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hungarian golf

5 csillagos luxus
Kelet-Tirol szívében
Lienz bájos városában, és a csodáLatos hegyek viLágában ragyog ke-
Let-tiroL eLső  5 csiLLagos, Luxus weLLness száLLodája, a grandhoteL 
Lienz. a száLLoda 2009. ápriLis 30-án nyitotta meg kapuit, s azóta is 
neves díjak sorozatában részesüL. közvetLenüL az iseL foLyó partján 
van, meLy ausztria egyetLen gLeccserfoLyója. a Lienz történeLmi vá-
rosközpontjátóL mindössze néhány percre taLáLható hoteL gazdag 
kínáLattaL várja a vendégeket.

medicaL care

A spa és wellness részleg területén egy ún. 
“SymbioMed Medical Care” részleget (245 m2) 
alakítottak ki, ahol Dr. Peter Lechleitner egye-
temi professzor, privát rendelőjében értékes 
tanácsokkal látja el a hozzá fordulókat. A vizs-
gálatok kínálata az alap- és intenzív egészségi 
állapotfelmérés, a fitnesz- és érrendszeri álla-
potfelméréstől, az öregedési folyamat lassítása, 
a hagyományos kínai orvoslás, a homeopátia, 
és a súlycsökkentés területéig terjed.  

A Grandhotel Lienz tulajdonosai, a Simonitsch 
és a Westreicher családok filozófiájának megfe-
lelően, a szálloda nem csak luxus környezetével 
kívánja kényeztetni vendégeit, hanem a vendég 
személyre szabott igényeinek kiszolgálásával 
is. A látogatót ebben a varázslatos hangulatban 
számos élvezet várja: az elegáns szállodai be-
rendezés,  a nagyméretű, legmagasabb igénye-
ket is kiszolgáló szobák és lakosztályok,  a kitűnő 
kulináris élvezetek, és a spa & wellness részleg 
mind - mind része a kényeztető luxusnak. A 72 
luxus szobában, és a négy lakosztályban, szin-
tenként a bordó, a kék, és a zöld szín dominál, 
sötét színű fával kombinálva. Az exkluzivitás és 
a különleges részletek hangulatát őrzi az össze-
sen 640 m2-en elhelyezkedő 5 étterem. Ezen 
kívül egy bár, egy impozáns szalon kandallóval, 
és a közvetlenül az Isel folyó partjára néző szál-
lodaterasz, persze csodálatos kilátással, szolgál-
ja a vendégek kellemes időtöltését.

weLLness & spa részLeg

A Grandhotel Lienz, több mint 1.400 négyzet-
méteres spa & wellness részleggel rendelkezik, 
ahol belső- és külső medence, 7 kezelőhelyi-
ség, párok részére kialakított ún. “privát spa” 
található. Továbbá bioszanuna, finn szauna, 
többféle gőzfürdő, pihenőhelyek, valamint az 
Isel folyó partján fekvő romantikus kert áll a 
vendégek rendelkezésére.

A kezelések gazdag kínálata, a szeráj- és a pa-
kolásos fürdőktől kezdve az ajurvédikus keze-
léseken, az aromaolaj-, a forró lávaköves és a 
kelet-tiroli hegyi méz-masszázs nyújtotta lazító 
kezeléseken át egészen az orvosi masszázso-
kig (pl. nyirokdrenázs, sportmasszázs) terjed. 

Fotók: Grandhotel Lienz
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kuLináris éLmények

Flaschberger úr, a hotel főszakácsa, a régi, ha-
gyományos receptekből új és könnyű ételeket 
varázsol a vendég asztalára. Kulináris koncepci-
ója az idényjellegű és a regionális termékek öt-
vözetéből álló hagyományos konyha, kiegészít-
ve a korszerű táplálkozásról szerzett tudással. 
Az ún. „dolomitkönnyű“ konyha célja a régió 
termékeinek teljes mértékű érvényre juttatása. 
Kívánság szerint gluténmentes ételek elkészíté-
se is megrendelhető.

Az ún. "5 Sterne Gourmetpension" - az 5 csilla-
gos ínyenc-ellátás, reggelenként svédasztalos 
ínyencreggelit, esténként négyfogásos ínyenc 
menüt foglal magába.

A szálloda borospincéjében pedig összesen 
150 különböző borfajtából kóstolhat a vendég.

szabadidős programok & 
sport Lienzben és környékén 

Lienz és környéke, ez a téli-nyári üdülőparadi-
csom, élményekben gazdag programlehetősé-
geket kínál a pihenni vágyóknak, családoknak, 
és a sportot kedvelőknek egyaránt. 

schLoss bruck

Lienz városa gazdag történelmi és kulturális 
örökséggel rendelkezik. A látnivalókhoz tarto-
zik Schloss Bruck, Lienz ősi vára, mely egyben 
a város jelképe is. A hatalmas várlétesítményt 
1252-ben építették. 1943-ban a város tulajdo-
nába került és azóta a városi múzeumnak ad 
otthont. A vár öregtornyából csodálatos kilátás 
nyílik a városra. A vár kitűnő kiállításokkal várja 
látogatóit. (www.museum-schlossbruck.at)

aguntum

A rómaiak voltak az elsők, akik a lienzi völgyet 
letelepedési területnek választották és megala-
pították Aguntumot, Tirol egyetlen rómaikori 
városát, mely Claudius császár uralkodása ide-
jén élte meg fénykorát. Ma ezekről az időkről 
tanúskodik a múzeum kiállítása, bepillantást 
adva a római kultúra érdekfeszítő világába. 
(www.aguntum.info)

vitaLpinum

Lienztől kb. 10 km – re, az Assling nevű kis 
településen egyedülálló attrakció vár a láto-
gatóra. Az Unterweger fivérek által létesített 
„Vitalpinum“ élményparkban minden a termé-
szet adta értékekről, valamint az illóolajoknak 
az érzékszervekre gyakorolt hatásáról szól. 

Az aktív, frissítő vagy épp relaxáló állomásokon 
különböző vidám „gyakorlatokat“ végezhet el az 
ember: ilyen pl. a mezítlábasjárás a különböző 
szárított gyógynövényeken, a Kneipp-ösvény, a 
fűszeres gőz – tusolás vagy az olaj-horoszkóp. 
Eközben a látogatók lábbelijét egy kisméretű 
cipőlift szállítja a célállomás felé. 

A „gyógynövények mezején“ 150 féle gyógynö-
vényt csodálhat meg az ember: árnika, köröm-
virág, kakukkfű, levendula, melyek mind arról 
tanúskodnak, hogy a tiroli hegyekben található 
gyógynövények pozitív hatással vannak az em-
beri szervezetre. 

A „Látvány-szeszfőzde“ bepillantást ad, hogyan 
is készül az Alpok növényeiből nyert tiszta il-
lóolaj, elkalauzol a tiroli fenyő-, és egyéb ér-
tékes illóolajok előállításának titkaiba. (www.
vitalpinum.at)

keLet-tiroL tavaszi-nyári kínáLata: kb. 
2.500 km gyalogút, 6 hegyi vasút, 560 km 
mountainbike útvonal, 1 fürdőtó valamint vízi-, 
és repülősport lehetőségek. A lienzi Dolomi-
tok változatos szabadidős-, és sportkínálatá-
hoz tartoznak a hegyi-, gyalog- és hegymászó 
túrák, a siklóernyő repülés, a hegyikerékpáro-
zás továbbá a vadvízi evezőtúrák. A Grandho-
tel Lienz szálloda társüzemeltetésében lévő 
„Dolomitengolf Osttirol“ elnevezésű 27 lyukú 
golfpálya a szállodától mindössze 10 percnyi 
autóúttal érhető el.

