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Mediterrán hangulat csodás hegyek ölelésében Grandhotel Lienz, a wellness és a kulináris élvezetek helyszíne

Kelet-Tirol egyetlen 5 csillagos 
luxus wellness-szállodája

A Grandhotel Lienz 2009. április 30-án nyitotta 
meg kapuit, és közvetlenül az Isel folyó partján, 
(Ausztria egyetlen gleccserfolyója) és Lienz törté-
nelmi városközpontjától mindössze néhány 
percre található. Tulajdonosai, a Simonitsch és a 
Westreicher családok – filozófiájuknak megfele-
lően – nem csak luxuskörnyezetben kívánják 
kényeztetni vendégeiket, hanem személyre 
szabott igények kielégítését is vállalják. A vendé-
geket ebben a varázslatos miliőben számos élve-
zet várja: elegáns szállodai berendezés, nagy 
méretű, a legkényesebb igényeket is kielégítő 
szobák és lakosztályok, kitűnő ételek, és nem 
utolsósorban az ún. GrandSpa & wellnessrészleg.

Az álomszép lienzi Dolomi-
tokra és a Schober hegységre néző 72 szoba 
(némelyik külön gyermekszobával), valamint 
a négy exkluzív Royal Suite lakosztály beren-
dezésében és színeiben szintenként más és 
más: a bordó, a kék, a zöld dominál, arannyal 

és sötét színű fával kombinálva. 
Az exkluzivitás és a különleges 

részletek megjelennek a mintegy 
640 m2-en elhelyezkedő 5 étte-
remben is. Ezen kívül bár, egy 

impozáns szalon 
kandallóval, és 
közvetlenül az Isel folyó part-
jára néző, csodás kilátással bíró 
többszintes szállodaterasz teszi 
emlékezetessé az itt töltött időt. 
A golfozás, a síelés, a természet 
és a kultúra kedvelőinek nincs 
ennél exkluzívabb szálláshely. 

Luxuskényez  tetés 

a dolomitok város   ában

A magyar utazók számára mindig vonzó célpont Ausztria 
meseszép tartománya, Tirol. Ám ha valaki a síelésen kívül 
más örömöknek is akar hódolni, mindenképpen ajánlatos 
ellátogatni Kelet-Tirol székhelyére, Lienzbe, a napfény 
városába. A 3 ezer méteres Dolomitok övezte kisváros 
ugyanis évente 2 ezer napsütéses órával büszkélkedhet. 
A 750 éves települést hangulatos kávézók, éttermek és 
elegáns üzletek színesítik, a mediterrán légkört pedig 
Olaszország közelsége biztosítja. Mindenki érezheti, 
itt a dolce vita szellemében élnek az emberek.
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Kulináris élvezetek – 
„Dolomitkönnyű étrend”

Flaschberger úr, a hotel főszakácsa a régi 
receptekből új és könnyű ételeket varázsol a 
vendégek asztalára. Az idényjellegű és a regi-
onális termékek ötvözetéből álló hagyomá-
nyos konyha ételeit kínálja, ami egyúttal 

megfelel a 
korszerű táplál-
kozás irányelvei-
nek is. Az ún. 
„dolomitköny-
nyű” étrend 
összeállításánál 
prioritást élvez a 
környéken 
termett alap-
anyagok felhasz-
nálása. Az „5 
Sterne Gour-
metpension”, az 

5 csillagos ínyencellátás regge-
lenként svédasztalos reggelit, 
esténként négyfogásos menüt 
foglal magába.

A szálloda borospincéjében 
lehetőség van kisebb-nagyobb 
rendezvény megtartására is – 
fizetés ellenében. Itt 170 
különféle borfajtából minden 
ínyencséghez kiválasztható a 
megfelelő nedű. Ezek 70 
százaléka hazai termelőktől 
származik, 30 százalék pedig 

szinte a világ minden tájáról. A borkínálat 
kifogyhatatlan, hiszen a tulajdonosok évente 
6000 palack beszerzéséről gondoskodnak. 
Ötletes és hívogató megoldás az is, hogy az 
étterem felé vezető rövid folyosón a padlóba 
épített üveglapon át az arra járók bepillantást 
nyerhetnek a borpincébe.    
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Lienz és környéke télen-nyáron üdülőparadi-
csom, élményekben gazdag programot kínál 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

Schloss Bruck

Lienz ősi vára, mely egyben a város jelképe 
is, ma a városi múzeumnak ad otthont, és a 
vár öreg tornyából csodálatos kilátás nyílik 
a környékre.

Aguntum

A rómaiak voltak az elsők, akik a lienzi 
völgyet benépesítették, és megalapították 
Aguntumot, Tirol egyetlen 
rómaikori városát, mely 
Claudius császár uralkodása 
idején élte a fénykorát. 
Ezekről az időkről tanús-
kodnak Aguntum romjai, 
a múzeum kiállítása pedig 
bepillantást enged a hajdani 
római kultúra világába.

Olala 
Nemzetközi 
Utcaszínház 
Fesztivál

A koronavírus elterje-
dése előtt minden év júliu-

sában megrendezésre került az Olala 
Nemzetközi Utcaszínház Fesztivál. 
A különböző országokból érkező kreatív 
utcaszínházcsoportok a város közterületein 
mutatták be a kortárs utcaművészet 
produkcióit. Rendkívüli fényjelenetek, 
lélegzetelállító akrobata- és artistamutatvá-
nyok, humoros minielőadások, bohókás 
alakok szórakoztatták a nézőket. Az előadá-
sok 90 százaléka általában ingyenes! 
Az Olala Fesztivál Európa egyik legfonto-
sabb, leginnovatívabb és legelragadóbb 
ilyen jellegű fesztiváljává nőtte ki magát, 
mára Lienz nyári kulturális naptára elkép-
zelhetetlen e rendezvény nélkül.  

Kletterpark Lienz – Kalandpark 
a család minden tagjának

Különleges kihívást jelent a szabadidő aktív 
eltöltésére a lienzi Schlossberg hegyen 2010-
ben létesített izgalmas kalandpark, ahol a 
különböző magasságokon elhelyezkedő, 
eltérő nehézségi fokú csúszó- és kötélpályá-
kon kicsik és nagyon egyaránt tesztelhetik 
teljesítőképességüket. A 2781 m2 alapterület 
12 pályáján összesen 130, különböző nehéz-
ségi fokozatú akadállyal felszerelt kötélpálya 
és 22 Flying Fox vonal található. Ezeken lehet 
átsuhanni az erdő fái között, vagy egyensú-
lyozni a függőhidakon. A legmagasabb 
ponton pedig 15 m mélységbe tekinthetünk 
le. Baj nem történhet, hiszen az Ausztriában 
egyedülálló biztonsági rendszer maximálisan 
gondoskodik a védelmünkről. A kalandozás 
előtt pedig minden résztvevő védőfelszerelést 
és rövid „kiképzést” kap.

Lienz télen-nyáron gazdag 
sportolási lehetőségek kiin-
dulópontja

A Lienzer Bergbahnen (Lienzi hegyivasu-
tak) 2278 m magasba repíti az ide látogatókat. 
Nyáron a hegyekben kisebb-nagyobb túrá-
zásra, hegyi kerékpározásra, az Isel gleccser-
folyón rafting vízi túrára van lehetőség. Télen 
Lienz a síelők paradicsoma, hiszen két kitűnő 
síterület is található a közelében. A Hochstein 
és a Zettersfeld sípályák a szállodától kb. 
5 percnyi autóúttal érhetőek el. A hegyivasu-
tak állomásainál elmaradhatatlan program a 
melegedés a hangulatos Hüttékben. 

Ezen kívül a Grandhotel Lienz szálloda 
társüzemeltetésében lévő „Dolomitengolf Ostti-
rol” elnevezésű 27 lyukú golfpálya a szállodától 
mindössze 10 percnyi autóúttal érhető el.

Egész évben Osttirodler

A 2010-es téli szezon kezdetétől új, különö-
sen izgalmas kaland vár kicsikre és nagyokra 
egyaránt. Ekkor nyitották meg Kelet-Tirol 
első, egész évben, de évszakonként szabályo-
zott időpontban működő ródlipályáját, az 
„Osttirodler”-t. A 2,3 km hosszú szakaszon, 
mesés hegyi környezetben és fantasztikus 
kilátással Lienz városára száguldhatnak a 
bátor kalandvágyók. 

