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Miközben a városokban szenvedünk a kániku-
lától, és éjszakára sem hűl le a levegő, addig 
az osztrák hegyek között a legforróbb nyár-

ban is kellemes a hőmérséklet. Két osztrák tartomány, 
Karintia és Stájerország határán, ahol varázslatos 
hegycsúcsok és bájos hegyi tavak fogadnak minket, 
1763 méteres tengerszint feletti magasságban áll a 
Panorama Hotel Turracher Höhe. A név nagyon 
találó, hiszen a szobákból, az étterem teraszáról és a 
wellnessrészlegből egyaránt meseszép kilátás nyílik a 
sötétzöld vizű Turrachi-tóra. A 4 csillagos szálloda 
minden évszakban optimális lehetőséget kínál arra, 
hogy a pihenésünk élményekkel teli legyen. 

Errefelé nemcsak fárasztó hőség nincsen, hanem 
bosszantó szúnyogok és zavaró pollenek sem. Ilyen 
magasságban a levegő kristálytiszta, a napfény 
ragyogó, a táj pedig egyszerűen gyönyörű. A friss 
hegyi levegő jótékony hatású mindenki, de főképp 
az allergiások számára. Ez a vidék a sokszínű táj és 
a gazdag téli-nyári sportolási és egyéb szabadidős 
kínálat együttesének köszönhetően idősek és fiata-
lok, sportolók és nem sportolók, természetkedvelők, 
valamint családok számára egyaránt tökéletes hely 
a változatos testi és szellemi kikapcsolódásra, felü-
dülésre. Itt új erőt és energiát merít a vendég, a test 
és a szellem harmóniája megújul. 

A Turrach-magaslat (német nevén Turracher 
Höhe) különlegessége, hogy itt található nem csak 
Ausztria, hanem Európa legnagyobb összefüggő 
cirbolyafenyő-erdeje. A kellemes, gyantás illatú fák 
közül a legidősebb a becslések szerint 500 éves. 
A fenyő egyes részeiből a helyiek hagyományosan 
különféle gyógyhatású termékeket állítanak elő: 
a cirbolyafa forgácsával töltött párna például a jó 
alvást segíti, a gyantájából illóolaj, szappan és illat-
gyertya készül, de érdemes megkóstolni a jellegzete-
sen alpesi illatú és ízű cirbolyalikőrt is. Minderre 
lehetőségünk nyílik a szállodában is, ahol a kulináris 
élvezeteket turrachi panorámával fűszerezik, hiszen 
étkezés közben az elegáns étteremből lenyűgöző kilá-
tás nyílik a Turrachi-tóra. A büféreggelinél kedvünkre 
válogathatunk a konyha frissen készített finomságai-

Nyár a hegyekben

Úti célunk: a Turrachi-tó
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ból, vacsoránál a karintiai tradicionális konyha 
remekeiből vagy a menükínálatból. A kony-
hafőnök a gyermekekről sem feledkezik meg, 
nekik speciális kulináris ötletekkel kedveske-
dik. De a hotelen kívül is megkóstolhatjuk a 
helyi konyha híres fogásait, a felvonó hegyi 
állomásánál álló Almzeit Hüttében például a 
klasszikus osztrák uzsonnát kolbász- és sajtfé-
leségekkel, vagy a konyha díjnyertes sörlevesét.  

Teljes körű kikapcsolódást, aktív ellazulást 
nyújt a nagyvonalúan kialakított, harmonikus 
atmoszférájú és felejthetetlen panorámájú spa- 
és wellnessrészleg. A jó közérzetről a szakem-
berek a kezelések széles körű kínálatával 

gondoskodnak, egyébként pedig válogatha-
tunk, hol akarunk pihenni, a napozóterasszal és 
pezsgőfürdővel felszerelt belső medence part-
ján, a fűszeres szaunában, a cirbolyaszaunában, 

az infravörös kabinban 
vagy a gőzfürdőben. 
A fitneszterem futó-
géppel, ergometerrel és 
crosstrainerrel várja az 
edzeni kívánókat, de 
sportolásra odakint is 
számos lehetőség 
kínálkozik. Az ideláto-
gató kedvére válogat-
hat a számtalan hegyi 
útvonalkínálatból, attól 
függően, hogy kényel-
mes sétára, vagy éppen 

nagyobb fizikai állóképességet 
megkívánó túrázásra vágyik. 
A vidék kitűnő helyszíne a 
hegyi futásnak, míg a nordic 

walking híveit három kijelölt útszakasz várja. 
A környék emellett a mountainbike-osok és a 
kerékpározók paradicsoma, összesen 1000 km 
különböző nehézségi fokozatú, 43 kerékpáros 
túraútvonal áll a rendelkezésükre. A nordic 
walking, illetve futószakaszokról, valamint a 
különböző séta- és túralehetőségekről áttekint-
hető leírás és útvonaljelölés található a Turra-
chi-magaslat túratérképén, melyet a szálloda 
recepcióján kaphatunk meg.            ■