LIENZ nyári kiemelt rendezvénye az OLALA 
Nemzetközi Utcaszínház Fesztivál.
2016. július 27. és 30. között 25. alkalommal 
rendezték meg az Olala Nemzetközi Utcaszín-
ház Fesztivált. A különböző országokból érke-
ző kreatív utcaszínház-csoportok a város köz-
területein mutatták be a kortárs utcaművészet 
keresztmetszetét. Rendkívüli fényjelenetek, 
lélegzetelállító akrobaták és artisták, humoros 
minielőadások, bohókás alakok szórakoztatták 
a nézőket. 

Az előadások 90%-a ingyenes volt! Az Olala 
az utóbbi években Európa egyik legfontosabb, 
leginnovatívabb és legelragadóbb ilyen jellegű 
fesztiváljává nőtte ki magát, mára Lienz nyári 
kulturális naptára elképzelhetetlen e rendez-
vény nélkül.  www.olala.at 

keLet-tiroL téLi kínáLata: télen a régió ki-
tűnő síparadicsom, 8 hegyi vasút, kb. 350 km 
sílesiklópálya, 400 km sífutópálya, 120 alpesi 
menedékház, snowboard, korcsolyapálya, 
jégbotcsúsztatás várja a téli sportok szerelme-
seit.

Lienz télen a síelők paradicsoma, hiszen két 
közeli síterület is várja a síelésnek hódolókat. A 
Hochstein és a Zettersfeld sípályák a szállodától 
kb. 5 percnyi autóúttal érhetőek el.

egész évben osttirodler:
A 2010-es téli szezon kezdetétől különö-
sen izgalmas kaland vár kicsikre és nagyokra 
egyaránt, ui. ekkor nyitották meg Kelet - Tirol 
első, egész évben működő ródlipályáját, az 
„Osttirodler“-t. 

A 2,3 km hosszú szakaszon, mesés hegyi kör-
nyezetben és fantasztikus kilátással Lienz vá-
rosára száguldhatnak a bátor kalandra vágyók.

különleges tipp:
Az „Osttirol Card” – 7 napos: 49,50 (felnőtt) 
ill. 25 Euróért (gyermek), a 3 napos kártya 
38,- illetve 17 Euróért, mintegy 20 szabadidős 
programot foglal magában. Többek között a 
vendégek ingyen használhatják vele a hegyi 
felvonókat, ingyenes a belépés a vadasparkba, 
az uszodákba és a múzeumokba.

kapcsolat:
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
Web: www.grandhotel-lienz.com

Fotó: Osttirol Werbung
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Igen gyorsan otthon érezhetjük magun-
kat a 750 éves, mégis modern, pezsgő 
életű Lienzben, Kelet-Tirol fővárosában. 
A majdnem 700 méter magasan fekvő 
városka Ausztria egyetlen gleccser-folyó-
ja, az Isel és a Dráva folyó partján fekszik 
a Magas Tauern és a lenyűgöző Lienzi 
Dolomitok ölelésében – tökéletes úti cél 
a kikapcsolódni vágyóknak.

A környéken megannyi látnivalót 
fedezhetünk fel akár kerékpárral is. 
Mindenképp kerekezzünk el a várhoz, 
Schloss Bruck ad helyet a városi múzeum-
nak, és örgetornyából csodálatos kilátás 
nyílik a környékre. A kicsit bátrabbak 
pedig próbálják ki a helyi ródlipályát, 
az Osttirodlert, amelyet lanovkával 
érhetünk el. A majdnem 2 és fél kilométer 

hosszú szakaszon mesés hegyi környezet-
ben száguldhatunk – a fékek használata 
opcionális, de vannak igen hajmeresztő 
kanyarok.

A téli kikapcsolódások szerelmeseinek 
is ideális célpont Lienz, hiszen a környé-
ken 350 kilométer sílesiklópálya és ennél 
is több sífutópálya valamint 120 alpesi 
menedékház, snowboard-  és korcsolya-
pálya található.

Az egész napos túrázás után pedig 
a városközpont mellett található Grand-
hotel Lienz a legbölcsebb választás, öt 
éttermének és több mint 1.400 négyzet-
méteren elterülő spa és  wellness részlegé-
nek hála garantált a kikapcsolódás. 
A személyes kedvencünk a sós gőzfürdő, 
ahol biztos az ellazulás.

LIENZ
Ausztria 

ékszerdoboza
Ez a téli-nyári üdülő-

paradicsom, élmé nyekben 
gazdag programlehető- 
ségeket kínál a pihenni 
vágyóknak és a sportot 
kedvelőknek egyaránt. 

Egy kávé a Grandhotel Lienz 
teraszán az ország egyetlen 
gleccserfolyója, az Isel partján.
Előző kép: Schloss Bruck, Lienz ősi 
vára, mely egyben a város jelképe 
is. A hatalmas várat 1252-ben 
építették.

 SZáLLáS 
Grandhotel Lienz Medical- 
Wellness-Spa & Gourmethotel 
Tirol egyetlen 5 csillagos luxus 
wellness szállodája. A családi hotel 
72 szobával és 4 lakosztállyal várja 
a pihenni és kikapcsolódni vágyókat. 

 kIkapcSoLódáS 
Körülbelül 2500 km gyalogút, 
6 hegyivasút, 560 km mountainbike 
útvonal, 1 fürdőtó, valamint vízi-, és 
repülősport lehetőségek.  

 étEL 
Christian Flaschberger főszakács 
hagyományos ételeket értelmez újra 
– természetesen minden alap-
anyagot a régióból beszerezve és 
a szezonnak megfelelően. Boros-
pincéjében immár 150 különböző 
fajtát tart.

 kapcSoLat 
Fanny-Wibmer-Peditstrasse 2, 
A-9900 Lienz, +43/4852/64-070, 
www.grandhotel-lienz.com

Bécs

Lienz
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N em kérdés, hogy a jövő a „zöld 
szállodáké”. A környezetbarát 
osztrák hotelek között igazi kincs 

Tirol első ötcsillagos luxusszállodája, a 
Grandhotel Lienz, mely nemcsak modern 
wellnessközpontjáról, hanem fenntartható 
törekvéseiről is híres. A szálloda tulaj-
donosai, a Simonitsch és a Westreicher 
család tagjai épületegyüttesüket környe-
zeti károkozástól mentesen építették fel 
Kelet-Tirol székhelyén. A Grandhotel Lienz 
tervezésekor ökológiai koncepciót vettek 
alapul, kihasználva a napenergia, a városi 
távfűtés, a hőszivattyú és a talajhő adott-
ságait. A közvetlenül az Isel folyó partján 
fekvő hotel 2009 tavaszán nyitotta meg 
kapuit. Az Isel azért is különleges, mert 
ez Ausztria egyetlen gleccser-folyója. A 
szálloda fekvése kitűnő, a folyó szépsége 
mellett Lienz középkort idéző, történelmi 
városa is csak néhány percnyi séta.
A vendégek e meseszerű környezetben 
pihenhetik ki a fáradalmaikat, ahogy 
annak mi is tanúi lehettünk. Az elegáns 
és stílusos berendezés, a nagyméretű, 
legmagasabb igényeket is kiszolgáló 
szobák és lakosztályok, a kulináris örömök, 
a medical care, spa- és wellnessrészleg 
mind része a kényeztető luxusnak. A 
több mint 1400 négyzetméteres spa- és 
wellnessrészlegben külső és belső me-
dence, hét kezelőhelyiség és magán spa 
is található. Bio- és finn szauna, többféle 
gőzfürdő és páratlan kilátású pihenőhelyek 
gondoskodnak a felejthetetlen kikapcso-
lódásról. 