Vitalpinum

Lienztől kb. 10 km–re, az Assling nevű 
kis településen különleges érdekesség 
vár a látogatókra. Az Unterweger fivérek 
által megálmodott és kivitelezett, 6500 
m² nagyságú „Vitalpinum” élménypark-
ban minden a természet értékeiről és 
ezek jótékony hatásáról szól. 

A „jó közérzet kertjében” és a különböző aktív, 
frissítő vagy relaxáló állomásokon számos hasz-
nos és vidám dolgot kipróbálhatunk: ilyen pl. a 
mezítlábas járkálás szárított növényeken, 
miközben a látogatók lábbelijét egy kis méretű 
cipőlift szállítja a célállomás felé, vagy a 
Kneipp-ösvény, az olajos-fűszeres tusolás és az 
olajhoroszkóp. A „gyógynövények mezején” 
150-féle gyógynövényt csodálhatunk meg. 
Megtudhatjuk például, hogy az árnika, köröm-
virág, kakkukkfű, levendula és a tiroli hegyek-
ben található számtalan gyógynövény milyen 
pozitív hatást gyakorol a szervezetünkre. 

A „látványszeszfőzdében” 
megismerhetjük, hogyan is 
készül az Alpok növényeiből 
tiszta illóolaj, illetve bepil-
lanthatunk a tiroli lucfenyő 
és egyéb értékes olajok 
előállításának titkaiba.

Végül a „Vitalpin shop”-ban minden „illatos 
dolog” megvásárolható, legyen az szappan, 
illóolaj vagy egyéb kedves ajándéktárgy. 
www.vitalpinum.at

A Vitalpinum-fotók Michael Meyer tulajdonát 
képezik.

kapcsolat:
Grandhotel Lienz 
Fanny-Wibmer-Peditstrasse 2
A-9900 Lienz
tel.: +43/4852/64 070
e-mail: info@grandhotel-lienz.com
internet: www.grandhotel-lienz.com

Lienz és környéke télen-nyáron üdülőparadicsom

Grandspa: Spa & Wellness 
részleg – Medical Care

A Grandhotel Lienz több mint 1400 négyzet-
méteres spa & wellness részleggel rendelkezik, 
ahol belső és külső medence, 7 kezelőhelyiség, 
párok részére kialakított ún. „privát spa” talál-
ható. Továbbá bioszanuna, finn szauna, többféle 

gőzfürdő, egy szerájfürdő, pihenőhelyek, vala-
mint az Isel folyó partján fekvő romantikus kert 
áll a vendégek rendelkezésére.

A kényeztető terápiák gazdag kínálata, 
a szeráj- és a pakolásos fürdőktől kezdve az 
ájurvédikus gyógymódokon, az aromaolaj-, 
a forró lávaköves- és a kelet-tiroli hegyi 
mézmasszázs nyújtotta lazító kezeléseken át 
egészen az orvosi masszázsokig (pl. nyirok-
drenázs, sportmasszázs) terjed. 

A spa és wellness területén egy ún. „Symbio-
Med Medical Care” részleget alakítottak ki 245 
m2-en, ahol dr. Peter Lechleitner egyetemi 
professzor értékes tanácsokkal látja el a hozzá 
fordulókat privát rendelőjében. A vizsgálatok 
és a gyógykezelések kínálata a teljesség igénye 
nélkül: alap- és intenzív egészségügyi állapot-
felmérés, érrendszeri vizsgálatok, az öregedési 
folyamat lassítása, hagyományos kínai orvoslás, 
homeopátia, súlycsökkentés stb. (X) 

A szállodai fotók a Grandhotel Lienz tulaj-
donában vannak.
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Situated at an altitude of 678 meters, 
the town lies at the confluence of the 
rivers Isel and Drava, surrounded by 

the Hohe Tauern National Park (Austria's largest 
national park) to the north and the stunning 
Lienz Dolomites, which are said to be among 
the most beautiful mountains in the world, at 
around 3,000 meters, to the south. Lienz is 
also known as the city of sunshine, as it boasts 
more than 2,000 hours of sunshine a year, 
300 of the 365 days of the year are sunny.
The vibrant town is enlivened by cozy cafés, 
restaurants and chic shops, and the proximity of 
Italy is a clear feature of the Lienz lifestyle: people 
live life here in the spirit of ‘La Dolce Vita’. 

Pampering luxury
The first and only 5-star luxury wellness hotel 
in East Tyrol, the Grandhotel Lienz, opened its 
doors in April 2009. Situated directly on the banks 
of the river Isel, Austria's only glacier river, and 
only a few minutes from the historic center of 
Lienz, the hotel offers a rich variety of services.
The owners of the Grandhotel Lienz, the 
Simonitsch and Westreicher families, are true 
to their philosophy of pampering their guests 
not only with luxurious surroundings, but also 
with a personalized service. Guests can enjoy a 

host of pleasures in this magical atmosphere: 
elegant hotel furnishings, spacious rooms and 
suites to meet the highest standards, exquisite 
culinary delights and the GrandSpa spa & wellness 
area are all part of the pampering luxury. 
The 72 luxurious guest rooms (some with 
a separate children's room) and the four 
exclusive Royal Suites are decorated in a 
predominant combination of burgundy, blue 
and green, combined with gold and dark 
woods, on each floor, overlooking the beautiful 
Dolomites and the Schober mountain range. 
The atmosphere of exclusivity and special details is 
preserved in the five restaurants spread over a total 
of 640 m². In addition, a bar, an impressive lounge 
with a fireplace and a multi-level hotel terrace 
with a magnificent view directly overlooking the 
banks of the river Isel, serve to ensure a pleasant 
stay for guests. The hotel is also an exclusive base 
for lovers of golf, skiing, nature and culture.

Culinary delights
Mr. Flaschberger, the hotel's chef, conjures up new 
and light dishes from old, traditional recipes. His 
culinary concept is a traditional cuisine of seasonal 
and regional products, complemented by knowledge 
of modern nutrition. The 'dolomitic' cuisine aims 
to give full expression to the region's products. 
The "5 Sterne Gourmetpension" – 5-star gourmet 

catering – includes a buffet breakfast in the 
morning and a four-course menu in the evening.
The hotel's wine cellar is available for small to 
large events for a fee. There is a wine to suit 
every culinary taste, with 170 different types of 
wine to choose from. 70% of the wines come 
from the wine-growing regions of Austria 
and 30% from all over the world. The wine 
selection is never brief, as the owners ensure the 
purchase of 6,000 bottles of wine every year.

Grandspa: spa & wellness
The Grandhotel Lienz has a spa & wellness 
area of over 1,400 square meters, with indoor 
and outdoor pools, seven treatment rooms and 
a ‘private spa’ for couples. In addition, guests 
can enjoy a bio sauna, Finnish sauna, several 
steam baths, a serai bath, relaxation areas and a 
romantic garden on the banks of the river Isel.
The rich offer of treatments ranges from 
serai and wrap baths, ayurvedic treatments, 
relaxing treatments with aromatic oil, hot 
lava stone and East Tyrolean Mountain 
honey massage to medical massages (e.g. 
lymphatic drainage, sports massage). 

Medical care
The spa and wellness area includes a so-called 
"SymbioMed Medical Care" section (245 m²), 
where Dr. Peter Lechleitner, a university professor, 
offers his patients valuable treatments in his 
private practice. The tests offered range from 
basic and intensive health assessments, fitness 
and vascular assessments, slowing down the 
ageing process, traditional Chinese medicine, 
homeopathy and weight reduction.    

UNIQUE ELEGANCE AT THE 
LIENZ DOLOMITES 
LUXURY WELLNESS HOTEL OFFERS A WIDE VARIETY OF SERVICES AND ACTIVITIES IN AND 
AROUND THE FACILITY 

Lienz, a small town of 12,000 inhabitants, is the capital of East Tyrol – a 750-year-old, yet modern place, bustling 
with life, with a Mediterranean atmosphere and famous for its historic center. The town gives home to the first and 
only 5-star luxury wellness hotel in East Tyrol, the Grandhotel Lienz. 

travel
LEISURE ACTIVITIES  
IN AND AROUND LIENZ 

Lienz and its surroundings, a winter and 
summer holiday paradise, offer a wealth of 

activities for young and old alike. 

Schloss Bruck
The town of Lienz has a rich historical and 
cultural heritage. Attractions include Schloss 
Bruck, Lienz's ancient castle and symbol of 
the town. The huge castle complex was built in 
1252. It became the property of the town in 1943 
and has since been home to the town museum. 
The old tower of the castle offers a magnificent 
view of the town. 

