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ALPINE SLOWNESS   
ORTNERS ESCHENHOF HOTEL
Karintia, Ausztria legdélebbre fekvő tartománya, festői hegyvidéke 

az osztrák Alpok közepette elhelyezkedő Nockberge, mely lágy 

hegykúpok, hívogató tavak, és terjedelmes cirbolya fenyőerdők 

ötvözete. 

Nockberge/Nock heg ység 
szabadidős kínálata éppoly 

gazdag és színes, mint maga a táj. Téli-
nyári üdülőparadicsom Bad Kleinkir-
chheim, Karintia egyik legjelentősebb 
gyógyüdülőhelye, gyógyhatású ter-
málfürdői és a tartomány legnagyobb 
sícentrumának köszönhetően.

Bad Kleinkirchheim, az alpesi well-
ness hazája, számos 4 csillagos well-
ness szállodával rendelkezik, melyek 
egyike az Ortner család által vezetett, 
43 szobás Eschenhof Hotel. Filózófi-
ájuk szülőföldjük kincseinek tisztele-
tét, és megőrzését helyezi előtérbe, ezt 
a gondolatot közvetítve a vendégek 
számára. Szállodájuk programkíná-
latában a természet csodáinak közös 
felfedezése, a teljes testi-lelki-szellemi  

pihenés és felüdülés kimeríthetelen 
ajánlata ötvöződik. Vendégeinek, 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt, a 
természetben, a természettel együtt 
és összehangban vele, egy újfajta élet-
minőséget közvetít. „Ritka az olyan 
hatásos, és tartós pihenés, mint amit 
a természet gazdagsága nyújt. Legyen 

az gyalogtúra, kerékpározás, hótalpas 
gyaloglás vagy síelés, időt kell szakí-
tani önmagunkra, kikapcsolódni, ki a 
természetbe, a tiszta hegyi levegőre!” 
– hangsúlyozza Ortner úr. 

A a kicsiket és nagyokat egyaránt. A 
speik, (macskagyökér) ez a világon 
egyedülálló, 1936 óta védett növény-
ként regisztrált alpesi gyógynövény, 
kizárólag a Nockberge hegyvidékben 
található. Az 1900-2300 m magasban 
növekvő apró növény július és augusz-
tus hónapban illatával elárasztja az 
egész környéket.

DIGITÁLIS DETOX
A szálloda 5% kedvezményt nyújt azon 
bátor vendégeinek, akik pihenésük 
ideje alatt képesek lemondani a mobil-
telefon, a laptop, a tablet használatáról, 
a digitális méregtelenítés érdekében. 

www.eschenhof.at 

kiválasztásánál, melyek regionális, 
helyi, szezonális termékek, valamint 
halak, és biotermékek.

A Slow Food jelentésének értelmé-
ben előtérbe kerül a tudatos étkezés, a 
jó minőségű hazai és bio élelmiszerek 
fogyasztása a ¾ panziós ellátás  
(reggeli, snack ebéd, vacsora) 
keretén belül. 

SPA & WELLNESS
Teljeskörű kikapcsolódást biz-
tosít a nagyvonalúan kialakí-
tott wellness és spa részleg is. 
A „Nyugalom ideje” részleg 
kizárólag a felnőttek pihenését 
szolgálja. Itt Szilencium pihe-
nőrészleg, sóbarlang, bioszauna, 
masszázsrészleg áll a vendégek 
rendelkezésére.  

A „Família vízivilág” – ban 
belső- (32 C) és külső úszó-
medence (30 C), pezsgőfürdő, 
pihenőrészleg, családi víziágy 
és infrarotkabin kényezteti 

Az „alpesi ellazulás – lazítás” filo-
zófiájától vezérelve, a jól átgondolt 
szállodai programkínálat maximálisan 
megvalósítja a megnyugtató pihenés 
élvezetét.  „Lassítsd az élettempót, 
kapcsolj vissza egy sebességgel, relaxálj, 
pihenj, lazíts!!”  - elméletét. Vendégeit, 
párokat, családokat kiszakítani kívánja 
a mindennapok taposómalmából, a jó 
testi-lelki-szellemi közérzet érdekében.