A különféle lazító és aromaterápiás ke-
zelések segítenek a regenerálódásban, a 
szeráj- és a pakolásos fürdőktől kezdve az 
aromaolaj-, a forró lávaköves és a kelet-
tiroli hegyi méz-masszázs nyújtotta lazító 
kezeléseken át egészen az orvosi masszá-
zsokig minden megtalálható a spa kezelések 
kínálatában. Medical care szolgáltatásaikat 
245 négyzetméteren alakították ki, ahol 
dr. Peter Lechleitner egyetemi professzor 
magánrendelőjében várja a vendégeket. 
Alap- és intenzív egészségiállapot-felmérést 
végez, de a kínai orvoslás és a homeo-
pátia is a rendelés elemei közé tartozik. 
Flaschberger úr, a hotel főszakácsa a régi 
és hagyományos recepteket varázsolja új és 
könnyű fogásokká. Koncepciójának alapja 
az idénynek megfelelő regionális ételek és 
termékek felszolgálása, valamint táplálkozási 
szakértelme. Az úgynevezett „dolomitköny-
nyű” konyha a régió termékeit kívánja be-
mutatni és megszerettetni a vendégekkel. 

Aki még emelkedettebb hangulatra vágyik, 
az a szálloda borospincéjének másfélszáz 
különböző borfajtából válogathat.
A szállodának 72 luxus vendégszobája 
van, valamint négy exkluzív Royal Suite 
szoba várja a vendégeket. Az exkluzi-
vitást fokozza a 640 négyzetméteren 
elhelyezkedő öt étterem is, valamint egy 
impozáns szalon kandallóval, és a szálloda 
terasza, melyről az Isel folyó panorámája 
tárul a pihenni vágyók elé.
Érdemes elkalandozni is, hiszen csodás 
helyeket kínál a környék. Lienz 750 éves, 
mediterrán hangulatú kisváros, mely 678 
méter magasan található az Isel és a Dráva 
folyó összefolyásánál. Északon a Hohe 
Tauern, Ausztria legnagyobb nemzeti 
parkja, délen pedig a lenyűgöző lienzi 
Dolomitok ölelik körül a települést. Lienzet 
a napfény városának is nevezik, nem vélet-
lenül, ugyanis évente több mint kétezer a 
napsütéses órák száma.

Páratlan élményben lesz részünk, ha a szállodában 
korán ébredve elkóborolunk a környéken: sétálva, 
kocogva vagy egy kis frissítő futással. Lienztől pár kilométerre 
máris egy kis hegyi faluban, Oberlienzben találjuk magunkat, 
ahol a szénaszagú csendet legfeljebb a csobogó patakok 
hangja töri meg, és megszemlélhetjük az aprócska település 
hajnali ébredését. A helyiek szinte kivétel nélkül kerékpárra 
pattannak, hogy napi teendőikre induljanak. Tehenek békés bő-
gése jelzi, hogy a friss hegyi fű nemcsak a léleknek, a testnek 
is jót tesz. Apró kápolnák között vezet az út egyre feljebb, a 
háttérben pedig büszkén magasodnak a Hochstein félelmetes 
sziklaormai. Hajnali kalandunkból visszatérve pedig Lienz nyitó 
pékségeiből a friss kávé illata árad felénk...

www.grandhotel-lienz.com   /   www.vitalpinum.at

Grandhotel Lienz
MEGÉRI AZ ÖKOLÓGIAI KONCEPCIÓKBA BERUHÁZNI

A TURIZMUSBAN IS EGYRE NŐ AZ UTAZÓK ÖKO- ÉS BIOELVÁRÁSA. 
MIND TÖBBEN KERESNEK FEL OLYAN VENDÉGLÁTÓHELYEKET, AHOL ÜGYELNEK 

A FENNTARTHATÓSÁGRA, AZ ÉLELMISZER MINŐSÉGÉRE ÉS A TERMÉSZETI ÉRTÉKEKRE. 
MI IS ILYEN HELYEN JÁRTUNK.

Lienztől körülbelül tíz kilométerre talál-
ható Assling, ahol a Vitalpinum élmény-
parkban minden a természeti értékekről 
és az illóolajok érzékszervekre gyakorolt 
hatásáról szól. Különféle gyakorlatokkal 
próbálhatjuk ki és ismerhetjük meg egyes 
gyógynövények tulajdonságait. Nagy él-
mény mezítláb járni a különböző szárított 
gyógynövényeken, sétálni a Kneipp-
ösvényen. (Egy kis kézi hajtású lift viszi 
cipőnket a célhoz; miután végigjártuk 
kis utunkat, újra felhúzhatjuk a lábbelit.) 
Részesei lehetünk aromazuhanynak, ér-
dekesség az olajhoroszkóp és a tibeti tál: 
ha fogantyúját dörzsöljük, pezsegni kezd 
a rezgéstől a benne lévő forrásvíz…  
A „gyógynövények mezején” százöt-
venféle gyógynövénnyel találkozhatunk, 
köztük árnikával, körömvirággal, kakukk-
fűvel és levendulával. A gyógynövények 
kedvező hatását mi is megtapasztalhattuk 
egyben tüdőtisztító sétánk során. A kör-
nyéken bobpálya és állatsimogató is várja 
a családokat, festői környezetben.
E festői környezethez pedig szépen ido-
mul a természetességet árasztó Grand 
Hotel Lienz, mely előtt oly kecsesen 
folyik el az Isel, mintha az építmény is a 
természet része lenne.

[ SZERZŐ: dr. Palkó Zsolt ]



 A 678 méter magasan fekvő 
várost az Isel és a Dráva fo-
lyók szegélyezik, és festői 
tájak ölelik körül: északon a 

Hohe Tauern Nemzeti Park, délen a le-
nyűgöző Dolomitok, amelyet a világ 
legszebb hegységei közé sorolnak. Sze-
relmesek, családok és kirándulók, vad-
vízi evezők, motorosok közkedvelt he-
lye, ugyanis a mesebeli tájak, a friss 
levegő és a számtalan szabadtéri prog-
ram mindenki számára ellenállhatat-
lanná teszik a várost. Lienz történelmi 
központjától mindössze pár percre ta-

lálható az elegáns Grandhotel, ahol ké-
nyelem és luxus várja a vendégeket, 
megfizethető áron. A szálloda híres a 
szépségéről és az 1400 négyzetméteres 
wellness- és sparészlegéről, nem beszél-
ve az éttermek nyújtotta kulináris él-
vezetekről. Az utóbbiról Flaschberger 
főszakács gondoskodik, aki a régi, ha-
gyományos receptekből új és könnyű 
ételeket varázsol a vendégek asztalára. 
Az úgynevezett ,,dolomitkönnyű” 
konyha célja, hogy teljes mértékben ér-
vényre juttassák a régió termékeit, ku-
lináris kincseit. 

Bár a település 750 éves, az itteni élet mo-
dern és pezsgő. Lienz nagy népszerűségnek 
örvend, amit a csodálatos hegyeknek és Tirol 
első ötcsillagos wellness-luxusszállodájának, 
a Grandhotel Lienznek is köszönhet.

hot! gasztro utazás
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A dolomitok 
városa

2015-ben A Fantom visszatér című  

James Bond-film több jelenetét is a kö-

zeli régiókban forgatták, emiatt az angol 

sztárszínész és a 30 fős stáb egy hetet 

laktak a pompás Grandhotelben. Tirol 

tartományban ez volt az eddigi legna-

gyobb filmes esemény, ami jócskán 

fellendítette a már amúgy is ki-

emelkedő turizmust.