Privathotels Dr. Lohbeck
Panorama Hotel Turracher Höhe
Turracher Höhe 24
A-9565 Ebene Reichenau
Telefon: +43/4275 8241-0
E-Mail: anfrage@panorama-turrach.at
https://www.panorama-turrach.at

ButlerCard változatos kínálattal

A szállodában érkezésekor megkapjuk a Butler-
Cardot, amely a tartózkodásunk idején számta-
lan ingyenes, 
illetve kedvezmé-
nyes szolgáltatást 
nyújt. Ilyen a veze-
tett, ingyenes 
napfelkeltetúra, 
a mezítlábas túra, 
a 3 tó túra beté-
réssel egy hangu-
latos hüttébe, a 
panorámás hegyivasút, vagy a száguldás 
a Nocky Flitzer nyári bobpályán.

Nyár a hegyekben

Fotók: TH Attisani, P. Maier, Rossmann
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A  Karintia és Stájerország határán levő Turracher Höhe  
1763 m magasan fekvő fennsík, télen Ausztria egyik 

leghóbiztosabb síterepe, máskor hegyi séták vagy túrák 
kiindulópontja. Kedvelt szálláshely itt a PANORAMA HOTEL, 
vendégeik között népszerű a „reggeli trilógia”: hótalppal fel a 
hegyre, hajnali reggeli az egyik „Hütté”-ben, majd száguldás 
a völgybe, elsőként a friss pályákon. A PANORAMA HOTEL 
mindent tud, amit egy 4 csillagos szállodának kell. Minden 
szobája balkonos, felejthetetlen kilátással a Turracher See-
re és a hegyekre, sőt a látvány a wellness részlegből vagy az 
étterem teraszáról is ugyanolyan élvezetes. 
Aki gyerekkel indul útnak, tudja mennyire fontos, hogy 
sokféle program között válogathasson a család. Még 
jobb, ha a felnőttek is élvezik a kalandokat. A PANORAMA 
HOTEL mellől induló lift 1 968 m-re visz fel, a fennsíkon 
játék- és élményparkot alakítottak ki minden korosztálynak, 
mellette pedig az AlmZeit Hütte fantasztikus hangulattal, 
kedélyes tulajdonossal és finom karintiai fogásokkal várja 
a betérőket. 
De az igazi kaland csak ezután jön! Élmény az egész 
évben működő, 1,6 km hosszú, kanyarokkal, lankásabb és 
meredekebb részekkel tarkított „Nocky Flitzer” bobpálya, 
amelynek útja hol a fák fölött, hol a föld közelében vezet.  
Elsőre nem árt mély levegőt venni indulás előtt, de a 
gyerekek is gond nélkül, teljes biztonsággal csúsznak az 
egyénileg fékezhető szerkezeten. Aki egyszer kipróbálta, 
biztosan állíthatja, hogy egyetlen csúszás nem elég!
Kártyával olcsóbb: az „inassal” azaz a helyi ButlerCarddal 
számos szolgáltatást lehet térítés nélkül igénybe venni 
a régióban, így nyáron naponta egyszer ingyen visz fel 
a lift a 2193 m magas Kornock csúcsra, délelőttönként 
egyszer ingyenes a bobozás vagy egy vezetett hegyi túra. FO
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Budapesttől közel 500 km, de nagyon megéri az autózás. Az út nagy része 
autópálya, a többi meg gyönyörű völgyekben, patakok mellett, erdős részeken vezet