A szálloda „alpesi lazítás“ a termé-
szetben programjában többek között 
madármegfigyelő-túra, hegycsúcs-sza-
fari, gyalogtúra napfelkeltekor, esti 
gyalogtúra a csillagok megfigyelésével, 
patakcsobogás - túra is szerepel. 

GASZTRONÓMIA
Az Alpine Slowness tematikája a 
szálloda konyhájának kínálatában is 
tükröződik. Az „Austria-Bio-Garan-
tie”  által kontrollált, és az ún. „Grüne 
Haube”, zöld szakácssapkával kitünte-
tett konyha és csapata a legmagasabb 
igényt támasztja a minőségi termékek 







val pillanatok 
alatt Karintia 
legszebb túra-
útvonalain  
találod  
magad, ahol 
télen a síelés, 
a szánkózás, 
tavasszal és 
nyáron pedig 
a túrázás 
kerül fókusz-
ba. Itt találha-
tó a Flow 
Country Trail 
is, Európa 
leghosszabb 

mountainbike-útvonala és a Kaiserburg bobpálya, 
mely Karintia legmodernebb görgős ródlipályája. 
A községtől nyolc kilométerre található Radenthein, 
az egykori bányászváros, ahol 2008-ban nyitotta 
meg kapuit  
a Granatium nevű 
gránátmúzeum, ahol 
érdekes információkat  
tudhatsz meg erről 
a féldrágakőről. 

LASSÍTS LE!
Az igazi pihentető 
slow-élményt az 
Ortner család által 
vezetett Eschenhof 

IRÁNY 

Hotel adja, ahol garantált  
a teljes testi-lelki pihenés. 
„Lassítsd az élettempót, 
kapcsolj vissza egy  
sebességgel, relaxálj,  
pihenj, lazíts!” – filozófiá-
juk nagyon jól szemlélteti, 

mi vár rád, ha eltöltesz náluk néhány napot. 
A szálloda „alpesi lazítás a természetben” 
programjában többek között madármeg- 
figyelő-túra, hegycsúcsszafari, gyalogtúra 
napfelkeltekor, esti gyalogtúra a csillagok 
megfigyelésével, télen pedig nem hiányozhat-
nak a gyalogtúrák, és megtapasztalhatod,  
milyen az igazi sífutás vagy éppen a hótalpas 
gyaloglás. A szálloda konyhája a legmagasabb 
minőséget kínálja; regionális, helyi, szezonális 
termékekkel, valamint halakkal és biotermé-
kekkel gondoskodnak a kulináris élvezetről. 
A wellnessprogramjaik pedig páratlan  
élményekkel gondoskodnak a lelassulásról:  
a szénával történő kezelések, a speciális 
Speik-fürdők, továbbá lazító szín- és illatvilág, 
zenei aláfestés, natúrkozmetikai kezelések 
mind a teljes ellazulást és feltöltődést  
szolgálják. Ha kellően bátor vagy, itt meg-
tapasztalhatod, milyen az igazi digitális detox. 
Akik pihenésük ideje alatt képesek lemondani 

a mobiltelefon,  
a laptop, a tablet 

Utazás

 129128  

áprázatos 
hegyvidék, 
festői kör-

nyezet, és rengeteg 
csodás program 

vár Ausztria 
legdélebbi 
tartománya, 

AUSZTRIA RENGETEG LEHETŐSÉGET  
TARTOGAT, HA A SÍELÉS VAGY  

A KIRÁNDULÁS SZERELMESE VAGY. 
 ITT AZ IDEJE KICSIT LELASSULNI, VÁR  
A TERMÉSZET, AZ IGAZI FELTÖLTŐDÉS!