A 007-es ügynök 
magánakciója
Daniel Craig

Hozzávalók (4 főre): 2 dl tej, 2,5 dkg élesztő, 50 dkg liszt, 2 ek. cukor, 5 dkg 
vaj, csipet só, 1 citrom reszelt héja, 1 tojás, 8 ek. szilvalekvár • A tálaláshoz: ol-
vasztott vaj, darált mák, vaníliaszósz

Gőzgombóc

Elkészítés: Az élesztőt a langyos tejben 5 dkg liszttel felfuttatjuk. A mara-
dék lisztet egy keverőtálba tesszük, hozzáadjuk a vajat, az élesztős tejet, a 
cukrot, egy csipet sót, a tojást és a reszelt citromhéjat. Homogén masszát 
dagasztunk belőle, majd meleg helyen 30-35 percig kelni hagyjuk. A meg-
kelt tésztát 8 egyenlő részre osztjuk, a részek közepébe egy-egy evőkanál 
szilvalekvárt töltünk, és gombócformát készítünk belőlük. Lisztes deszkára 

tesszük, letakarjuk, és további 20 
percig pihentetjük. Egy edényben 
vizet forralunk, amelyre szűrőt vagy 

rácsot teszünk, ide helyezzük a 
gombócokat. Lefedjük, és kb. 

20 percig gőzöljük. Olvasz-
tott vajjal, darált mákkal 
és/vagy vaníliaszósszal tá-
laljuk.

ELKÉSZÍ- 
TÉSI IDŐ: 

90 PERC 

IGAZI 
ÍNYENCEKNEK
Tirol egyik leghíresebb itala a 
cirbolyapálinka, amelyet az 
emésztést segítő hatása miatt 
is különösen kedvelnek.

CIRBOLYAPÁLINKA
Az eredeti osztrák ital az erős ízével 
igazi különlegességnek számít. 
3000 Ft

Tudta-e?
DOLOMITOK
A hegység és a kőzet 
egy francia geoló-
gusról, Déodat Gra-
tet de Dolomieu- 
ról kapta a nevét, 
aki Tirol déli részén 
vizsgálta a kőzetek 
anyagát az 1700-as 
években.

WELLNESS MINDEN MENNYISÉGBEN
A Grand Hotel Lienz spa- és wellnessrészlegén belső és külső medence, 
7 kezelőhelyiség, privát spa, bioszauna, finn szauna és többféle gőzfür-
dő található. A látogatók rengeteg kezelés közül válogathatnak: pako-
lásos fürdők, ájurvédikus kezelések, aromaolaj- és forró lávaköves, 
nyirok- és sportmasszázs, valamint hegyiméz-masszázs.

SCHLOSS 
BRUCK
Lienz ősi vára egyben a 
város jelképe is. A ha-
talmas várlétesítményt 
1252-ben építették, 
1943-ban a város tulaj-
donába került, és azóta 
a városi múzeumnak ad 
otthont.

EGÉSZ ÉVBEN 
OSTTIRODLER
Kicsiknek és nagyoknak egyaránt 
izgalmas kaland a 2,3 kilométer 
hosszú pálya, ahol a bátor ka-
landvágyók bámulatos hegyi kör-
nyezetben száguldhatnak lefelé.

MEDICAL CENTER
A hotelben található a SymbioMed Orvosi Centrum, 
ahol dr. Peter Lechleitner várja a pácienseket.  
A szolgáltatások között állapotfelmérés, fitnesz- és 
érrendszerállapot-felmérés, hagyományos kínai or-
voslás, homeopátia és súlycsökkentés is szerepel.

/hotmagazin  /hotmagazin48 hot!

VITALPINUM

Lienztől 10 kilométerre, Ass-

lingban található a Vitalpinum, 

ahol megismerkedhetünk az alpe-

si gyógyfüvekkel és virágokkal és 

azok érzékszerveinkre gyako-

rolt hatásával. A frissítő- és 

relaxáló állomásokon vidám 

gyakorlatokat végez-

hetünk.

hot tippLIENZ



The Dolomites in the Alps are often 
referred to as the most beautiful 
mountains in the world, where gentle 

hills and imposing rock formations meet to create 
idyllic scenery. With these majestic mountains in 
the south and the Italian border close by, Lienz, 
the capital town of East Tyrol in Austria, is where 
you can experience a true Mediterranean flair. This 
vibrant town reportedly features the most hours 
of sunshine (more than 2,000 hours in a year) 
Austria gets. The old town, nestled between the 
Isel and Drava rivers, invites you to breathe in the 
crystal clear alpine air while you wander through 
its medieval streets lined with palm trees and 
colorful houses full of restaurants, cafés, bars and 
boutiques. “In Lienz, you can live the "Dolce Vita" to 
the fullest. It is an ideal holiday destination and a 
perfect location for our luxurious hotel, that is the 
single 5-star hotel in the region,” says Johannes 
Westreicher, manager and one of the owners of the 
family-run Grandhotel Lienz. The Westreicher and 
Simonitsch families opened their hotel in May, 2009 
and their combined know-how in the hotel industry 
soon made “their baby” a favorite destination for 
those looking for top quality hospitality. 
 

Green hotel
Located only a 3-minute walk 
from the city center, Grandhotel 
Lienz has 76 guestrooms 
including business rooms, 

superior and grand deluxe suites, and royal suites 
that are decorated with bright, airy décors and 
feature peaceful views of the countryside. The 
hotel’s conference room offers 160 sq meters of 
flexible meeting space for seminars, incentives, 
and business events, with a capacity of 100 guests. 
In addition, the meeting and events area features 
a foyer and panoramic terrace with fantastic views, 
perfect for staging lunch, dinner, or coffee breaks. 
A selection of meetings and events packages for 
single and multi-day events can be further tailored 
to meet the needs of individual events. According 
to Westreicher, an increasing number of people 
choose Grandhotel Lienz to host their weddings, 
honeymoons, family reunions and all kinds of 
anniversaries. The hotel building was erected in 18 
months with an eco-concept. “Studies show that 

"green hotels" are the hotels of the future,” states 
the hotel manager. According to him, 

investing in ecological concepts 
pays off. “More and more 

people expect a 

holiday in a hotel that cares about sustainability 
and operates in an environmentally friendly way, 
just like Grandhotel Lienz does. We use geothermal 
and solar energy and hydro generated electricity. 
Special insulation of the entire building allows us 
not to use any gas or oil as energy. In addition, we 
sort all waste, glass, plastic, metal, cellulose and 
bio for recycling.” 

Marriage of Alpine and 
Adriatic cuisine 
All restaurants at Grand Hotel 
Lienz are small and cosy and 
each has its own pleasant 

atmosphere. A sleek fireside parlor and an elegant 
lounge offer the perfect atmosphere for every 
time of day and preference. “On a mild summer 
evening we serve dinner on our romantic terrace,” 
Westreicher says. “Here, your eyes are treated to 
a magical view across the picturesque town park, 
surrounded by stunning mountain scenery, and at 
your feet lies the Isel River, the last intact glacier 
river.” Chef Christian Flaschberger has developed 
a culinary mix of traditional dishes from the 
Dolomites to the Adriatic Sea, serving a culinary 
melting pot of all these regions’ colors, aromas, 
preparation methods and styles. Market fresh and 
seasonal products give these dishes the highest 
quality, with a touch of modernity and class. The 
hotel’s wine cellar contains the perfect bottle to 
accompany every culinary delicacy. As soon as 
you enter the restaurants you will get an idea of 
the special wine experience awaiting you as a 
glass panel laid in the floor allows an impressive 
view into the fantastically stocked wine cellar. 
“The wine list at the Grand Hotel Lienz is as varied 
and international as our guests,” Westreicher 
continues. “We have more than 150 types of wine 
for you to choose from. Wine tasting sessions or 
wine seminars for both large and small groups can 
also be arranged.”

