyben a város jel-

képe is. A hatalmas vár-

létesítményt 1252-ben 

építették. 1943-ban a vá-

ros tulajdonába került, 

és azóta a városi múze-

umnak ad otthont. A vár 

öregtornyából a  lienzi 

völgy jól belátható, 

persze ez a középkor 

turbulens világában 

alapvető követelmény volt egy 

komoly védővár esetében. Ma 

ugyanez csodálatos kilátással 

bűvöli el a vár látogatóit.

 Aguntum  A rómaiak voltak 

az elsők, akik a lienzi völgyet 

letelepedési területnek vá-

lasztották és megalapították 

Aguntumot, Tirol egyetlen 

római kori városát, mely clau-

dius császár uralkodása idején 

élte fénykorát, ugyanis auto-

nóm városi rangra emelték. 

A Lienztől keletre, mintegy 

4 km távolságban elhelyez-

utazás

Extratipp
Mit csinálhatunk 

nyáron?
mintegy 2500 km gyalogút, 6 hegyivasút, 

560 km mountainbikeútvonal, egy fürdőtó, 
valamint vízi és repülősportlehetőségek 

állnak rendelkezésre. A lienzi dolomitok vál
tozatos szabadidős és sportkínálatához tartoz
nak a hegymászó túrák, a siklóernyőrepülés, 

a hegyikerékpározás, továbbá a vadvízi 
evezőtúrák is. A grandhotel lienz társ
üzemeltetésében lévő „dolomitengolf 

osttirol” elnevezésű 27 lyukú golf
pálya a szállodától mindössze 

10 percnyi autóúttal ér
hető el.

Extratipp
Mit csinálhatunk 

télen?
A régió valódi síparadicsom, 8 hegyivas

út, mintegy 350 km sílesiklópálya, 400 km 
sífutópálya, 120 alpesi menedékház, snow
board és korcsolyapálya, jégbotcsúsztatás 
várja a téli sportok szerelmeseit. lienzben 
két közeli, kitűnő síterület is várja a síelés
nek hódolókat. A hochstein és a Zettersfeld 

sípályák a szállodától mintegy 5 percnyi 
autóúttal érhetőek el, de a szálloda ven

dégei igénybe vehetik a szálloda in
gyenes buszszolgáltatását is.

kedő Aguntumban ma 

ezekről az időkről tanúskodik 

a múzeum kiállítása, bepillan-

tást adva a római kultúra érde-

kes világába. 

 vitAlpinum  Lienztől 10 km-

re nyugatra haladva, az Assling 

nevű kis településen egye-

dülálló attrakció vár kicsikre 

és nagyokra. Az unterweger fi-

vérek által megálmodott és ki-

vitelezett „Vitalpinum” élmény-

parkban minden a természet 

adta értékekről, illetve az illó-

olajoknak az érzékszervünkre 

gyakorolt hatásairól szól. A „jó 

közérzet kertjében” az  aktív, 

frissítő vagy épp relaxáló 

pontokon különböző vidám 

 „gyakorlatokkal és állomá-

sokkal” találkozhat az ember: 

ilyen például a mezítlábjárás, 

a Kneipp-ösvény, a fűszeres-

gőz-tusolás vagy az olajho-

roszkóp. Eközben a látogatók 

lábbelijét egy kisméretű  

cipőlift szállítja a célállomás 

felé. 

A „gyógynövények me-

zején” 150 féle gyógynö-

vényt csodálhat meg 

a látogató: egyebek 

között az árnika, 

a körömvirág, 

a kakukkfű vagy 

a levendula ta-

núskodik arról, 

hogy a tiroli 

hegyekben 

található gyógy-

növények milyen 

pozitív hatással 

vannak az emberi 

szervezetre. 

A játszótéren a gyer-

mekek a hegyi világ adta 

energiát tankolhatják magukba 

vagy épp felesleges energiáju-

kat vezethetik le.

A Látványszeszfőzde bepil-

lantást ad, hogyan is készül 

az Alpok növényeiből tiszta 

illóolaj, beavat a tiroli törpefe-

nyő- és egyéb értékes illóola-

jok előállításának titkaiba.