Szöveg: Csáti Melinda Fotó: Gert Peauer

 VARÁZSLATOS SLOW-ÉLMÉNY 

Karintia. Az Alpok közepette elhelyezkedő 
Nockberge-hegység rendkívül sokrétű  
természeti adottsága azonnal magával ragad 
minden ide látogatót. Lélegzetállító hegy- 
kúpok, tavak, fenyőerdők és számtalan  
csodás, természetben fellelhető kincs  
gondoskodik róla, hogy felejthetetlen  
élményben legyen részed. 

FESTŐI
KÖRNYEZET
A Nockberge- 
vagy Nock-hegység 
egész évben 
számtalan ki- 
kapcsolódási  
lehetőséggel várja 
látogatóit, a téli-
nyári alpesi sportok 
és a wellness szerelme-
seit egyaránt. Az egyik ilyen 
különleges üdülőparadicsoma a mesés Bad 
Kleinkirchheim, ahol gyógyhatású termálfürdő és  
az egyik legnagyobb sícentrum is található. A két-
ezer lelkes település két modern kabinos felvonójá-

használatáról  
a digitális méreg- 
telenítés érdekében,  
öt százalék  
kedvezményt  
kapnak, így minden 
adott, hogy csak  
a pihenésre és  
magadra koncentrálj!  
A szálló ráadásul  
kutyabarát. 

B A D  K L E I N K I R C H H E I M !

TUDTAD?
A speik vagy 
másnéven macska- 
gyökér a világon 
egyedülálló, 1936 
óta védett alpesi 
gyógynövény  
kizárólag  
a Nockberge-
hegységben található. 
A belőle készült 
natúrkozmetikai 
termékek kímélik 
és ápolják a száraz 
és érzékeny bőrt, 
nyugtató hatásúak, 
elősegítik a lazulást, 
élénkítik a testi  
és szellemi  
felüdülést.

Varázslatos a táj 
a Nock-hegységben

A szénás kezelés 
a környék specialitása 

A Granatiumban 
a gránát sokoldalát 
ismerheted meg

A téli gyalogtúra 
kihagyhatatlan 
program 

Leírhatatlan élmény a napfelkelte a hegyekben

Az Eschenhof  Hotelben 
minden adott a tökéletes 
kikapcsolódáshoz



66 otthon január

LASSÍTS LE!

Képzeld el, ahogy az Alpok hegyein, völgyein visz az utad, ámu-

latba ejtő völgyhidakon, végtelennek tűnő alagutakon át, és 

megérkezel a fenyőerdők ölelésében bújó földi Paradicsomba, 

Bad Kleinkirchheimbe. Ez a festői szépségű táj  Ausztria legdé-

libb tartományában, Karintiában fekszik, ahol szinte az egekig 

emelkedik a Nockberge 2000 méter magas csúcsa. Ez a tér-

ség Ausztria legnagyobb bioszféra parkja, a Nock berge 2013-

ban kapta meg az Unesco bioszféra kitüntető címét. 

KÖTELEZŐ LASSÍTANI
A bad kleinkirchheimi Ortners Eschenhof szálloda igazi 

 luxust kínál, mégis szerényen illeszkedik a fenyőerdő béké-

jébe. A szálloda tulajdonosai a Slow Flow mozgalom hívei, 

amely a lassú élet örömét hangsúlyozza: lassulj le, engedd 

meg magadnak a pihenést. A táj már a látványával is feltölt, 

ám számtalan programmal várják a turistákat: madármeg-

figyelő-túra, hegycsúcsszafari, napfelkelte- vagy épp patak-

csobogás gyalogtúra, kerékpározás, hótalpas gyaloglás, télen 

pedig a síelésé a főszerep. Aki pedig a hideg után szeretne fel-

melegedni, azt az Eschenhof Hotel nagyvonalúan kialakított 

wellness- és spa részlege várja. 