Wellness and medical 
therapies 
Grandhotel Lienz is a World 
Travel Awards winner as 
Europe's Leading Wellness 

Hotel. Its private spa and wellness 
center spans over 1,400 
square meters,

 

offering indoor and outdoor pools, steam and 
serial baths, saunas and an impressive selection 
of services to restore and pamper guests with the 
highest level of service. To switch off and tank up 
on new strength and energy, to detox and purify, 
guests can choose from a great variety of cosmetic 
and beauty treatments, and special massages 
such as Lomi-Lomi-Nui, St. Barth Chill-Out and 
the Tibetan Singing Bowl Ceremony. And, for a 
maximum of wellbeing and health improvement, 
the hotel’s medical center offers preventative 
medicine, medical check-ups, advice on special 
diets and effective wellness programs and targeted 
therapies, directed by heart specialist Univ. Prof. Dr. 
med. Peter Lechleitner. “Our potential clients from 
all over the world are living longer and will desire 
better medical care in an elegant surrounding with a 
hotel rather than hospital ambiance,” points out the 
doctor, who also has a diploma for sport medicine 
and acupuncture. Accordingly, he believes in the 
good combination of the latest scientific medicine 
and complementary medicine.

Discover the region 
Eva Haselsteiner, director of 
the Osttirol Werbung Tourist 
Office notes that Lienz and 
the Dolomites combine to 

make an amazing holiday destination, in four 
seasons. “Between the tallest mountains in 
Austria, with the Grossglockner (3798 m) 
in the north and the Dolomites in the south, 
spreads this beautiful natural paradise. More 
than half of the land is part of the Upper 
Tauern National Park, the largest national 

park in Central Europe with hundreds of 
peaks, glaciers, streams, mountain lakes, 
and numerous waterfalls, where guests can 
play golf or go hiking, horse-riding, mountain 
biking, or simply for a long walk,” she says. 
“From Lienz it's up, up, up - the Lienz cable-
car takes you directly from the town to 
2278 m,” she continues. “During the winter, 
guests flock here for downhill and cross-
country skiing, tobogganing, ice skating, and 
snowshoeing. From May to October and from 
Christmas to mid-March, the Osttirodler 
awaits those who aren’t afraid of height and 
speed: the most spectacular Alpine Coaster 
in the Alps offers a thrilling ride along a 
2.7 km long track that winds its way down 
into the valley, with plenty of waves, curves 
and loops to raise adrenalin. The forest high 
ropes course at the Climbing Park is another 
place where young and old alike can conquer 
their fears and push their personal limits.” 
High above Lienz with super views across 
the Isel Valley you will find Bruck Castle, the 
former castle of the Gorizia counts, built in 
1252. Today the castle houses the Museum 
of Lienz. There’s also a Roman Museum to 
visit, that preserves the Roman settlements 
named Aguntum dating back to the first 
century under Emperor Claudius (41-54 
AD), 4 km east from Lienz. A little further, in 
Assling, Thal, is a 6,500 square meter park 
named ‘Vitalpinum’ that presents countless 
sensory stations that help the body, mind and 
spirit relax. Guests are invited to walk thru a 
path barefoot, try the Arnica fountain and the 
oil shower, the singing water bowls and watch 
the pine oil distillery work. Grandhotel Lienz 
keeps guests informed of the many nearby 
annual events, such as the Women's Ski 
World Cup in March, Street Theatre 
Festival OLALA in July, East 
Tyrol Fair in October or the 
Old-Town Festival in 
August. 

hospitality
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ON the SUNNY SIDE of THE ALPS
FAMILY-STYLE HOSPITALITY AT THE 5 STAR GRANDHOTEL LIENZ

DID YOU KNOW? 
Declared a UNESCO World Heritage 
site, the Dolomites are also known as 
the "Pale Mountains”, and form a part 
of the Alps. 

www.grandhotel-lienz.com



    A szálloda  
2009. április 30-án nyitotta meg kapuit, s azóta is neves kitünteté-
sek sorozataiban részesül. A szobákból lélegzetelállító kép fogad, 
alattunk az Isel folyó csobog, mely Ausztria egyetlen gleccser-fo-
lyója, elôttünk pedig a Dolomitok gigantikus hegycsúcsai tárulnak 
a szemünk elé. 
A Grandhotel Lienz tulajdonosai, a Simonitsch és a Westreicher 
családok filozófiájuknak megfelelôen, a szálloda nem csak luxus 
környezetével kívánja kényeztetni vendégeit, hanem a vendég 
személyre szabott igényeinek kiszolgálásával is. A 72 luxus ven-
dégszoba, valamint a négy exkluzív Royal Suite berendezésében, 
szintenként a bordó, a kék, a zöld dominál az arany szín és sötét 
színû fával kombinálva.
A luxus kényeztetés az éttermekben folytatódnak. Az exkluzivi-
tás és a különleges részletek hangulatát ôrzi az összesen 640 m2-
en elhelyezkedô 5 étterem. Az ínyenceknek Flaschberger úr, a 
hotel fôszakácsa, a régi, hagyományos receptekbôl új és könnyû 
ételeket varázsol az asztalra. Kulináris koncepciója az idényjellegû 
és a regionális termékek ötvözetébôl álló hagyományos konyha, 
kiegészítve a korszerû táplálkozásról szerzett tudással. Az ún. 

„dolomitkönnyû“ konyha célja a régió termékeinek teljes mértékû 
érvényre juttatása. De a vendég speciális táplálkozási igényeinek 
is minden téren eleget tesz a fôszakács és csapata: pl. kívánság sze-
rint gluténmentes ételek elkészítése is megrendelhetô.
Az ún. "5 Sterne Gourmetpension" - az 5 csillagos ínyenc-ellátás, 
reggelenként bio-, vitál- és teasarokkal felszerelt svédasztalos 
ínyencreggelit, esténként négyfogásos ínyenc menüt foglal magába.
A szálloda borospincéjében minden kulináris ínyencséghez 
fellelhetô a megfelelô bor, összesen 150 különbözô borfajtából kós-
tolhat a vendég 
A vacsora végeztével a bárban vagy az impozáns szalonban talál-
ható  kandalló mellett egy finom koktéllal lehet ejtôzni, de aki a 
friss levegôre vágyik, az  a közvetlenül az Isel folyó partjára nézô 
elegáns szállodateraszon  csodálhatja meg a panorámát.
A táj szépségeivel eltelve felkereshetjük a több mint 1.400 négy-
zetméteres spa és wellness részleget, mely belsô- és külsô meden-
cével, 7 kezelôhelyiséggel, párok részére kialakított ún. “privát 
spa”-val rendelkezik. Megtalálható itt még  bioszauna, finn szau-
na, többféle gôzfürdô, pihenôhelyek, valamint az Isel folyó partján 
fekvô romantikus kert, ahol a pihenôágyakon merenghetünk a ter-
mészet szépségén.
 

  A környezet
Lienz és környéke, ez a téli-nyári üdülôparadicsom, élményekben 
gazdag programlehetôségeket kínál a pihenni vágyóknak, csalá-
doknak, és a sportot kedvelôknek egyaránt. 
NYÁRON: kb. 2.500 km gyalogút, 6 hegyivasút, 560 km 
mountainbike útvonal, 1 fürdôtó valamint vízi-, és repülôsport 
lehetôségek. A lienzi Dolomitok változatos szabadidôs-, és 
sportkínálatához tartoznak a hegyi-, gyalog- és hegymászó tú-
rák, a siklóernyô repülés, a hegyikerékpározás továbbá a vadvízi 
evezôtúrák. A Grandhotel Lienz szálloda társüzemeltetésében lévô 
„Dolomitengolf Osttirol“ elnevezésû 27 lyukú golfpálya a szállo-

dától mindössze 10 percnyi 
autóúttal érhetô el.
TÉLEN: a régió kitûnô 
síparadicsom, 8 hegyivasút, 
kb. 350 km sílesiklópálya, 
400 km sífutópálya, 120 
alpesi menedékház, snow-
board, korcsolyapálya, jég-
bot-csúsztatás várja a téli 
sportok szerelmeseit.