A „Vitalpinshop”-ban pedig 

minden illatos „dolog” megvá-

sárolható, legyen az szappan, 

illóolaj vagy egyéb kedves, 

illatos ajándéktárgy. df
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Kelet Tirolban, Lienz bájos kis 
városában, a csodálatos hegyek vi-
lágában ragyog Tirol első 5 csillagos, 

luxus wellness szállodája, a grandhotel Lienz. 
A történelmi városközponttól mindössze 
néhány percre található hotel gazdag kínálat-
tal várja az igényes vendégeket, akiket 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 közérzet 
kialakítására alapozott és a legmodernebb orvosi 
berendezésekkel felszerelt miliője, mind - mind 
része a kényeztető luxusnak. A lienzi Dolomi-
tokra vagy a Schober hegységre néző, 72 luxus 
vendégszoba, valamint a négy exkluzív royal 
Suite lakosztály berendezésében, szintenként 
a bordó, a kék, a zöld dominál az arany szín 
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 szalon kandallóval, és a köz-
vetlenül az isel folyó partjára néző elegáns 
szállodaterasz szolgálja a vendégek kellemes 
időtöltését.

A grandhotel Lienz több, mint 1 400 m2-
es spa & wellness részleggel rendelkezik, 
ahol belső- és külső medence, 7 kezelő-
helyiség, párok részére kialakított, gőz-
fürdővel, pezsgőfürdővel és pihenőrésszel 
ellátott ún. privat spa található. Továbbá 
bioszanuna, finn szauna, többféle gőz-
fürdő, pihenőhelyek, valamint az isel folyó 
partján fekvő romantikus kert áll a vendé-
gek renelkezésére. 

Az ínyenceknek Flaschberger úr, a fő-
szakács, a régi, hagyományos receptekből 
új és könnyű ételeket varázsol az asztalra. 
Kulináris koncepciója az idényjellegű és a 
regionális termékek ötvözetéből álló ha-
gyományos konyha, kiegészítve a korszerű 
táplálkozásról szerzett tudással. 

Az ún. dolomitkönnyű konyha célja a régió 
termékeinek teljes mértékű érvényre juttatása. 
De a vendég speciális táplálkozási igényeinek 
is minden téren eleget tesz a főszakács és csa-
pata: kívánság szerint gluténmentes ételek 
elkészítése is megrendelhető.

A szálloda borospincéjében minden ku-
lináris ínyencséghez fellelhető a megfelelő 
bor, összesen 150 különböző borfajtából 
kóstolhat a vendég. 

Az ún. 5 Sterne Gourmetpension - az 5 
csillagos ínyenc-ellátás, reggelenként bio-, 
vitál- és teasarokkal felszerelt svédasztalos 
ínyencreggelit, esténként négyfogásos ínyenc 
menüt foglal magában.
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Tirol egyetlen 5 csillagos luxus wellness szállodája
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Grandhotel Lienz
Itt, a történelmi belvárostól gyalog 3 percre, közvet-
lenül a hangosan zubogó Isel gleccserfolyó mellett
épült 2009-ben az ötcsillagos Grandhotel Lienz,
amely 72 luxusszobájával várja látogatóit. 
A szobák nagy része a Dolomitokra és a folyóra néz,
a szobákhoz tartozó méretes erkélyek keleti fekvése
miatt pedig szinte állandó napsütésben lehet élvezni
a környezetet.  
A Grandhotel Lienz – tulajdonosainak, a Simonitsch
és a Westreicher család filozófiájának megfelelôen –
nemcsak luxusszobáival és közösségi tereivel kényez-
teti vendégeit, hanem személyes igényeik kiszolgálá-
sával is. A  vendégek teljes kényelmét az összesen
640 m2-en elhelyezkedô 5 étterem kínálata teszi tel-
jessé, illetve a külön lifttel megközelíthetô wellness-
részleg, amelyben bio-, infra-, finn szauna, többféle
gôz, masszázs, szolárium, bel- és kültéri medence,
lounge-rész, párok részére kialakított, gôzfürdôvel,
pezsgôfürdôvel és pihenôrésszel ellátott ún. „privát
spa” is található. A szálloda szolgáltatásaihoz tarto-
zik továbbá a „SymbioMed Medical Care” részleg,
ahol dr. Peter Lechleitner egyetemi professzor taná-
csokkal látja el a hozzá fordulókat. Kezelô, ultra-
hang- és ergometervizsgálatokhoz berendezett
helyiségek, saját laboratórium, a modern kezelések
és az alternatív gyógymódok rendkívüli kombináci-
ója várja a vendégeket. 