MINDEN ÉVSZAKBAN
Ez az alpesi térség nem csupán síparadicsom. Utunk során 

még nem volt hó. Tavasztól őszig a túrázók, kerékpárosok 

édenkertjének számít, továbbá a lélegzetelállító bobpályák 

 várják a bátrakat: választani lehet, hogy milyen meredeken, 

vagy épp mennyire hosszú pályán szeretnénk lesik lani. A csa-

ládosok figyelmébe ajánljuk, hogy itt még kétezer méter ma-

gasan is építettek játszótereket, a hegycsúcsokon pedig gye-

rekeknek alakítottak ki kalandparkokat.

KULINÁRIS CSODA
Az Ortner család által vezetett Eschenhof Hotel is csatlakozott 

az alpesi „Slowness” mozgalomhoz, amely fontosnak tartja, hogy 

étkezéskor az ételekre fókuszáljunk, egy ebéd vagy egy vacso-

ra nem lehet rohanás. A szálloda konyháját kitüntették a Grüne 

Haube díjjal, azaz regionális és helyi alapanyagokból főznek, 

minél több bioélelmiszer felhasználásával. A megszokott étter-

mi ízek helyett itt igazi kulináris élvezetekre számíthat az utazó, 

ráadásul a félpanziós reggeli-vacsora kínálat között snack ebéd-

del kedveskednek a pihenőknek. Aki egyszer belekóstol az al-

pesi lazulásba, az később biztosan visszatér – mi is így teszünk. P
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A lassú élet művészet – vélik sokan. Ám elég elutazni 
egy varázslatos helyre, ahol eggyé válunk a termé-

szettel és nem tudunk mást tenni, csak megállni, 
és minden pillanatában gyönyörködni. Egy  osztrák 

községbe látogattunk, ahol a helyiek végtelen 
 nyugalma szinte egy pillanat alatt belénk ivódott. 

Alpesi feltöltődés



Bad Kleinkirchheim: kétkeréken a síterepen 
2021.10.02. | Szerző: Wesselényi Andrea 

Karintia második legnagyobb síterepét már keresztül-kasul becsúsztuk, ezért 
kíváncsian vártuk, mit tud nyújtani Franz Klammer sílegenda szülőfaluja a 
hómentes időszakban. A tökéletes őszi aktív üdülés legjobb kellékeinek a 
kerékpár és a túrabot bizonyultak. 

 
Az ősz színei BKK-ban - felettünk a Kaiserburg kabinos lift 

Lefelé bringázva is el lehet fáradni 

Két kabinos felvonó is működik ebben az időszakban, a Kaiserburgbahn és 
a Biosphärenparkbahn, melyek a régiós jolly jokernek számító Karintia kártyával ingyen 
használhatók. Bringaszállításért pluszban kellett fizetni, de megérte, mert hatalmas gurulást 
kaptunk cserébe. A sok lehetőség közül a 8-as pályát választottuk, ami változatos terepen, igazán 
kalandos útvonalon hozott vissza a faluba egy összesen 3 órás menetidővel. 

https://sielok.hu/nyarikartya/kaernten-card/


 
1000 méternyi szintkülönbséget lehet gurulni a völgyig a Kaiserburg csúcsáról | Fotó W. A. 

Hasznos infó az extrémebb kihívást keresőknek, hogy Bad Kleinkirchheimben épült meg 
Európa leghosszabb, 15 km-es flowtrail hegyi bringapályája. A döngölt sóderrel rögzített 
akadálymentes kanyarpályán a Kaiserburg felvonó felső állomásától lehet megállás nélkül, 1000 
méter szintkülönbséget letudva legurulni az alsó állomásig. Ez a karintiai üdülőhely egyik 
legvonzóbb nyári attrakciója, a fiatalok imádják. Megcsodáltuk, ahogy a kanyarokba bedőlve, a 
hullámokon ugratva száguldanak a völgy felé. 