EGÉSz ÉvbEN OSTTIRODLER:
A 2010-es téli szezon kezdetétôl különösen izgalmas kaland vár ki-
csikre és nagyokra egyaránt, ui. ekkor nyitották meg Kelet-Tirol 
elsô, egész évben mûködô ródlipályáját, az „Osttirodler“-t. A 2,3 
km hosszú szakaszon, mesés hegyi környezetben és fantasztikus 
kilátással Lienz városára száguldhatnak a bátor kalandravágyók.

Kapcsolat: Grandhotel Lienz 
Fanny-Wibmer-Peditstrasse 2, A-9900 Lienz
tel.: +43/4852/64 070, fax: +43/4852/61 874

Luxus, kényelem, csodás táj, kristálytiszta levegô és sok-sok napfény, Nos, ki ne szeretné mindezeket élvezni? No és egy helyen? Eláruljuk, hol van 
erre lehetôség. Indulhatunk?
Lenyûgözô, hatalmas hegyek övezte úton közelítjük meg Tirol egyetlen 5 csillagos luxus wellness szállodáját. A Grandhotel Lienz Medical-Wellness 
–Spa & Gourmethotel Kelet-Tirol mediterrán hangulatú fôvárosában, a 750 éves Lienzben található. A 678 m magasan elhelyezkedô város az Isel 
és a Dráva folyó összefolyásánál fekszik, mesés kulisszák közepette: Északon a Hohe Tauern (Magas Tauern) Nemzeti Park, (Ausztria legnagyobb 
Nemzeti Parkja), Dél felôl pedig a lenyûgözô lienzi Dolomitok, - melyet egyébként a világ legszebb hegyei között említenek - , öleli körül. Lienzet 
a napfény városának is nevezik, mivel évente több mint 2000 napsütéses órával büszkélkedhet. A várost hangulatos kávézók, éttermek, és elegáns 
üzletek teszik színessé. 

Fotók: G
randhotel Lienz / O

sttirol W
erbung / Schloss Bruck Lienz

Nászút örök panorámával

         Programajánló:

2016. július 27. és 30. között 25. alkalommal rendezik meg az Olala 

Nemzetközi Utcaszínház Fesztivált. A különbözô országokból 

érkezô kreatív utcaszínház-csoportok a város közterületein mutatják 

be a kortárs utcamûvészet keresztmetszetét. Rendkívüli fényjele-

netek, lélegzetelállító akrobaták és 

artisták, humoros minielôadások, 

bohókás alakok szórakoztatják a 

nézôket. 

Az elôadások 90%-a ingyenes!  

www.olala.at 
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F Lienz és környéke

Ausztria igazi sportparadicsom, télen a hóbiztos sípályarendszerek, nyáron a jó karban  
lévő bicikli- és túrautak több millió turistát vonzanak a nyugati szomszédunkhoz. Mi gasztroturistaként 
a Grandhotel Lienz meghívására érkeztünk egy olyan régióba, amely egyelőre kevésbé felkapott, ezért 

bőven tartogat meglepetéseket.

Felfedezzük Kelet-Tirolt!

Nem hétközNapi!

Néha James Bondnak is  
jár egy kis pihenés. Daniel  
Craig a Spectre forgatása  

alatt a Grandhotel  
Lienzben szállt meg.

Szerző: Tóbiás Lilla
Fotó: Grandhotel Lienz, Schloss Bruck 
Lienz, Osttirol Werbung és Lienzer 
Bergbahnen archívuma

▼

Kelet-tirol AusztriA tőlünK távolabb eső 
felén, hétórányi autóútra van Budapesttől. Az innsbrucki 
székhelyű Észak-Tirollal az 1919-es határmódosítás óta 
nincsen közvetlen kapcsolatban (a saint-germain-i béke 
Tirol déli részét Olaszországhoz csatolta, ezzel különvá-
lasztva az északi és a keleti régiókat is). A helyi turizmus 
mind a mai napig hátrányt szenved amiatt, hogy a térség 
nem határos „nagy Tirollal”, kevesebb fejlesztés történik 
itt, ahogy a helyiek fogalmaznak: csak kullognak észak 
után. A terület sokáig kiesett Ausztria vérkeringéséből,  

„A hotelszobából kitekintve mintha a Dolomitok 

előszobájában vendégeskednénk. Az ég felé 

törő fenséges csúcsok szemlélése közben a 

szálló előtt zubogó Isel gleccserfolyó moraja 

teljesen elcsendesíti az elmét.”

és csak akkor kapcsolódott be igazán az idegenforga-
lomba, amikor 1967-ben megépült a Felbertauern út, 
ugyanakkor épp ezért az országban Kelet-Tirol őrizte meg 
leginkább eredetiségét. A hagyományok tisztelete mind 
a mai napig visszaköszön a népünnepélyeken, a tradicio-
nális népviselet megőrzésében és abban a hozzáállásban, 
ahogy a lakosok és a vendéglátóhelyek magától értetődő 
módon előnyben részesítik a helyi termékeket.

A napfény városa
Minden országban, régióban megvan „a napfény városa”. 
Kelet-Tirol központja is igényt tart erre a címre, hiszen az 
olasz határtól mindössze 40 kilométerre található Lienz 
évente több mint 2000 napsütéses órával büszkélkedhet. 
A 678 méter magasan fekvő város az Isel és a Dráva ösz-
szefolyásánál fekszik mesés kulisszák közepette: északon 
Ausztria legnagyobb nemzeti parkja, a Hohe Tauern Nem-
zeti Park, dél felől pedig az éles, csipkés hegycsúcsaival 
égbe törő Dolomitok ölelik körül.

A város mindössze 13 ezer állandó lakosa mellé évente 
ennek többszörösét fogadja turistaként, akik többnyire 
rekreációs céllal, sportolni érkeznek ide. Télen Lienz 

környéke kitűnő síparadicsom, 8 hegyi vasút, körülbelül 
350 kilométernyi lesiklópálya, 400 kilométer sífutópálya és 
120 alpesi menedékház várja a sportolókat, vakációzókat. 
(A Hochstein és a Zettersfeld sípályák a várostól mindösz-
sze ötpercnyi autózással érhetők el.) Nyáron ugyanezek a 
természeti adottságok és a hasonlóan fejlett infrastruktúra 
a túrázóknak, a mountainbike-osoknak, valamint a vízi- és 
repülősportok szerelmeseinek kedveznek.

A mediterrán hangulatú középkori városközpont egész 
évben igazi turistaparadicsom. A sörözők, kávézók és 
kisvendéglők mellett túraszaküzletek, bor- és designbol-
tok, valamint helyi termékeket árusító üzletek várják a 
korzózókat. A tiroli ínyencségeknek nehéz ellenállni, sőt 
az otthoniakra gondolva ajándékként is vásárolhatunk 
helyi szalonnát, füstölt sertéshúst, Pichler csokoládét, 
Unterweger gyümölcslekvárt és szörpöt, illetve a kísérlete-
ző kedvűek számára kihagyhatatlan enciánpárlatot.