A napfény
városa

A napfény
városa

A Dolomitok tövében, a Dráva és az Isel gleccserfolyó találkozásánál fekszik Kelet-Tirol meseszép fôvá-
rosa, a 750 éves Lienz, amely igazi kis ékszerdoboz a tekintélyt parancsoló magaslatok között. 
Lienz Budapesttôl nagyjából 7 óra vezetéssel érhetô el, a tiszta levegô és a gyönyörû környezet azonban kárpótol a hosszú útért.
A város majdnem 700 méter magasan fekszik, északról Ausztria legnagyobb nemzeti parkja, a Hohe Tauern Nemzeti Park, dél
felôl pedig a Dolomitok határolják. A 12 ezer fôs település hangulata hordoz magában valami délies lüktetést. Lienzet egyébként
a napfény városának is nevezik évente több mint 2000 napsütéses órája miatt. Az apró, de tökéletesen rendbe hozott óvárosi
rész pezsgô itáliai hangulatot áraszt, miközben az 1252-ben épült Schloss Bruck, Lienz ôsi vára a történelmi múltba kalauzol.

A környék izgalmai
A wellnessezés és gasztroélmények mellett a síszezon végez-
tével is számos szabadidôs lehetôség áll az üdülôk rendelke-
zésére Lienzben: kirándulhatnak a 2500 km gyalogút vala-
melyikén, kipróbálhatják a 6 különbözô hegyi vasutat, bicik-
lizhetnek az 560 km-nyi mountain bike útvonalon, élvezhe-
tik a közeli fürdôtó vízi- és repülôsport-lehetôségeit. A lienzi
Dolomitok változatos szabadidôs és sportkínálatához tartoz-
nak továbbá a hegymászó túrák, a siklóernyô-repülés és a
vadvízi evezôtúrák. Ha mindez nem lenne elég vonzó, a szál-
lodától mindössze 10 percnyi autóúttal elérhetô a „Dolomi-
tengolf Osttirol“ elnevezésû, 27 lyukú golfpálya is. Cégek-
nek, pároknak és családoknak is tökéletes kikapcsolódás. 

www.grandhotel-lienz.com
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A
háborús pusztítás csak a belváros egyik templomát és a közeli hegyoldalban
épült Schloss Bruck várát kímélte meg, a belváros teljes egésze – hangulatos be-
vásárlóutcákkal, éttermekkel és kávézókkal együtt – odaveszett. Korabeli fény-
képek és tervrajzok alapján azonban újjáépítették a várost, így a Lienzbe látoga-
tók kellemes, mediterrán hangulatú, napsütötte környezetben pihenhetnek.

Ékszerdoboz a folyóparton
A Grandhotel Lienz helyén korábban egy ódon gazdasági épület állt, amit mindössze 16 hó-
nap leforgása alatt varázsoltak csodaszép, elegáns szállodává. A Simonitch és a Westreicher
család több mint 50 éve működtet nagy sikerrel egy szintén ötcsillagos szállodát, így nem volt
kérdés, hogy Lienz első luxusszállodáját is felvirágoztatják. A hotel igazán különleges lehe-
tőségekkel várja vendégeit: 72 egyedi tervezésű, tágas és elegáns kialakítású szoba és lak-
osztály garantálja a kikapcsolódást, emeletenként más-más színvilággal. A bordó, a kék és a
zöld  kiegészítőjeként az arannyal és a natúr faszínnel találkozhatunk. A kulináris élvezetek-
ről öt különböző stílusban kialakított étterem gondoskodik, amelyek nyáron a napfényes te-
rasszal is kiegészülnek.

A feltöltődés garantált
A hotel különlegessége, hogy medical wellness-szolgáltatásokat is kínál, vagyis a kikapcso-
lódás mellett az egészség megőrzését és visszanyerését is segíti. A több mint 1400 négy-
zetméteres SPA részlegben található dr. Peter Lechleitner professzor rendelője, amelynek
falain a kardiológus doktor szívfestményei láthatók. A szakember a hét minden napján fo-
gad pácienseket állapotfelmérésre, illetve tanácsadásra – a prevenció jegyében –, de a már
meglévő testi bajokat is gyógyítja. 

Ebben a rendelőben találkozik a keleti és a nyugati orvoslás, itt a hagyományos és a mo-
dern gyógyítási technikákat ötvözték: az arra fogékonyaknak homeopátiával, hagyomá-
nyos kínai orvoslással enyhítik panaszaikat, az ízületi probélmákra pedig speciális masz-
százs és modern gyógyítóeszközök kínálnak megoldást.                                     – V. M. – 

www.grandhotel-lienz.com

Kelet-Tirol fővárosát, az Isel folyó partján fekvő és a Dolomitok
által körülölelt Lienzet a második világháború végén porig
lerombolták, ma mégis régi fényében tündököl. A 13 ezer
lakosú város egyik legnagyobb büszkesége Kelet-Tirol első 
és egyetlen ötcsillagos szállodája, a Grandhotel Lienz.