Aguntum  
The Romans were the first to settle in the 
Lienz valley and founded Aguntum, the only 
Roman city in Tyrol, which flourished during 
the reign of Emperor Claudius. Today, the 
ruins of Aguntum and the museum exhibition 
bear witness to these times, offering a 
fascinating insight into Roman culture.

OLALA International Street Theater Festival
Extraordinary light shows, breathtaking acrobats 
and performers, humorous mini-performances 
and clowns entertain the audience. 90% of 
the performances are usually free! The Olala 
Festival has grown to become one of the most 
important, innovative and exciting festivals of 
its kind in Europe, and Lienz's summer cultural 
calendar would be unthinkable without it. Last 
held before the pandemic, the festival hopes to 
be back as soon as possible.

Kletterpark Lienz 
For endless opportunities to spend active leisure 
time and a special challenge, every member 
of the family is welcome to visit the exciting 
adventure park on the Schlossberg Mountain 
in Lienz, created in 2010, where young and old 
can test their skills on sliding rope courses of 
varying difficulty and at different heights. 

Activities in winter and summer
Lienz is the starting point for a wealth of sports. 
The Lienzer Bergbahnen – Lienz Mountain 
Railways – take visitors up to 2,278 meters. 
In the summer, you can go hiking or mountain 
biking in the mountains, or rafting on the 
Isel glacier river. In winter, Lienz is a skiers' 
paradise, with two excellent ski areas nearby. 
The Hochstein and Zettersfeld ski slopes are 
about a five-minute drive from the hotel. A 
visit to the cozy mountain huts is, of course, 
an unmissable program at the stations of the 
mountain ski routes. 
The 27-hole golf course ‘Dolomitengolf Osttirol’, 
which is co-operated by the Grandhotel Lienz, is 
only a 10-minute drive from the hotel.

All year round Osttirodler
At the start of the 2010 winter season, the first 
all-season, all-year-round toboggan run in East 
Tyrol, the "Osttirodler", was opened.  The 2.3 km 
long section offers a fabulous mountain scenery 
and a fantastic view of the town of Lienz.



Utazás

 161160  

sszel fedeztem fel Lienzt,  
a napfény városát, és azóta 
se tudom kiverni a fejemből 
ezt a gyönyörű helyet! 

Ausztria egyik gyöngyszeme számos program-
lehetőséget kínál télen-nyáron, így bármikor 
érdemes felkerekedni. Bár nem a legközelebbi 

LIENZ, 
A  N A P F É N Y E S

Szöveg: Sz. K. Fotó: Courtesy of Grandhotel Lienz; Seebacher Willi

Sokszor jártam már Ausztriában, főként a síszezonban utaztunk oda. 
Már akkor is rabul ejtett a gyönyörű havas táj, ám tényleg nem gondoltam volna, 

hogy mennyire meseszép zöldbe borulva is. Találtam egy úti célt, ami az év 
minden időszakában vonzó!

célpont Magyar- 
országról, mégsem 
bánod majd meg, 
hogy megtetted ezt 
az utat, ugyanis  
odafelé órákon  
keresztül csodálatos 

látvány tárul eléd, így már maga az utazás is fel-
készít a mesés kalandra. 

CSODÁS KIS „ÉKSZERDOBOZ”
Lienz Kelet-Tirol székhelye, egy gyönyörű,  
mediterrán hangulatú kisváros, mely közel hét-
száz méter magasan, az Isel és a Dráva folyó  

találkozásánál fekszik. Lienzet a napfény  
városának is nevezik, mivel az év 365 napjából 
300 napon süt a nap, így a jókedv, a vitalitás  
garantált, amikor itt nyaralsz vagy telelsz. 

KIRÚGTOK A HÁMBÓL?
A Grandhotel Lienzben megszállni egy életre 
szóló élmény! Ez Kelet-Tirol első és egyetlen  
ötcsillagos, luxus wellness-szállodája. A hotel 
Lienz történelmi városközpontjától mindössze 
néhány percre található, ahol éttermek, kávézók 
sokasága várja a turistákat.  
Gyönyörű szobák és lak- 
osztályok, luxus wellness- 
részleg, kulináris élvezetek és 
konditerem is várja a szálló- 
vendégeket. Öt étterem is tartozik 
a szállodához, de a bárban is  
érdemes egy italt elfogyasztani!  
Közvetlenül az Isel folyó partjára 
néző, többszintes szállodaterasz 
csodálatos kilátással szolgálja  
a vendégek kellemes időtöltését. Itt minden 
Instagramra való, és tökéletes helyszín nászútra, 
évfordulóra is!

KULINÁRIS ÉLVEZETEK
A szálloda étterméről is érdemes még néhány 
szót ejteni, ugyanis az egyik legjobb gasztro- 
élmény, amiben valaha részed lehet. Flaschberger 
úr, a hotel főszakácsa egy különleges koncepció 
alapján készíti az ételeket, a hagyományos  
receptekből új és könnyű fogásokat varázsol.  
Érdemes a „5 Sterne Gourmetpension” névre ke-
resztelt csomagot kérni, ugyanis ez svédasztalos 
reggelit és négyfogásos vacsorát is magába foglal. 
A borok kedvelőinek sem kell messzire menniük, 
ugyanis a szálloda borospincéjében akár  
rendezvényt is tarthatunk felár ellenében. Itt nem 
kevesebb, mint százhetven különböző borfajtából 
válogathatnak a vendégek.

SPA ÉS WELLNESS 
A wellnessrészleg mindig nagyon sokat hozzáad 
egy szálloda vonzerejéhez, hiszen élvezetes, akár 
egész napokra szóló programot biztosít. A hotel 
több mint ezernégyszáz négyzetméteres spa- és  
wellnessrészleggel rendelkezik, ahol belső és külső 
medence, párok részére kialakított „privát spa” is 
található. Ha egy kicsit lazítanál, akkor érdemes 

befizetni egy  
kényeztető kezelésre 
is. A szeráj- és  
a pakolásos fürdőktől 
kezdve az ajur-
védikus kezeléseken, 
az aromaolaj-,  
a forró lávaköves  
és a kelet-tiroli  
hegyiméz-masszázs  
nyújtotta lazító  

kezeléseken át  
az orvosi masszázso-
kig mindent meg-
találhatunk. 

JÖHETNEK  
A PROGRAMOK?
Vitalpinum 
Nem messze 
Lienztől a Vital- 
pinum egy olyan  
élménypark, amely 
a természet adta  
értékekről szól. 
Ezen az izgalmas 
helyen különböző 
vidám gyakorlatokat 
végezhetsz: mezít-

láb kell végigmenni egyes állomásokon, mi-
közben a cipőnket egy lift szállítja a cél- 
állomáshoz. Kiderítheted, hogy mi  
a horoszkópodhoz illő illóolaj, de a gyógy-
növények mezején is végigsétálhatsz, közel 
százötven fajtájukat csodálva meg. 
Lienzer Bergbahnen  
A lienzi hegyivasutak az idelátogatókat 
2278 méter magasba repítik. Nyáron  
a hegyekben kisebb-nagyobb túrázásra,  
hegyi-kerékpározásra, az Isel gleccserfolyón 
rafting vízitúrára is van lehetőség. Télen 
Lienz a síelők paradicsoma. A Hochstein és  
a Zettersfeld sípályák a Grandhotel Lienztől 
körülbelül ötpercnyi autóúttal érhetőek el. 
Ródli a hegyekben  
Az egyik legjobb program a szánkózás volt, 
semmiképpen nem érdemes kihagyni,  
ha Lienzben jársz! 2010-ben nyitották meg  
Kelet-Tirol első, egész évben, de év- 
szakonként szabályozott időpontban  
működő ródlipályáját, az Osttirodlert. Több 
mint két kilométer hosszú szakaszon,  
felejthetetlen élmény!
Kalandpark  
A Schlossberg hegyen 2010-ben létesített 
parkban más-más magasságban elhelyezkedő 
és különböző nehézségű feladatokat kell  
teljesíteni. A családosoknak is kitűnő  
program, ugyanis a kötélpályákon kicsik  
és nagyon egyaránt tesztelhetik teljesítő- 
képességüket.  
Tizenkét pályáján 
összesen száz- 
harminc különböző  
nehézségi fokozatú 
akadállyal felszerelt 
kötélpálya várja  
a vendégeket. 