Európa leghosszabb, 15 km-es flowtrail bringapályája épült meg Bad Kleinkirchheimben 

Ausztriában a hegyi bringázás ezerféle módon támogatott. Itt tényleg minden korosztály megtalálja 
a maga útvonalát. Aki még nincs felkészülve a flowtrail kihívásra, de vágyik rá, a völgyállomásnál 
gyakorló pumpapályán tud edzeni, trükköket tanulni, vagy akár tanfolyamra is beiratkozhat. Külön 
pálya van a kicsiknek és külön a nagyobbaknak, valamint egy nagy sportbolt, ahol különféle 
védősisakokat is lehet bérelni. Egyre divatosabb az ebike is, 40-50 euró közötti összegért lehet 
kölcsönözni egy napra. 

Mesés túrák a Nockberge vidékén 

Feltérképeztük a legszebb túraútvonalakat, és a Biosphärenparkbahn felvonóval elérhető 
Brunnach fennsík lett a csúcsélmény. A végtelenül cuki St. Oswalder Bockhütténél letettük a 
bringákat, innen már csak gyalog lehet továbbmenni egy meseszép turistaúton. A házikó éppen 
bezárt amikor visszaértünk, de nem maradtunk szomjasak: a menedékház előtti vizes teknő 
roskadozott a hideg innivalóktól, előtte becsületkassza a vándoroknak. Mormotákkal is 
találkoztunk, akik hangos füttyszóval társalogtak a legelésző tehenek fölé magasodó sziklákon. 
Szinte már túlzás ez az idill. 



 
Itt már tilos kerékpárral behajtani, innentől a gyalogtúrázóké a festői Brunnach-fennsík. | Fotó: W.A. 

Programtipp gyerekekkel: a gránát világa 

Érdemes ellátogatni a Bad Kleinkircheimtől 8 km-re fekvő Radenthein-be. Az egykori 
bányászváros centrumában található a Granatium élménypark. Itt tudtuk meg, hogy a valaha itt 
bányászott vérvörös színű gránát a 6. legkeményebb a 140 drágakő közül. Keménységét meg is 
tapasztaltuk, amikor saját kézzel próbáltunk egy darabkát kibányászni a sziklafalból. Ez ugyanis a 
program része, gyerekcsoportok, családok számára izgalmas játék a kincskereső kalapácsolás. 
Karintiában csak itt, a Nockberge hegységben lelhető fel ez a “szeretet és szenvedélyek kövének” 
nevezett drágakő. 
 

 
Granatium - a gránát élményvilág, ahol kalapáccsal bányászni is lehet | Fotó: W.A. 

https://www.granatium.at/


A Nockberge-vidéknek van egy másik nevezetes "terméke" a Speik, (magyarul: macskagyökér). A 
helyiek azt állítják, hogy ez az 1936 óta védett alpesi gyógynövény kizárólag ebben a hegységben 
található. 1900-2300 méteres magasságban él meg, július és augusztus hónapban illatával 
elárasztja az egész környéket. Csak két helyi parasztgazdának van engedélye szedéséhez. 
Bőrnyugtató hatása miatt a belőle készült naturkozmetikai termékeket a helyi wellness szállodák is 
használják a kezelésekhez. 
 

 
A környék helyi Speik gyógynövényből szappan és kézápoló krém is készül. | Fotó: W. A. 

Aktív programok után jöhet a relax 

Bad Kleinkirchheim neve is utal rá, hogy az üdülőhely vonzerejét termálfürdői erősítik. Két nagy 
fürdőkomplexum is épült a településen: a Römerbad és a Sankt Kathrein, melyek egész évben 
nyitva állnak a vendégek előtt. A településen járva-kelve gyakran találkozunk a hely jelmondatával: 
"A sípályákról a fürdőkbe". A déli kabinos felvonó, a Kaiserburgbahn tövében valóban ott gőzölög 
a nyitott medence vize, partján a napozóágyakkal. A hely neve Römerbad, ami egyrészt azt 
sugallja, hogy itt már a rómaiak is élvezték a termálforrások vizét, másrészt pedig azt, hogy ez a 
wellness nem új találmány. 
 
Láthatóan sikerrel csalogatták a turistákat az őszi időszakban is. Szeptemberben ottjártunkkor tele 
voltak a parkolók, főleg osztrák és német rendszámú autókkal. Covid után itt is dübörgött a belföldi 
turizmus. 