A térség eddig elsősorban mint sí- és túraparadicsom 
élt a köztudatban, azonban az előbbiekből is látszik, 
hogy bőven akadnak kulináris élvezetek errefelé. Úti 
célunk, Tirol első ötcsillagos luxus wellness-szállodája, a 
Grandhotel Lienz révén pedig a város felkerült az ország 
gasztrotérképére is.

Testi-lelki felfrissülés
A történelmi belvárostól néhány perces sétatávolságra ta-
lálható Grandhotel Lienz 2009-es nyitása óta többször el-
nyerte már a világ és Európa vezető wellnesshotelje címet 
(World Travel Awards), étterme is számos kitüntetésben 
részesült, legutóbb a 2016-os Gault & Millau kalauzban két 
szakácssipkát érdemelt ki. A Grandhotel Lienz tulajdono-
sainak, a Simonitsch és a Westreicher családoknak nem ez 
az első közös projektjük, az Észak-Tirolban működő Hotel 
Cervosában már bizonyított ötcsillagos minőséget ültették 
át lienzi szállodájukba.

A hotelszobából kitekintve úgy tűnik, mintha a Dolo-
mitok előszobájában vendégeskednénk. Az ég felé törő 
fenséges csúcsok szemlélése közben a szálló előtt zubogó 
Isel gleccserfolyó moraja teljesen elcsendesíti az elmét. 
A Grandhotel Lienz a lehető legalkalmasabb helynek bizo-
nyul, hogy kikapcsolódjunk, szellemileg és testileg is fel-
frissüljünk. Nem csoda, hogy Daniel Craig is a Grandhotel 
Lienz egyik luxuslakosztályába vonult vissza a legutóbbi 
James Bond-film (Spectre – A Fantom visszatér) forgatása 
alatt. A megerőltető akciójelenetek rögzítése közben külö-
nösen jól eshetett ez a fajta nyugalom és kényeztetés.

A szálloda tényleg a feltöltődésről szól, itt bátran 
indíthatjuk pezsgővel a reggelt, majd a hotel teraszán 
elköltött svédasztalos ínyenc reggeli után szintén pezs-
gőzéssel folytathatjuk napunkat a kültéri medencében. 
A wellnessközpont ugyan kicsi fürdőrészleggel bír, de a 
tucatnyi szauna- és kezelőhelyiségeknek köszönhetően 
– benne a párok részére kialakított privát spával – több-
ször Ausztria legjobb wellnessközpontjának választották. 
A szállodában kialakítottak egy úgynevezett SymbioMed 
Medical Care részleget, ahová egészségiállapot-felmérésre 
és az öregedési folyamat lassításáért érkeznek a páciensek, 
ezenkívül a hagyományos kínai orvoslás és a homeopátia 
is helyet kapott itt.

Helyi termékek előnyben
A szálló a gasztronómia terén is a csúcsra törekszik. 
Flaschberger úr, a hotel főszakácsa a régi, hagyományos 
receptekből új és könnyű ételeket varázsol a vendég aszta-
lára. Kulináris koncepciója az idényjellegű és a regionális 
termékek ötvözetéből álló hagyományos konyha, kiegé-
szítve a korszerű táplálkozásról szerzett tudással. A „dolo-
mitkönnyűnek” becézett konyha célja a régió termékeinek 
teljes mértékű érvényre juttatása. A tálalást művészi fokon 
űzik, a színek és a formák változatossága egyértelműen jel-
zi, hogy a konyha alkotógárdája örömét leli a munkában. 
A textúrák játéka szintén emlékezetessé teszi a gourmet 
menü mind a négy fogását.

A szálloda borospincéjében összesen 150 tétel szerepel, 
Magyarországról Tokaj képviselteti magát. A vendégek elő-
szeretettel fogyasztják a nagy presztízsű champagne-okat és 
pezsgőket, ugyanakkor mi inkább a pincér ajánlására bíztuk 
magunkat, aki természetesen a helyi tételeket részesítette 

Osttirol Card
A mágneskártya egész Kelet-Tirol területén érvényes az első használattól számított 
7 napig. Számos felvonó, strand, múzeum, és egyéb létesítmény ingyenesen vehető 
vele igénybe, mintegy 20 szabadidős programot foglal magában. Egy napon több 
helyszín is látogatható, de ugyanaz a létesítmény naponta csak egyszer vehető vele 
igénybe. A kártya az összes turistainformációs irodában, valamint a partner üzemel-
tetőknél kapható.  www.osttirol.com

 {  { 
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állatsimogató, kalandpálya és hütte működik, akár egy 
egész napot is eltölthetnek itt a családosok. Innen a 
további magaslatokba újabb felvonó visz, de tucatnyi 
lefelé és felfelé vezető túraútvonal közül választhatunk, 
sőt lejuthatunk a hegyről az egész évben nyitva tartó 
bobpályán is.

  Kelet-Tirol egyetlen fürdésre alkalmas tava, a Dolomi-
tok lábánál fekvő Tristachi-tó (Tristacher See) mindösz-
sze négy kilométerre található Lienztől. Vízhőmérsék-
lete nyáron elérheti a 24 fokot is. A tó körül kellemes 
sétaútvonalat alakítottak ki.

  Közép-Európa legnagyobb nemzeti parkja, a Hohe 
Tauern Nemzeti Park az alpinizmus bölcsője. Grandió-
zus hegyeivel (például Ausztria legmagasabb hegycsú-
csával, a Grossglocknerrel), tekintélyes gleccsereivel és 
az impozáns Krimmli vízeséssel (Krimmler Wasserfälle) 
páratlan természeti csodákat rejt, ahol akár nehézségi 
szint szerint is választhatunk túraútvonalat.

  Lienztől körülbelül 10 kilométerre, az Assling nevű 
kis településen az Unterweger fivérek által létesített 
Vitalpinum élményparkban minden a természet adta 
értékekről, valamint a gyógynövények és az illóolajok 
érzékszervekre gyakorolt hatásáról szól. Mezítlábas 
séta, fűszeres gőztusolás, olajhoroszkóp, 150-féle gyógy-
növény és látványszeszfőzde várja a látogatókat. Utóbbi 
bepillantást ad a tiroli fenyő- és egyéb értékes illóolajok 
előállításának titkaiba.  www.vitalpinum.at

előnyben. A könnyed, friss borok mindig harmonizáltak 
a felszolgált fogásokkal, és üdítően hatottak a meleg esti 
órákban.

Természetközeli élmények
  A hotel sokszínű szolgáltatásainak felfedezésén túl 

érdemes a környéket is bebarangolni, hiszen Lienz és 
Kelet-Tirol nemcsak a sportőrülteknek tartogat megle-
petéseket.

  A rómaiak voltak az elsők, akik a lienzi völgyet lete-
lepedési területnek választották, és megalapították 
Aguntumot, Tirol egyetlen római kori városát, mely 
Claudius császár uralkodása idején élte meg fénykorát. 
Ma ezekről az időkről egy kiállítás tanúskodik.  
 www.aguntum.info

  A várostól nyugati irányban található a Schloss Bruck, 
Lienz ősi vára, egyben jelképe. Az Isel-völgy bejáratánál 
annak védelmére építették a görzi grófok a XIII. század 
végén. A várban ma múzeum működik. A vár felett az 
erdős Schlossberg (Várhegy) sétányairól jól belátható a 
város és a messzi táj. 

 www.museum-schlossbruck.at
  A vár közeléből induló felvonó a Hochstein hegyre 

visz fel, a Moosalm állomáson, 1017 méter magasan 

egész évben 
osttirodler

Tirolban jobb  
már gyerekkorban  
hozzászokni az  
adrenalinbombához

Utcaszínház-fesztivál
Július 27. és 30. között 25. alkalommal rendezik meg az Olala Nemzetközi 
Utcaszínház-fesztivált Lienzben, mely az utóbbi években Európa egyik leg-
fontosabb utcaszínház-fesztiváljává nőtte ki magát. A különböző országokból 
érkező kreatív utcaszínház-csoportok a város közterületein mutatják be a 
kortárs utcaművészet keresztmetszetét. Fényjátékok, akrobaták és artisták 
műsora, humoros minielőadások, bohókás alakok szórakoztatják a járókelőket. 
Az előadások többnyire ingyenesek.  www.olala.at

 {  { 
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Lienz városa, a lenyűgöző 
Dolomitok hegység, az iz-
galmas Vitalpinum élmény-
park... Csupán néhány cso-
dás felfedeznivaló, amellyel 
Kelet-Tirol várja az élmé-
nyekre vágyó turistákat.