Lienz olyan,  
mint egy varázslatos 
ékszerdoboz
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AZ ÉV 365  
NAPJÁBÓL 300  

NAPON SÜT A NAP, 
ÍGY A JÓKEDV,  

A VITALITÁS  
GARANTÁLT
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 Lienz. Nem pedig Linz. Egy olyan ékszerdoboz, ahol a dolce 
vita mediterrán életfelfogás keveredik a rendezetten bájos tiroli 
városképpel. Ahol a mosoly nem luxus, ahol minden generáció 
képviselteti magát a napfényes kávézóteraszokon, ahol a fiatalok 
barátságosak, az idősek nyitottak, és örülnek az embernek, bár-
honnan érkezett is. Egy olyan desztináció, ahol a sportszeretők,  
a pihenésre vágyók és a kultúrát igénylők is megtalálják a számítá-
saikat hiányérzet nélkül.

 Lienz. Not Linz. A jewel case where the Mediterranean ‘dolce 
vita’ view of life blends with a neatly charming Tyrolean town-
scape. Where smiles are not a luxury, where all generations are 
represented on the sunny café terraces, where young people are 
friendly, the elderly are open-minded and happy for you, wherever 
you came from. A destination where sports lovers, relaxation seek-
ers and culture enthusiasts can all find what they are looking for, 
without any sense of lack.

Kincs az 
ékszerdobozban

Treasure in 
the jewel case

VAN EGY VÁROSKA KELET-TIROLBAN, AMI A NEVE MIATT MEGTÉVESZTŐ LEHET, PEDIG – AKÁRCSAK A MAGYAROK ÁLTAL 
EDDIG KEVÉSBÉ FELFEDEZETT RÉGIÓ EGÉSZE – EZ IS OLYAN KINCSEKET ÉS ÉLMÉNYEKET REJT, AMELYEK MINDEN 
KÉPZELETET FELÜLMÚLNAK ÉS MINDEN ELVÁRÁST KIELÉGÍTENEK. 

THERE IS A SMALL TOWN IN EAST TYROL THAT CAN BE CONFUSING DUE TO ITS NAME, BUT JUST LIKE THE 
WHOLE REGION, WHICH HAS BEEN HITHERTO LESS EXPLORED BY HUNGARIANS, IT HARBORS TREASURES AND 
ADVENTURES WHICH EXCEED ALL IMAGINATION AND SATISFY ALL EXPECTATIONS.

LIenzLIenz
GRanDHOteLGRanDHOteL

 Kezdve a családi vállalkozásban működő egyetlen ötcsillagos 
szállodával, amely egy valószerűtlenül kék gleccserfolyó part-
ján fekszik, amelyre a monumentális dolomitok vetnek árnyékot  
és amelyet az általa kínált, minden igényt kielégítő luxus ellené-
re sem hűvös távolságtartás, hanem otthonos melegség jellemez.  
A Grandhotel Lienz tulajdonosai, a Simonitsch és a Westreicher 
családok generációk óta a vendégek személyre szabott igényeinek 
kiszolgálásában gondolkoznak. A kívül-belül mesebeli eleganciát 
és varázslatos hangulatot árasztó szálloda 72 luxusszobával, pati-
nás, kandallóval ellátott szalonnal és a hotel saját borospincéjében 
őrzött nemzetközi borpalettával kiegészített kulináris élményekkel 
várja a pihenni vágyókat. Nem beszélve a több mint 1400 négyzet-
méteres, lenyűgöző wellnessrészlegről és a professzionális masz-
szőrökről, akik a helyi tradíciók és alapanyagok hagyományaiból 
felépített kezelésekkel valódi újjászületést nyújtanak. 

 Míg a város 700 méteres magasságban fekszik, addig a Lienzi 
Hegyivasutak bőven 2000 méter fölé repítik az aktív pihenésre 
vágyókat, a túrázók, raftingosok és hegyikerékpárosok játszótere 
télen a síelők paradicsomává válik: a szállodától mindössze öt perc 
autóútra két síterep is elérhető. A sztenderd szezonális programo-
kon túl az adrenalinfüggőknek ott van még a Kletterpark, Tirol 
legnagyobb kötélpályás kalandparkja, de az egész évben működő 
bobpálya sem utolsó kaland, az Osttirodlerrel éles kanyarokkal 
tarkított, több mint két kilométeres, vadregényes szakaszon szá-
guldhatunk lefelé. Akik pedig a nyugodt séták és a helyi kultúra 
felfedezésének hívei, a belvárosi sétába iktatott kávézgatás, galé-
ria-, vár- és múzeumlátogatás mellett ellátogathatnak a szintén 
családi vállalkozásban működő, 150 gyógynövénnyel beültetett, 
Kneipp-ösvénnyel kialakított Vitalpinum élményparkba és il-
lóolajfőzdébe, amelyet a helyiek csak „a jó közérzet kertjének”  
neveznek. 

 Starting with the only five-star hotel, a family-owned business, 
on the banks of an impossibly blue glacier-fed river, overshadowed 
by the monumental Dolomites and characterized by a warm cozi-
ness rather than a cold detachment, despite its full-service luxury 
it offers. The owners of the Grandhotel Lienz, the Simonitsch and 
Westreicher families have been dedicated to serving their guests’ 
personal needs for generations. Inside and out, the hotel exudes 
fairy-tale elegance and a magical atmosphere, with 72 luxurious 
rooms, a stylish salon with a fireplace and a culinary experience 
complemented by an international selection of wines stored in the 
private wine cellar of the hotel waiting for the guests. Not to men-
tion the impressive wellness area of over 1,400 m2 and the profes-
sional massage team, who offer a real regeneration with treatments 
based on local traditions and ingredients.

 While the town lies at an altitude of 700 meters, Lienz Moun-
tain Railways take those seeking active recreation to well above 
2000 meters, and the playground for hikers, white-water rafters 
and mountain bikers becomes during wintertime a paradise for 
skiers, with two ski resorts being just a five-minute drive away from 
the hotel. In addition to the standard seasonal activities, adrena-
line junkies could also enjoy Kletterpark, the largest zip-line ad-
venture park in Tyrol, but the year-round operating toboggan run 
is also quite an adventure: you can tear down in the ‘Osttirodler’ 
along a scenic section interspersed with sharp curves for more than 
two kilometers. And those who prefer leisurely walks and explor-
ing the local culture may, in addition to enjoying a coffee during 
their downtown strolls, as well as their visits to galleries, museums 
and castles, also check out the likewise family-owned Vitalpinum 
botanical garden and essential oil distillery, which is designed with 
a Kneipp path and planted with approximately 150 herbs, and is 
known locally as the „garden of well-being”. 

...elég a szoba erkélyére vagy a szálloda 

burjánzó kertjébe kisétálni ahhoz, hogy elénk 

táruljon az érintetlen természet szépsége: 

alattunk az Isel gleccserfolyó csobogása 

nyugtat, felettünk a Lienzi Dolomitok éles 

csúcsainak látványa kápráztat...

...you just have to walk out onto the balcony 

of your room or into the lush garden of the 

hotel to get thrilled by the beauty of untouched 

nature: below us the bubbling Isel glacier-fed 

river is soothing us, above us the sharp peaks 

of the Lienz Dolomites fascinates our eyes...

Fotó: Grandhotel Lienz
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A Dolomitok városa
Múlt és jelen 
találkozása

Kelet-Tirol székhelyén senki 
nemfog unatkozni – az sem, aki 
nem a téli sportok vagy az aktív 

pihenés szerelmese. A történel-
mi belváros gazdag történelmi 

és kulturális örökséggel vár. 
Legszebb és legismertebb talán 
a Schloss Bruck, Lienz ősi vára. 
Az 1252-ben épített vár – amely 
Lienz jelképe is – 1943-ban ke-

rült a város tulajdonába, azóta a 
városi múzeumnak ad otthont. 

Mindenképp másszatok fel a vár 
öregtornyába, csodás kilátás 

nyílik innen a városra!
Bepillanthattok a római kor hét-
köznapjaiba is: a lienzi völgyben 

volt ugyanis az egyetlen római 
város, Aguntum, amely Claudi-

us császár uralkodása alatt élte 
fénykorát. A történelmi idők em-

lékét múzeum és a város romjai 
őrzik.