Digitális detox és slow food a hotelben 

"Jól sikerült az idei nyár és felkészülve várjuk a téli szezont" - mesélte az Eschenhof szálloda 
igazgatója, Ortner úr. Olyannyira családi szálloda ez, hogy a tulajdonos família is az épületben 
lakik és ott is dolgozik. Megvalósították az organikus bio-hotel koncepciót, ami minden 
szolgáltatásban visszaköszön. A szálloda személyzete az alpine slowness mottónak megfelelően 
hagyja vendégeit lelassulni és élvezni a bio-ínyencségeket, melyeket nagyrészt helyi termelőktől 



vásárolt alapanyagokból készítenek. A tökéletes ellazulást pedig a gyertyafényes wellness 
részlegben kaphatják meg a vendégek. Jól esett a lazítás és lassulás a sok aktív program után. 
Esténként jó társaságban hosszúra nyújtott, könnyű bio-vacsorákkal zártuk a napot. 
 

 
Hotel Eschenhof Ortler - Bad Kleinkirchheim | Kép: eschenhof.at 

Érdekesség, hogy az Eschenhof Ortler szálloda 5% kedvezményt nyújt azon bátor vendégeinek, akik 
pihenésük ideje alatt képesek lemondani a mobiltelefon, a laptop, a tablet használatáról, a digitális 
méregtelenítés érdekében. Ahogy a tulajdonos család vallja: "A túlzott média-fogyasztás nem csak elrabolja 
a vendég idejét üdülése alatt, de negatívan befolyásolhatja a testi-lelki-szellemi kikapcsolódás sikerességét." 

A szálloda "alpesi lazítás a természetben" programjában többek között madármegfigyelő-túra, 
hegycsúcs-szafari, gyalogtúra napfelkeltekor, esti csillagfényes gyalogtúra patakcsobogás-túra is 
szerepel. A ház ura hetente többször is személyesen vezeti a túrákat, és kirándulásokat, 
bepillantást nyújtva vendégeinek a természet kifogyhatatlan alkotásaiba. A szállodában a kutyák is 
örömmel fogadott vendégek. Különleges, kényelmes kutya-szobák állnak a gazdák és szeretteik 
rendelkezésére. 

https://www.eschenhof.at/
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(x) Támogatott tartalom. Köszönjük a meghívást az Eschenhof szálloda személyzetének! 
 
Kapcsolat: 
Ortners Eschenhof **** 
Cím: Wasserfallweg 12, 9546 Bad Kleinkirchheim 
Tel.: 0043 4240 8262 
Email: hotel@eschenhof.at 
Web: eschenhof.at 
 

https://www.eschenhof.at/


 

Pihenj, töltődj fel Karintia mesevilágában! 
1 hónap ago kutyával, wellness  6 min read 
Ausztria legdélibb tartománya Karintia, melynek festői hegyvidéke az osztrák Alpok közepén elhelyezkedő Nockberge – lágy 
hegykúpok, hívogató tavak ötvözete. Egyedülálló állat- és növényvilága számos meglepetést tartogat látogatói számára. Nem csoda, hogy 
az UNESCO 2013-ben a Nockberge-t a bioszféra címmel tüntette ki. 

Számtalan kikapcsolódási lehetőség 
Egész évben számtalan kikapcsolódási lehetőséggel várja látogatóit, a téli-nyári alpesi sportok és a wellness szerelmeseit egyaránt. Karintia 
üdülőparadicsoma Bad Kleinkirchheim, itt találhatóak a gyógyhatású termálfürdői (Römerbad, Sankt Kathrein). A gyönyörű természeti 
környezet kitűnő klímával párosul a napsütétes órák magas száma miatt. 
 