5 CSILLAGOS
KÉNYEZTETÉS

72

Nyári kalandok
• Kelet-Tirol 2500 kilométernyi gyalogúttal, 
6 hegyi vasúttal, 560 kilométernyi hegyi ke-
rékpár-útvonallal, fürdőtóval, vízi- és repülő-
sport-lehetőségekkel várja az aktív pihenésre
vágyókat. A Grandhotel Lienz társüzemelteté-
sében működő, 27 lyukú golfpálya a szállo-
dától mindössze 10 perces autóútal elérhető. 
• Lienz gazdag történelmi és kulturális örök-
séggel is rendelkezik. A látnivalókhoz tartozik
a Schloss Bruck, amely a város jelképévé
vált. A hatalmas várat 1252-ben építették, és
napjainkban a városi múzeumnak ad otthont.
Öregtornyából jól belátható a lienzi völgy.
• Lienztől körülbelül 10 kilométerre, az 
Assling nevű kis településen található az
egyedülálló élményeket kínáló Vitalpinum él-
ménypark, ahol kicsik és nagyok is megtalál-
ják a kedvükre való látványosságot. Itt minden
a természet adta értékekről és az illóolajok
szervezetünkre gyakorolt hatásairól szól.

Télen sem tétlen
Lienz télen igazi sí-Paradicsom, hiszen két
közeli, kitűnő síterület is várja a téli sportok
szerelmeseit. A Hochstein és Zettersfeld sí-
pályák a szállodától körülbelül 5 perces au-
tózással érhetők el, de a szálloda ingyenes
buszszolgáltatást biztosít a vendégeinek.



DOLCE VITA
Az Isel gleccserfolyó és a Dráva 
összefolyásánál fekszik a város-
ka. Északon Ausztria legnagyobb 
Nemzeti Parkja, dél felől a lenyű-
göző Dolomitok ölelik. Lienzet a 
napfény városának is nevezik, 
évente több mint 2000 napsütéses 
órával büszkélkedhet. 
Hangulatos kávézók, éttermek, bárok, és ele-
gáns üzletek teszik színessé, Olaszország kö-
zelsége pedig meghatározza a lienzi életvi-
telt: a „Dolce Vita” szellemében él-
nek itt az ideérkezők.

GRANDHOTEL LIENZ
A hegyek csodálatos világában ra-

gyog Tirol egyetlen 5 csillagos, 
luxus wellness-szállodája, a 
Grandhotel Lienz, mely alig 
öt éves szálloda, máris 

többszörös kitünte-
tésben részesült. Az 

Isel folyó partjára 
nyúlik napozóterasza, 
szemben pedig a 
csodálatos hegy-

Szerelem, 
a világ legszebb hegyének

ölelésében

vonulat, melyet a szobánkból is látunk. Májusban jár-
tunk ott, a várost átmelegítette a napfény,  
ám miközben a teraszon napoztunk, a he-
gyeket hó borította, és hajnalban lát-
tuk, hogy fent havazik. 
A Grandhotel Lienz tulajdonosai, a 
Simonitsch és a Westreicher családok 
filozófiájának megfelelően, a szálloda 
nem csak luxus környezetével kívánja 
kényeztetni vendégeit, hanem személy-
re szabott igényeik kiszolgálásával is. 

A vendéget ebben a varázslatos hangulatban szá-
mos élvezet várja: az elegáns és stílusos beren-

dezés, a nagyméretű, legmagasabb igénye-
ket is kiszolgáló, egyedi berendezésű 

dizájnszobák és lakosztályok, kulináris él-
vezetek, a vino té kájuk pedig 150 borkü-
lönlegességgel szolgál.  
Az exkluzivitás és a különleges részletek 

hangulatát őrzi az összesen 640 m2-en elhe-
lyezkedő 5 étterem, a bár, de az impozáns sza-

lon kandallójánál is édes a teázgatás, borozgatás.

Lienz modern, pezsgő életű, mediterrán hangulatú kisváros. 
Ideális nászutasoknak, hiszen egyszerre kínálja a luxus nyugalmát, 

a Dolomitok pazar látványát, és megannyi természeti kalandot, 
meghitt sétát és felfedezést – a síelésen kívül. 
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BEJELENTKEZÉS, 
INFORMÁCIÓ

Grandhotel Lienz 
Fanny-Wibmer-Peditstrasse 2, 

A-9900 Lienz
tel.: +43/4852/64 070, fax: 

+43/4852/61 874
info@grandhotel-lienz.com,
www.grandhotel-lienz.com
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