Téli-nyári üdülőparadi-
csom Kelet-Tirolban: a 
napfény városa, Lienz 
tökéletes célpont a pi-
henni vágyók számá-
ra, akár a sport, akár 
a városnézés, akár a 
wellness programok je-
lentik számodra az igazi 
kikapcsolódást. Pihenj 
az ünnepek előtt, alatt 
vagy után Ausztria egyik 
legszebb régiójában!

Sportra fel!
A városban és környékén számos aktív kikapcsolódási lehetőség közül 
válogathattok. Itt van például a Kletterpark Lienz: a kalandparkot a 
Schlossberg hegyen építették meg 2010-ben. Itt a család minden tagja 
talál magának különleges kihívást, a kötélpályákon kipróbálhatják ma-

gukat kicsik és nagyok.
A hegyekbe a Lienzer Bergbahnen, 
vagyis a Lienzi Hegyivasút repít fel 
– egészen 2278 méter magasságba. 
Nyáron tökéletes e helyszín hegyi-
kerékpározásra és túrázásra (sőt az 
Isel gleccserfolyón még raftingolni is 
lehet!), télen pedig síparadicsom vár. 
Itt működik Kelet-Tirol első, egész 
évben működő ródlipályája, az Ost-
tirodler: 2,3 kilométeres szakaszon, 
mesés hegyi környezetben száguld-
hattok, miközben fantasztikus kilátás 
tárul a szemetek elé. Semmiképpen 
ne hagyjátok ki!

CCsodás hegyek ölelésében, az Isel és a 
Dráva folyók összefolyásánál, 678 méter 
magasan fekszik Kelet-Tirol egyik legszebb 
települése. Lienz 750 éves város, ahol ta-
lálkozik a múlt és a jelen: a történelmi belvá-
rosban pezsgő, modern élet zajlik, az olasz 
határ közelségének köszönhetően medi-
terrán hangulatban. Északon az ország 
legnagyobb nemzeti parkja, a Hohe Tauern 
Nemzeti Park, dél felől a 3000 méter ma-
gas Lienzi Dolomitok – ilyen festői környe-
zetben garantált a testi-lelki feltöltődés. 
Ha menekülnél a téli szürkeség elől, jobb 
desztinációt nem is találhatnál Lienznél, 
hiszen itt az év 365 napjából 300-on gyö-
nyörű napos az idő – nem véletlenül nevezik 
a napfény városának.

Luxus a hegyekben
Kelet-Tirol egyetlen 5 csillagos luxus wellness-szállodájá-
ban, a Grandhotel Lienzben garantált a feltöltődés. Köz-
vetlenül az Insel folyó partján (ez az ország egyetlen glecs-
cserfolyója), a történelmi belvárostól pár perc sétányira, a 
sípályáktól 5 percnyi autóútra fekvő szálloda nem csak lu-
xus környezettel kényeztet, de a vendégek személyre sza-
bott igényeinek kiszolgálásával is. Az elegáns szállodai 
berendezés, a nagy-
méretű, a legmaga-
sabb igényeket is ki-
elégítő szobák és 
lakosztályok, a kitű-
nő kulináris élveze-
tek és az ún. GrandS-
pa spa&wellness 
részleg mind-mind 
része a kényeztető 
luxusnak.
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S Scsaládok ars poeticáját Johannes 
Westreicher, a szálloda igazgatója.

Az élmények origója
A szálloda exkluzív kiindulópontja a 
környék kínálta csodás programok-
nak. Télen persze a síelés mindent visz. 
Két közeli, kitűnő síterület is várja a téli 
sport szerelmeseit, a Hochstein- és a 
Zettersfeld-sípályák a szállodától közel 
5 percnyi autóúttal elérhetőek. De a hó 
nélküli természet is csodálatos élménye-
ket tartogat a környéken. 2010 telén nyi-
tották meg Kelet-Tirol első, egész évben, 
de évszakonként változó időpontban 
működő ródlipályáját, az Osttirodlert.  
A 2,3 kilométer hosszú szakaszon, mesés 
hegyi környezetben és fantasztikus kilá-
tással Lienz városára száguldhatunk le, 
már ha elég bátrak vagyunk hozzá.

A Lienzi Hegyivasutak (Lienzer Berg-
bahnen) az idelátogatókat a hó nélküli 
évszakokban is 2278 méter magasba re-
pítik. Ahol aztán a hüttékben való megpi-
henést követően kisebb-nagyobb túrákat 
tehetünk, vagy – ha a kondíciónk engedi –  
hegyi kerékpározhatunk is. Jó időben az 
Isel gleccserfolyón raftingolni is lehet.

Ha itt-tartózkodásunk alatt kicsit kör-
benéznénk Lienz vonzáskörzetében is, a 
10 kilométernyire található Assling nevű 
kis településen különleges élményekben 
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lehet részünk. Az Unterweger fivérek ál-
tal megálmodott és kivitelezett, 6500 
négyzetméter kiterjedtségű Vitalpinum 
nevű vitál élményparkban minden a 
természetadta értékekről szól. A frissítő-, 
relaxálóállomások az érzékszerveinket 
teszik próbára. Miközben 150-féle gyógy-
növényből álló mezőn bóklászunk, me-
zítláb kipróbálhatjuk a Kneipp-ösvényt, 
az olajos-fűszeres tusolást, vagy illóola-
jos horoszkópot tanulmányozhatunk.  
A „látványszeszfőzde” pedig bepillantást 
nyújt, hogyan is készül az Alpok növé-
nyeiből a tiszta illóolaj, illetve elkalauzol 
a tiroli lucfenyő- és egyéb értékes olajok 
előállításának titkaiba.

„Dolomitkönnyű konyha”
Visszatérve a bázisra, a Grandhotel fősza-
kácsa, Flaschberger úr régi, hagyomá-
nyos receptekből varázsol új és könnyű 
ételeket a vacsoraasztalra. Kulináris kon-
cepciója az idényjellegű és a regionális 
termékek ötvözetéből álló hagyományos 

konyha, kiegészítve a korszerű táplálko-
zásról szerzett tudással. Az úgynevezett 
„dolomitkönnyű konyha” célja a régió ter- 
mékeinek teljes mértékű felhasználása. 
A szálloda borospincéjében – amelyben  
egyébként kisebb-nagyobb rendezvé-
nyeket is tartanak – 170-féle bor találha-
tó, melyek 70 százaléka Ausztria borter-
mő vidékeiről származik, a többi pedig 
a világ minden tájáról. A tulajdonosok 
évente 6 ezer üveg bor beszerzéséről 
gondoskodnak. Ottjártunkkor például 
egy-egy üveg Tokaji Furmintra, illetve  
5 puttonyos Tokaji Aszúra bukkantunk.I
A cikk megjelenését a Grandhotel Lienz támogatta.

PROMÓCIÓPROMÓCIÓ

várost az Alpok csodálatos hegyei, töb-
bek között a lienzi Dolomitok ölelik körül. 
Fantasztikus mikroklímája miatt a nap-
fény városának is nevezik, ugyanis éven-
te 300 napon át hétágra süt a nap.

A 72 luxus vendégszobával, valamint 
4 exkluzív Royal Suite lakosztállyal ren-
delkező hotel közvetlenül az Isel partján 
áll, mely Ausztria egyetlen gleccserfo-
lyója. Mindössze pár percnyire találha-
tó Lienz történelmi városközpontjától, 
ahol mediterrán hangulatban pezseg 
az élet a kávézók teraszán és a han-
gulatos kis utcák labirintusában. Nem 
véletlen, hogy a 2016-os James Bond-

A mintegy 12 ezer fős Lienz kínál-
ta csodálatos kikapcsolódási 
lehetőségeket jó lenne orvosi 
javaslatra felkeresni. Ugyanis 

pár nap eltelte után úgy érzi az em-
ber itt magát, mintha átmosták volna 
a finom hegyi levegővel, a nem min-
dennapi hegyek látványával, a szám- 
talan programlehetőséggel és a kuli-
náris élvezetekkel.

Ehhez sokan választják Kelet-Tirol 
egyetlen ötcsillagos luxus wellness-
szállodáját, a 2009-ben nyílt Grand-
hotel Lienzet, amely hamar felkerült az 
utazóközönség kedvencei közé. A kis- 

James Bonddal  
a kelet-tiroli Grandhotelben
Ahogy begördülünk az  
5 csillagos Grandhotel Lienz  
bejárata elé, majd belépünk 
a lenyűgöző lobbiba, mintha  
egy filmbe érkeznénk. 
De nemcsak ezért szállt meg  
itt valaha a James Bondot idén 
utoljára alakító Daniel Craig,  
a stábnak a luxustól áthatott  
kényelem is fontos szempont volt.

film forgatásához a Grandhotel Lienzet 
vették igénybe a filmkészítők. 2015 ele-
jén másfél hónapig laktak itt – vagy 
hatszázan, összesen 20 millió euróért –, 
s még Daniel Craig is a hotel vendég-
szeretetét élvezte pár napig.