 
Fotó: Kärnten Werbung 

https://dunapartprogram.hu/cimke/kutyaval/
https://dunapartprogram.hu/cimke/wellness/


Ez a kisközség az alpesi wellness hazája, 
itt található az Ortner család által vezetett, 43 szobás Eschenhof Hotel. Elkötelezettek a szülőföldjük kincseinek megőrzésére, a helyi gazdák 
által termelt élelmiszereket vásárolják a vendégek részére.  
Az „alpesi ellazulás – lazítás” filozófiájától vezérelve jól átgondolt program kínálja amegnyugtató pihenés élvezetét. 
„Lassítsd az élettempót, kapcsolj vissza egy sebességgel, relaxálj, pihenj, lazíts!!” – mert fontos kiszakadni a mindennapok taposómalmából. 
Az „alpesi lazítás” a természetben programjában többek között madármegfigyelő-túra, hegycsúcs-szafari, gyalogtúra napfelkeltekor, esti 
gyalogtúra a csillagok megfigyelésével, patakcsobogás -is szerepel. A szálloda tulajdonosa hetente többször is személyesen vezeti a túrákat, 
kirándulásokat. 

GASZTRONÓMIA 
Az Alpine Slowness tematikája a szálloda konyhájának kínálatában is tükröződik. Az „Austria-Bio-Garantie”által kontrollált és az ún. „Grüne 
Haube“, zöld szakácssapkával kitüntetett konyha és csapata a legmagasabb igényt támasztja ételeivel szemben. A Slow Food jelentése a tudatos 
bio étkezés, a jó minőségű hazai  élelmiszerek fogyasztása a ¾ panziós ellátás (reggeli, snack ebéd, vacsora) keretén belül. 



 
Fotó: Hotel Ortner Eschenhof 



 
Fotó: Hotel Ortner Eschenhof 



  
Fotó: Hotel Ortner Eschenhof 

SPA & WELLNESS 



A „Família vízivilág”-ban belső (32°C) és külső úszómedence (30°C), pezsgőfürdő, pihenőrészleg, családi víziágy és infrarotkabin kényezteti a 
kicsiket és nagyokat egyaránt. A wellness kezelések, mint pl. a szénával történő kezelések vagy a speciális Speick-fürdők, továbbá lazító szín- és 
illatvilág, zenei aláfestés, naturkozmetikai kezelések mind-mind a vendég teljes ellazulását és feltöltődését szolgálják. A vendég feszültségét 
oldják, és elősegítik a természetes életenergiák aktiválását, visszanyerését. A privát-spa-ban a kikapcsolódást keresők egyedül vagy párjukkal 
élvezhetik a kényeztető speick fürdőt. 



 
Fotó: Hotel Ortner Eschenhof 



 
Fotó: Hotel Ortner Eschenhof 



  
Fotó: Hotel Ortner Eschenhof 
A speick (macskagyökér) ez a világon egyedülálló, 1936 óta védett növényként regisztrált alpesi gyógynövény, kizárólag a Nockberge 
hegyvidékben található. Az 1900-2300 m magasban növekvő apró növény július és augusztus hónapban illatával elárasztja az egész környéket. A 



belőle készült naturkozmetikai termékek kímélik és ápolják a száraz és érzékeny bőrt, nyugtató hatásúak, elősegítik a lazulást, élénkítik a testi és 
szellemi felüdülést. 

 
Fotó: Hotel Ortner Eschenhof 



 
Fotó: Hotel Ortner Eschenhof 



  
Fotó: Hotel Ortner Eschenhof 

 



DIGITÁLIS DETOX 
A szálloda 5% kedvezményt nyújt azon bátor vendégeinek, akik pihenésük ideje alatt képesek lemondani a mobiltelefon, a laptop, a 
tablet használatáról, a digitális méregtelenítés érdekében. Ahogy a tulajdonos család vallja: „A túlzott média-fogyasztás nem csak elrabolja a 
vendég idejét üdülése alatt, de negatívan befolyásolhatja a testi-lelki-szellemi kikapcsolódás sikerességét“. 
A szálloda kutyabarát. Különleges, kényelmes kutyás szobák állnak a gazdik és kedvenceik rendelkezésére. 