ÍZUTAZÁS

Kelet-Tirol színei
A NAPFÉNY VÁROSA
Lienz, a mediterán hangulatú, pezsgő 

település, Kelet-Tirol fővárosa. Az Isel  

és a Dráva folyó találkozásánál fek szik, 

északon a Hohe Tauern Nemzeti Park, 

dél felől pedig a lienzi Dolomitok öleli 

körül. A napfény városának is nevezik, 

mivel évente több mint 2000 napsüté-

ses órával büszkélkedhet. A város 

gazdag tör ténelmi és kulturális 

örökséggel rendelkezik. Az egyik 

legszebb látnivaló Lienz ősi vára, az 

1252-ben épült Schloss Bruck, mely 

egyben a település jelképe is. 

ILLATOK BŰVÖLETÉBEN
Kelet-Tirol fővárosától csak 10 km-re 

fekszik az Assling nevű kis telepü-F
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Ötcsillagos élmények
Lienzben található Tirol első  
5 csillagos, luxus well ness-
szállodája, a Grandhotel Lienz.  
A hotel konyhája messze földön 
híres. A főszakács a régi, hagyo-
mányos receptekből új és köny-
nyű ételeket varázsol. Kulináris 
koncepciója az idényjellegű és  
a regionális termékek ötvözésé-
ből álló tradicionális konyha, ki-
egészítve a korszerű táplálko-
zásról szerzett tudással. Az ún. 
„dolomitkönnyű” konyha célja  
a régió termékeinek teljes mér-
tékű érvényre juttatása. 
(www.grandhotel-lienz.com)

lés, amely egyedülálló programle-

hetősé-get kínál az érdeklődőknek: 

a Vital pinum élményparkban az 

aktív, frissítő vagy relaxáló állo-

másokon különböző gyakorlatokat 

végezhetnek el, ilyen például  

a mezítláb járás különböző szárított 

gyógy nö  vénye ken, a Kneipp-ösvény, 

a fűszeres gőztusolás vagy az olaj- 

horoszkóp. (www.vitalpinum.at)

SZÁGULDÁS
A környék izgalmas programjai közül 

kiemelkedik az Osttirodler, amely  

a térség egész évben működő ródli pá-

lyája. A 2,3 km hosszú szakaszon mesés 

hegyi környezetben száguld hatnak  

a kirándulók, kilátással Lienz városára.

A Grandhotel Lienz teraszáról 
csodás kilátás nyílik a hegyekre

A Vitalpinum 
élménypark

A Schloss Bruck ad helyet  
a városi múzeumnak

A hotel konyhájában  
helyi termékekből  

készülnek  
az ínyencségek



ÉRDEKESSÉG Gondolt már 

arra, hogy szívesen átalakíta-

ná régi fadobozát? Esetleg 

pakolna is bele valamit? Erre 

az ötletre épül a Grav Grav 

dizájnstúdió újdonsága, 

ami modern hátizsákot va-

rázsol a régi darabokból. 

gravgrav.com

RÉGI 
FADO-
BOZBÓL 
HÍMES
TÁSKA

H Í R E K

6  lakáskultúra

PROGRAM Lienz ősszel is rengeteg látnivalóval várja 

Ausztria szerelmeseit. Ha már kipróbáltuk a régió egész 

évben működő, 2,3 km hosszú ródlipályáját, pihenjünk 

meg Tirol első ötcsillagos luxusszállodájában, a Grand 

Hotel Lienzben. A térség egyik legszebb épületének 

teraszáról csodálatos kilátás nyílik a környező hegyekre. 

grandhotel-lienz.com

Kelet-Tirol ékessége

 

INNOVATÍV A CREA-

TON újdonságai a leg-

újabb technológiát 

képviselik. A Balance és 

Rapido tetőcserepek 

eltolhatósági tartomá-

nyuk, oldalbordáik és 

felfüggesztőhorgaik 

révén gyorsan és biz-

tonságosan elhelyez-

hetők. A korszerű 

megoldás cserépigé-

nye alig több mint  

8 darab négyzet- 

méterenként. 

ujhazcentrum.hu

MODERN 
CSEREPEK
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ÚJDONSÁG A neves divattervező, Matthew Williamson immár 

harmadik lakástextil- és tapétakollekcióját mutatja be az Osbor-

ne & Little dizájncég. A Durbar sorozatot India színei inspirálták:  

a jáde, türkíz és cseresznye árnyalatok a szubkontinens jellegze-

tes mintáival és vibráló színekkel keverednek. hephaistos.hu

Egzotikus hangulat

DIZÁJN A mindenki által jólismert ókori görög márványszobor, 

a Szamothrakéi Niké ihlette a fiatal magyar tervező, Huber Ákos 

izgalmas, Wing névre keresztelt ülőbútorát. A szoborszerű, rétegelt 

bükk furnér lemezből készült elegáns darab érdekessége, hogy 

ülőfelületét egy különleges csomózási technikával biztosította.

MAGYAR BÚTOR
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Ta|án nem túlzás azt mondanom, hogy mi,
irakedve|ők mindannyian megszá|lottjai va.
gyunk az időnek. Az idő elmé|eti és nagyon
is gyakorlati e|emeinek, a mérés módjainak
és pontosságának. Mégis okka| vágyha-
tunk a|kalmanként ana, hogy az idő mú|ását
mege|őzÜk, hogy nyerjÜnk pár napot vagy
hetet és kicsit e|bÚjjunk előle.
Megannyi é|mény és kényeztetés útján ad
|ehetőséget épp erre az osztrák Tiro| tat1omá.
nyban található egyet|en ötcsi||agos luxus
we|lness-szá||oda, a GrandhoteI Lienz.

2009-es a|apÍtási évéve| a|igha veheti fe| a
versenyt az iráscégek gyakran XV|l| és X|X.
századra datá|hati nuIladik szÜ|etésnap1aival,
de egy modern és magas szílvonalÚ szá||oda
esetében ez, mondhaluk sokka| inkább eré-
ny, mint hátrány.

A tér és az idő összefugg, de itt mégis keL
tészakad: e|őbbi kitágu| - Úgy a csodá|atos
hegyek lejtőit sÍléccel vagy gya|og meghidÍt.
va' mint a szál|oda Íalai kozt 1400 négyzet-
méteres sparészlegnek, nagy teraszoknak és
erké|yeknek hála - utibbi |e|assu|

KuIináris é|mények, köztük a gourmet-Íogáso-
kat fe|szo|gá|i étterem vagy a 1 50 kÜ|önbÖző
borfajtáva| kecsegtető borospince' egészsé-
gÜnk megőrzését, javÍtását szo|gá|ó, rend-
ktvü| magas Íe|szereltségű, professzioná|is
orvosi kozpont, valamint a környező vidékek
é|ményparkjai és érintet|en gleccserei várnak
minket, ha Lienz kornyékét a Grandhote| Li-
enz vendéglátását éIvezve ÍedezzÜk feI
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