„Kifejezett célunk a kényeztető luxus 
biztosítása, amit az igényesen kialakított 
vendégszobák mellett a nagyméretű spa 
& wellness részlegben kínált számtalan 
kezelés, az éttermi szolgáltatások, az 
elegáns bár, a romantikus kert és a több-
szintű, folyóra néző terasz továbbemel” –  
osztja meg a Grandhotel Lienz tulajdo-
nosai, a Simonitsch és a Westreicher 
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PIHENÉS A NAPFÉNY 
VÁROSÁBAN

Városnézés, aktív pihenés vagy épp természetjárás? Akármilyen típusú 
utazást kedvelünk a téli időszakban, a kelet-tiroli Lienz városa és tágabb 

környezete rengeteg kalandot és felejthetetlen programot kínál. 

L I E N Z

A középkorban alapított, több mint 750 
éves város Kelet-Tirol székhelye, a környék 
nyüzsgő, élettel teli központja, amelyet 
északon a Hohe Tauern Nemzeti Park vesz 
körül, délen pedig a Dolomitok közel 3000 
méteres csúcsai nyújtanak lenyűgöző lát-
ványt. Lienz, ami a „napfény városa” bece-
nevet szerencsés fekvésével érdemelte ki, 
egészen a Felber-Tauern út 1967-es meg-
épüléséig kimaradt Ausztria vérkeringé-
séből, ez azonban a javára vált: megőrizte 
semmihez sem hasonlítható vidéki báját és 
meglepően mediterrán hangulatát. A mú-
zeumok, művészeti galériák és az óváros 
is számtalan látnivalót kínál, ráadásul két 
program között kellemes kávézókban és 
autentikus éttermekben, a téli szezonban 
karácsonyi vásárokban pihenhetünk meg.

L U X U S  A 
F O L Y Ó P A R T O N

Mindegy, hogy az év mely szakában lá-
togatunk Lienzbe, a Grandhotel Lienz, 
Kelet-Tirol első ötcsillagos szállodája 

remek választás, hiszen spa- és wellness-
szolgáltatásokkal is várja a vendégeit.  
A szálloda közvetlenül Ausztria egyet-
len gleccserfolyója, az Isel partján ta-
lálható, borospincéje minden kulináris 
ínyencséghez megfelelő bort kínál, ét-
termében pedig a hagyományos, helyi 
ételek mellett modern és könnyed fogá-
sokat is kóstolhatunk.

GRANDHOTEL-LIENZ.COM

E G É S Z  É V B E N 
A K T Í V A N

A környék természetesen számtalan le-
hetőséget kínál a síelés és a téli sportok 
szerelmeseinek: több mint tíz éve egész 
évben vár bennünket az Osttirodler, a 
csodás ródlipálya, amely mesés hegyi kör-
nyezetben, 2,3 kilométeres távon kacska-
ringózik lefelé a hegyről. Azoknak sem kell 
aggódniuk, akik még ennél is nyugodtabb, 

mégis aktív kikapcsolódást választanának: 
a Grandhotel Lienz társüzemeltetésében 
lévő Dolomitengolf Osttirol golfpálya az al-
pesi régió egyik legszebbje, ahol április ele-
jétől egészen októberig dübörög a szezon. 

V I S S Z A  
A  T E R M É S Z E T B E !

A városnézés után Lienz közelében, Assling 
településen is várnak minket a kalandok, itt 
találjuk a 6500 négyzetméteres Vitalpinum 
élményparkot, ahol minden a természet 
adta értékekről szól. A különleges, mezítlá-
bas Kenipp-ösvényen végigsétálva 150-féle 
gyógynövényt találunk, miközben szinte 
eggyé válhatunk a természettel. A regene-
ráló élmény után a területen fekvő „látvány 
szeszfőzdébe” is érdemes ellátogatnunk, ahol 
megtudhatjuk, hogyan is készül az Alpok nö-
vényeiből tiszta, értékes illóolaj. 

VITALPINUM.AT
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A napfény városa, ahol az ókori rómaiak is jól érezték magukat. Mediterrán hangulat  

és dolce vita életérzés a háromezer méteres Dolomitok lábainál, az Isel és Dráva folyók 

találkozásánál. A kelet-tiroli Lienz egész évben prémium úti cél!

S z ö v e g :  Ta r p a i  Z o l t á n .  F o t ó :  O s t t i r o l  To u r i s t ,  G r a n d h o t e l  L i e n z
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A rómaiak voltak az elsők, akik a lienzi 

völgyben letelepedtek, és megalapították 

Aguntumot, Tirol egyetlen római kori váro-

sát. Több mint kétezer évvel később, 2015-

ben – bizonyos szempontból – James Bond 

is letelepedett itt. 

Ekkor forgatták ugyanis a 007 Spectre –  

A Fantom visszatér című filmet, amelyben 

Kelet-Tirolnak is jutott pár perces jelenet.  

A stábnak annyira megtetszett a tarto-

mány, hogy összesen hat hetet töltött el itt.  

A bázis a Grandhotel Lienz volt, ahol maga 

Bond, vagyis Daniel Craig is felbukkant. Pon-

tosabban inkább elbújt, hiszen a rajongók 

miatt csak a forgatásokra hagyta el a hotelt, 

ahol azért volt mivel elütnie az időt.

Ötcsillagos luxus

A mindössze 12 ezer lakossal rendelkező 

Lienzben ugyanis egyedülálló ötcsillagos 

luxus-wellness-szálloda található. A Grand-

hotel Lienz tulajdonosai, a Simonitsch és a 

Westreicher család több évtizedes turiszti-

kai és vendéglátói tapasztalattal rendelkez-

nek, így tudatosan döntöttek, amikor a tiroli 

Serfausban található topszálloda, a Hotel 

Cervosa után Kelet-Tirolban is megnyitották 

prémiumhoteljüket. 

Impozáns látvány, amikor a háromezer mé-

teres hegyek között, közvetlenül Ausztria 

egyetlen gleccserfolyója, az Isel partján 

található szálloda szobáiból kipillantunk.  

Az egyedi mikroklímának köszönhetően az 

év 300 napján, 2050 órában süt a nap, amit 

a hotel hatalmas teraszáról és kertjéből is 

lehet élvezni. A Grandhotel Lienz több mint 

1400 négyzetméteres spa & wellness rész-

leggel rendelkezik, ahol belső és külső me-

dence, 7 kezelőhelyiség, privát spa, bio- és 

finn szauna, többféle gőzfürdő, szerájfürdő 

és pihenőhelyek találhatók. A kezelések a 

szeráj- és a pakolásos fürdőktől az ajur-

védikus, aromaolajos és forró lávaköves, 

valamint a kelet-tiroli hegyiméz-masszázs 

nyújtotta lazító terápiákon át az orvosi 

masszázsokig és tanácsadásig terjednek. 

A vendégek 72 luxusszoba és négy exkluzív 

Royal Suite lakosztály közül választhatnak, a 

szállodában egy hatalmas és elegáns szalon, 

bár, szemináriumterem, kisebb rendezvények 

megtartására is alkalmas borospince, továb-

bá az összesen 640 m2-en elhelyezkedő étte-

rem várja őket, utóbbi kitűnő kulináris élveze-

tekkel és tiroli ízekkel.  ››

James Bond  
ötcsillagos búvóhelye

NEXTNEXT

C s o d á s  h e g y e k 
ö l e l é s é b e n ,  m e d i t e r r á n 
h a n g u l a t b a n
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Télen vagy nyáron?

Májustól októberig a természet, az aktív sportolás (túrázás és hegy-

mászás, mountain bike, rafting, para-ejtőernyőzés, golfozás) és 

a kultúra teszi vonzóvá a térséget, decembertől márciusig pedig a 

síelés különböző formái (alpesi sí, sífutás, hegyi sítúrák) is betársul-

nak – a Hochstein és a Zettersfeld sípályák a szállodától pár percnyi 

autóúttal érhetők el.