 
Fotó: Hotel Ortner Eschenhof 

Nyári kínálatok: 
– vezetett gyalogtúrák a 750 km – nyi jelölt és kiválóan karbantartott túraútvonalakon, 



– 43 kerékpáros túraútvonal, 

– ingyenes teniszezés a szálloda teniszpályáin, 

– Greenfee-engedmény a helyi Kaiserburg golfpályán, 

– hátizsákok, Nordic Walking botok ingyenes kölcsönzése, 

– kerékpár és elektromos kerékpár-kölcsönzés óradíjjal. 



  
Fotó: Kärnten Werbung 



  
Fotó: Kärnten Werbung 



  
Fotó: Kärnten Werbung 
 
 
 



Téli kínálatok: 
– a hoteltól 5 perces gyaloglással elérhető sífelvonók, 

– 103 km perfekt lesiklópálya (300 ha területen: 18 km kék, 77 km piros, és 8 fekete jelöléssel), 

– 24 különböző felvonó és pályatest, 

– hótalpas gyaloglás, 

– sífutás, 

– téli gyalogtúrák a hoteltól kiindulva (60 km téli túraútvonal), 

– kedvezményes tarifák a síelésnél (márciustól a síkártya benne foglaltatik a szobaárban), 

– gyermekeknek sípálya és 4 síiskola óvodával, 

– hócipők és szánkók ingyenes kölcsönzése a szállodában, 

– naponta leveskínálat az Ortner család Maibrunn „hüttéjében“. 



 
Fotó: Kärnten Werbung 



 Fotó: 
Kärnten Werbung 
 



Bad Kleinkirchheim két modern kabinos felvonója, a Biosphärenparkbahn Brunnach és a Kaiserburgbahn gyorsan repíti fel a látogatót a 
magasba, ahol megérkezve Karintia legszebb túraútvonalai terülnek el. A táj nem csak festői, de  lélegzetelállító élményt is nyújt. 

Egy különleges és kihagyhatatlan kirándulási ötlet: 
GRANATIUM 
Bad Kleinkircheimtől 8 km-re, Radenthein-ben, az egykori bányászváros centrumában ma minden csillog-villog. 2008-ban nyitották meg itt az 
egyedülálló „Granatium” gránát – élményvilágot, Itt megtudhatjuk, pl. hogy a gránát a 6. legkeményebb drágakő a 140 drágakő közül. 
Karintiában csak itt, a Nockberge hegységben lelhető fel ez a „szeretet és szenvedélyek kövének” nevezett drágakő. 



  



  



  

www.granatium.at 
ÚJ!! 



2019-ben adták át a 15,9 km hosszú „Flow Country Trail”-t, Európa leghosszabb Mountainbike útvonalát. A hegyek és tavak mesés kulisszái 
közepette való száguldás izgalmas élményt ígér. Természetesen a pihenőhelyek sem hiányozhatnak közben. 

 
Fotó: Kärnten Werbung 

Tavaly a Kaiserbug bobpályát adták át, mely Karintia legmodernebb görgős ródlipályája. 

Adatai: 1,4 km hossz, 36 kétüléses bob, 26 kanyar, max sebesség 40 km/h, átlagos lejtés 24 %, a cél előtt 7 m magas csigakanyar + csodálatos 
kilátás a tájra száguldás közben. 

A Bad Kleinkirchheim Sonnenschein Card – Napsugár kártyával a hotel vendégei számos helyi attrakcióból kedvezményt vehetnek igénybe. 
Ortners Eschenhof **** 

Wasserfallweg 12 
9546 Bad Kleinkirchheim 

www.eschenhof.at 

http://www.eschenhof.at/


https://eletstilusmagazin.hu/eletstilus/ortners-eschenhof-hotel 

 

https://www.otthon.hu/utazas/6337_alpesi_lazitas_karintiaban.html 

 

https://eletstilusmagazin.hu/eletstilus/ortners-eschenhof-hotel
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