Lienz 678 méteren fekszik, északon Ausztria legnagyobb nemzeti 

parkja, a Hohe Tauern, dél felől pedig a világ legszebb hegyei között 

számon tartott Dolomitok veszi körül. A Lienzi Hegyivasutak az ide-

látogatókat 2278 m magasba repítik, ahol a csodálatos túraútvona-

lak mellett a Schlossberg hegyen 12 pályából és 130 akadályból álló 

kalandpark és kötélpálya, valamint a 2,3 km hosszú, mintegy ötszáz 

métert „zuhanó”, egész évben nyitva tartó Osttirodler ródlipálya 

kínál adrenalinfokozó programokat. Az 1500 m méter magasan a 

Sternalm, 2000 m fölött pedig a Hochstein hütték szintén kihagy-

hatatlan állomások.

Emellett megtekinthetjük a szállodától pár perc sétára lévő, több 

mint 750 éves Schloss Bruck várat, beülhetünk az óváros számtalan 

hangulatos kávézójába és éttermébe, vagy elautózhatunk a római em-

lékeket őrző Aguntumhoz és a tíz kilométerre található Vitalpinum-

hoz. A 6500 m² nagyságú vitálélményparkban minden a természet 

adta értékekről és ezek érzékszervünkre gyakorolt hatásairól szól.

Na, de akkor télen vagy nyáron? Télen ÉS nyáron. A mintegy 700  

kilométeres távolság a számos kellemes úti állomás miatt akár tisz-

tán elektromos modellekkel is kényelmesen teljesíthető, Lienzbe 

érve pedig már csakis egy célunk lehet: a nap süssön ránk! //

NEXT

Té l e n  é s  n y á r o n  i s  p r é m i u m  ú t i  c é l

További információ: 

www.grandhotel-lienz.com

www.osttirol.com

www.vitalpinum.com

ünnep az, 
amit azzá 
teszünk
karácsonyi 
üdvözlet 
Pannonhalmáról

apatsagipinceszet.hu

Borok, borválogatások, 
apátsági termékek 
ünnepi kedvezménnyel 
és akár ingyenes 
házhozszállítással
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James Bond alkotóit is 
megihlette Kelet-Tirol
A hollywoodi szuperprodukciók költéségvetését 
jól érzékelteti, hogy egyetlen háromperces 
jeleneten hat hétig dolgozik a stáb. Kelet-Tirolban 
kifejezetten büszkék arra pár képkockára, 
amit a James Bond-filmhez forgattak.

BEST-INFORMÁCIÓ

AJames Bond-filmek 
világa mindig is ki-
emelkedő figyelmet 
fordított arra, hogy 

az izgalmas akciójelenteket 
különleges és valós környezt-
ben forgassák. A hollywoodi 
szuperprodukció utolsó előt-
ti epizódját, a 2015-ben gyár-
tott Spectre – A Fantom visz-
szatér háromperces jelenetéért 
például hetekre a szomszédos 
Ausztriába, Kelet-Tirolba uta-
zott a stáb. A rövid jelenet elő-
állítása hat héten át zajlott. A 
hófödte csúcsokon játszódó ak-
ciójelenetet leginkább dublőr 
játszotta, így Daniel Craignek 
csak három napig kellett Tirol-
ban tartózkodnia. Ez idő alatt a 
stáb a környék egyetlen ötcsil-
lagol hoteljében, a Grandhotel 
 Lienzben szállt meg. A híresség 
kifejezetten jól érezte magát a 
750 éves, mégis modern, pezsgő 

életű, mediterrán hangulatú vá-
rosban, amit a képeket elnézve 
nem is csodálunk.

Osztrák dolce vita
A 678 méter magasan elhelyez-
kedő város az Isel és a Dráva fo-
lyó összefolyásánál fekszik, me-
sés kulisszák közepette: északon 
a Hohe Tauern, Ausztria legna-
gyobb Nemzeti Parkja, dél felől 
pedig a lenyűgöző, 3000 méter 
körüli Lienzi Dolomitok – me-
lyet egyébként a világ legszebb 
hegyei között említenek – ölelik 
körül. Lienzet a nap-
fény városának is ne-
vezik, mivel évente 
több mint 2000 nap-
sütéses órával büsz-
kélkedhet, az év 365 
napjából 300 napos. 
Olaszország közelsé-
ge pedig egyértelműen 
meghatározza a lienzi 
életvitelt: itt a „dolce 

vita” szellemében élik meg az 
emberek az életet nap mint nap. 

Sportolók 
paradicsoma
A Lienzer Bergbahnen – Lien-
zi Hegyivasútak az ideláto-
gatókat 2278 méter magasba 
repítik. Nyáron a hegyek-
ben kisebb-nagyobb túrák-
ra, hegyikerékpározásra, az 
Isel gleccserfolyón rafting-
túrákra van lehetőség. Té-
len Lienz a síelők paradi-
csoma, hiszen két közeli, 
kitűnő síterület is vár-
ja a síelésnek hódolókat. 
A Hegyivasútak állomá-
sainál természetesen el-
maradhatatlan program a 
hangulatos hüttékbe való 
betérés. 
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Fával burkolt 
elegancia 
Az álomszép lienzi Dolomi-
tokra és a Schober-hegység-
re néző hotel berendezésé-
ben szintenként a bordó, 
a kék és a zöld dominál, 
aranyszínnel és sötét színű 
fával kombinálva. 

A LUXUS-
HOTELBEN 

MINDÖSSZE 
HÁROM NAPOT 

TÖLTÖTT 
A SZÍNÉSZ

Az exkluzivitás és a különle-
ges részletek hangulatát őrzi 
az összesen 640 m2-en elhe-
lyezkedő 5 étterem. Ezenkívül 
egy bár, egy impozáns szalon 
kandallóval és a közvetlenül 
az Isel folyó partjára néző, 
csodálatos kilátású, többszin-
tes szállodaterasz szolgálja a 
vendégek kellemes időtöltését. 
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Kelet-Tirol székhelye

LIENZ

Lienz   A világ 
legszebb hegyeiként 
emlegetett csúcsok öle-
lik körbe a napfény vá-
rosának is nevezett te-
lepülést. 678 méter ma-
gasan fekszik, és több 
mint 2000 napsütéses 
órával büszkélkedhet, 
vagyis az év 365 napjá-
ból 300-on gyönyörű 
napos az idő.

h
ot

! T
IP

P Osttirodler
A keleti régió első egész évben 
működő ródlipályája az Ost ti
rod ler. A 2,3 kilométer hosszú 
szakaszon mesés hegyi kör
nyezetben és fantasztikus kilá
tásban gyönyörködve száguld
hatnak a kalandra vágyók.

Vitalpinum
Lienztől kb. 10 kilomé
terre található az él
ménypark, ahol min
den a természet adta 
értékekről és az érzék
szervekre gyakorolt 
hatásokról szól. 

/hotmagazin  /hotmagazin38 hot!

DANIEL CRAIG
A Fantom visszatér című 
James Bond-film több jelene-
tét is Lienzben forgatták, emi-
att az angol sztárszínész és a 
stáb tagjai közel egy hónapon 
keresztül laktak a pompás 
Grandhotelben.

Grandhotel
Az Isel folyónak, Ausztria egyet-
len gleccserfolyójának a partján 
áll Kelet-Tirol első és egyedüli 
5 csillagos wellness-szállodája. 
Az álomszép dolomitokra néző 
kilátást nyújtó hoteltől alig né-
hány percre találjuk a történelmi 
városközpontot.

Kalandpark  A Schlossberg hegyen lévő, 
2010-ben létesített kalandpark végtelen lehetőséget kínál 
a szabadidő eltöltésére. Az adrenalinfokozás előtt minden 
résztvevő védőfelszerelést, valamint rövid „kiképzést” kap.

Téli-nyári üdülőpa-radicsom

Aguntum
Claudius császár 
uralkodása idején  
élte fénykorát  
a város. Ma már  
a romok és a mú- 
zeum kiállítása ad  
bepillantást a ró- 
mai kultúra érdek- 
feszítő világába.

Schloss Bruck    1252-ben építették Lienz ősi várát, amely 
egyben a város jelképe is. 1943-ban került a város tulajdonába, azóta mú-
zeumként üzemel. Az öregtornyából csodálatos panoráma tárul elénk.

FO
T

Ó
: G

R
A

N
D

H
O

T
E

L 
LI

E
N

Z
, T

R
O

Y
E

R
 J

O
H

A
N

N
A

, M
A

R
T

IN
 L

U
G

G
E

R
, 

M
IC

H
A

E
L 

M
E

Y
E

R
, N

O
R

T
H

FO
T

O
, S

H
U

T
T

E
R

ST
O

C
K

, A
R

C
H

ÍV

HIRDETÉS



{ 38 } www.borigo.hu www.borigo.hu { 39 }

b
o

r
ig

o
 | 

P
R

O
M

O

Lienz, a 750 éves, mégis modern, pezsgő 
életű, mediterrán hangulatú, és törté-
nelmi belvárosáról is híres kisváros, Ke-

let-Tirol székhelye, amely Ausztria egyetlen 
gleccser folyója, az isel partján fekszik. A város 
az isel és a Dráva (Drau) folyó összefolyásánál 
fekszik, északon a Hohe Tauern Nemzeti Park, 
(Ausztria legnagyobb Nemzeti Parkja), dél fe-
lől pedig a lenyűgöző, 3000 m körüli Lienzi 
Dolomitok veszik körbe. Lienz büszkén viseli a 
„napfény városa“ elnevezést, mivel évente több 
mint 2000 napsütéses órával büszkélkedhet, és 
az év 365 napjából 300 biztosan napos. Lienz 
városa gazdag történelmi és kulturális örök-
séggel rendelkezik: a látnivalókhoz tartozik 
Schloss bruck, Lienz ősi vára, amely egyben a 
város jelképe is. A barátságos várost hangulatos 
kávézók, éttermek, és elegáns üzletek teszik szí-
nessé, olaszország közelsége pedig egyértelmű-
en meghatározza az életvitelt: egyfajta „osztrák 

mediterrán“ stílusban, nyugodt tempóban élik 
itt az életet a kedves, nyitott lienziek.

Kora őszi túránk székhelye Kelet-Tirol első 
és egyetlen ötcsillagos, luxus wellness szállo-
dája, a grandhotel Lienz Medical-Wellness-
Spa&gourmet Hotel volt, mely 2009-ben 
nyitotta meg kapuit. A szállodának már az 
elhelyezkedése sem mindennapi: Ausztria 
egyetlen gleccser folyója, az isel partján talál-
ható, a hegyekkel körülvett Lienz történelmi 
városközpontjától mindössze néhány percre.

A szálloda a lienzi Dolomitokra és a Scho-
ber hegységre néző, 72 luxus vendégszobával, 
valamint négy exkluzív royal Suite lakosztály-
lyal rendelkezik. Étterem, bár, egy impozáns, 
de barátságos szalon kandallóval, és a közvet-
lenül az isel folyó partjára néző, többszintes 
szállodaterasz szolgálja a kellemes időtöltést. 
A hotel vendégeinek összetétele 40%-ban 
osztrák, 40%-ban német, de svájciak is szép 

számmal látogatják, a magyarok utazók köré-
ben azonban még kevéssé ismert. 

A grandhotel Lienz tulajdonosai, a 
Simonitsch és a Westreicher család filozófi-
ájuknak megfelelően nem csak luxus szállo-
dai környezettel, hanem a személyre szabott 
igények kiszolgálásával is kényeztetik vendé-
geiket. Elhivatottsággal vezetik a hotelt, érez-
hető a jelenlétük és gondosságuk a legapróbb 
részletre kiterjedően is, ugyanakkor közvetlen 
és barátságos légkör fogadja a vendégeket, a 
luxus-feszengés legkisebb jele sem érezhető. 
Szimpatikus, hogy állandó stábbal dolgoznak, a 
pandémiás bezárások alatti időszakban is teljes 
foglalkoztatásban tartották alkalmazottaikat.

A grandhotel Lienz egyik legvonzóbb tu-
lajdonsága, hogy több, mint 1400 négyzetmé-
teres spa&wellness részleggel rendelkezik, ahol 
belső- és külső medence, hét kezelőhelyiség, 
párok részére kialakított ún. „privát spa” ta-

Ötcsillagos élmények 
Kelet-tirolban

tiszta hegyi levegő, vakítóan kék ég, napsütés, zöld legelőkön boldog tehenek és egy 
kis egészséges luxus: a magyar utazók számára kevéssé ismert lienz, kelet-tirol 
barátságos fővárosa és a régió egyetlen ötcsillagos szállodája megmutatta nekünk, 
milyen osztrák mediterrán” életérzés.

lálható. bioszanuna, finn szauna, többféle gőzfürdő, egy szerájfürdő, 
pihenőhelyek, valamint az isel folyó partján fekvő romantikus kert állnak 
a vendégek rendelkezésére. A különböző masszázs szobák mellett a spa és 
wellness részleg területén egy ún. „SymbioMed Medical Care” részleget 
alakítottak ki, ahol Dr. Peter Lechleitner egyetemi professzor, privát 
rendelőjében értékes tanácsokkal látja el a hozzá fordulókat.

Flaschberger úr, a hotel főszakácsa, a régi, hagyományos receptek 
megújításával arat sikereket: kulináris koncepciója az idényjellegű és a 
regionális termékek ötvözetéből álló hagyományos konyha, a kelet-tiroli 
specialitások kiegészítve a korszerű táplálkozásról szerzett tudással. Az ún. 
„dolomitkönnyű“ konyha célja a régió termékeinek bemutatása.

A szálloda reggeli kínálata mellett nem mehetünk el szó nélkül: első-
rangú a választékot és a prezentációt tekintve, és minden szempontból 
megfelel az egészségtudatos, 21. századi igényeknek, illetve a korszerű 
gasztronómiai elvárásoknak. A kínálatban a vega, vegán fogások, magvak 
és rostok, a halak, könnyű húsok, helyi és francia sajtok mellett a frissen 
préselt dzsúzok és a laktózmentes termékek is helyet kapnak.

A szálloda 175 tételes borlapjának és saját, exkluzív borospin-
céjének láttán megnyugszik a borturista: a grand Hotel Lienzben 
komolyan veszik az ötcsillagos kínálatot. A borok 70%-a Ausztria bor-
termelő vidékeiről származik, a fennmaradó 30% pedig a világ minden 
tájáról, az étterem jelentős nemzetközi borkínálattal rendelkezik. A 
tulajdonosok évente 6000 üveg bor beszerzéséről gondoskodnak.

Lienz minden évszakban ideális turisztikai célpont. Nyáron a he-
gyekben túrázásra, hegyi kerékpározásra, az isel gleccserfolyón rafting 
vízi túrára van lehetőség. Télen Lienz a síelők paradicsoma: a Hochstein 

és a Zettersfeld sípályák a szállodától kb. 5 percnyi autóúttal érhetőek 
el, az állomásokon pedig jó hangulatú hüttékben pihenhetnek meg az 
utazók. Az aktív kikapcsolódásra vágyóknak a Kletterpark Lienz kaland-
park nyújt élményeket. 2010-ben nyitották meg Kele-Tirol első, egész 
évben, de évszakonként szabályozott időpontban működő ródlipályáját, 
az „osttirodler“-t.  A 2,3 km hosszú szakaszon, mesés hegyi környezetben 
Lienz városára száguldhatnak a bátor kalandra vágyók. 

A régióban kiemelt téma az egészség-és ökoturizmus is, nem csoda, 
hiszen a tiszta levegőt szinte harapni lehet, a flóra és fauna pedig rend-
kívül gazdag és változatos: közel 200 négyzetkilométernyi erdő, 900 tó 
és gleccserek, több mint 1500 növényfaj található a régióban. Ennek 
szellemében épült Lienztől kb. 10 km-re, az Assling nevű kis településen a 
6500 m² nagyságú Vitalpinum élménypark, ahol minden a természet adta 
értékekről és az érzékszervünkre gyakorolt hatásairól szól. A „jó közérzet 
kertjében“, és a különböző aktív, frissítő, vagy relaxáló állomásokon kü-
lönböző vidám gyakorlatokat végezhet el az ember: ilyen pl. a mezítlábas 
járkálás szárított növényeken, vagy a Kneipp-ösvény, az olajos-fűszeres 
tusolás, vagy az olaj-horoszkóp. A „gyógynövények mezején“ pedig közel 
150 féle, a tiroli hegyekből származó gyógynövénnyel ismerkedhet meg 
a látogató. (www.vitalpinum.at)

grandhotel lienz 
Fanny-Wibmer-Peditstrasse 2
A-9900 Lienz
T.: +43 4852 64 070
E-mail: info@grandhotel-lienz.com
Web: grandhotel-lienz.com
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