Van kedvezmény a hegyi kerékpárosoknak, autósoknak 
a fantasztikus kilátást nyújtó autóútra, a kanyarokkal 
tűzdelt Nockalmstrassera. Télen hótalpas gyaloglás, síelés 
holdfénynél vagy éjszakai szánkózás van az ajánlatok között. 
Ezt a kártyát a programban résztvevő szálláshelyeken 
ajándékba kapják a vendégek. 
De a Turracher Höhe nem csak a mozgást kedvelőknek 
ajánlott: jól pihenhetnek itt, akik egyszerűen a hőség, a 
poros levegő és a pollenek elől menekülnének. A tiszta 
levegő és a kellemes illatot árasztó cirbolya fenyőerdő 
azoknak is felfrissülést nyújt, akik nem szívesen vállalkoznak 
keményebb hegyi túrákra. A sportosabbak néhány órás vagy 
egész napos, lazább vagy keményebb túraútvonalak közül 
választhatnak, télen pedig hótalpas gyalogtúra, a síelőket 
15 felvonó várja. A befagyott Turracher See-n egyedülálló 
attrakcióként „sítaxi” viszi át a síelőket egyik pályarendszerről 
a másikra. Ez nem más, mint egy lánctalpas traktor, aminek 
a hátára rögzített rúdba kapaszkodva lehet átjutni a tavon. 
Vagyis kalandból Turrachban mindig van elég…
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Meseszép hegyvidék

Az osztrák síparadi-
csom nyáron is ren-
geteg programmal 
várja a vendégeket. 
A pollenmentes leve-
gő az allergiásoknak 
is kedvez, a nordic 
walking és a túrázás 
szerelmeseinek pe-
dig szinte kötelező 
ellátogatni ide!

A turrachi magaslat
Nocky 
Flitzer ródli-
pálya
Az 1,6 km hosszú vasút he
gyi megállójától, mintegy 
kétezer méter magasból ki
indulva érhetünk el a tur ra
chi magaslatra. Körívek, 
hullámpályák és ugratók te
szik izgalmassá a szágul
dást.

Családosok, 

túrázók 
paradi-
csoma

Nemzka
A görög fel. 

Spa- és  wellness -
részleg
Kiváló szakemberek és szá-
mos kezelés gondoskodik a 
vendégek teljes ellazulásá-
ról. A szálloda egész évben 
garantálja a pihenést.h

ot
! T

IP
P Kulináris élvezetek

A vacsoránál a karintiai 
tradicionális konyha re-
mekeiből vagy a menükí-
nálatból csemegézhetünk. 
A konyhafőnök ráadásul a 
gyerekekről sem feledke-
zik meg!

Családos 
kikapcsolódás
Az esős napokon tévészoba, 
pingpong- és biliárdasztal, va-
lamint asztali foci várja a ven-
dégeket, napos időben pedig a 
panorámás medencében lu-
bickolhatnak.

/hotmagazin  /hotmagazin38 hot! hot! 39

Nocky’s 
Almzeithütte
A közel kétezer méter magas he
gyi felvonó tetején a fáradt kalan
dorok megpihenhetnek, és a 
hütte éttermében kapcsolódhat
nak ki. Igazi karintiai és stájer spe
cialitásokkal várják a vendégeket.KARDOS 

ESZTER
A színésznő éve-
kig dolgozott sí-
oktatóként Auszt-
riában: gyerekeket 
oktatott. Esztert 
elvarázsolta a táj, 
és németül is ha-
mar megtanult!

Kornock 
libegő

A 6 személyes libe
gővel akár 2200 

méter magasra is 
feljuthatunk. A 20 

perc alatt elérhető 
magaslat számos 
kirándulóhelynek 
remek kiinduló

pontja.

Szállodai szobák
55 pazar, minden igényt 
kielégítő szoba közül vá-
laszthatnak a vendégek. 
A kikapcsolódást a Tur ra-
chi- tó ra néző kilátás teszi 
teljessé.

Nockalmstraße 
útvonal
A 34 km hosszú panorámaútvonal az 
Alpok egyik legszebb és leglátványo
sabb kirándulóhelye. Május elejétől ok
tóber végéig látogatható!

Panorama Hotel
 Turrache Höhe

A lankás hegyvonulatok fennsíkján fek
vő 4 csillagos szálloda két osztrák tarto

mány határán található , és pazar kilá
tással rendelkezik a hatalmas 

cimbolyafenyőerdőre és a tavakra. A 
hotel minden évszakban változatos testi 

és szellemi kikapcsolódást nyújt.



Nyári napok a Turrachi-tónál 
2021. július 21. 19:02 

 
A határnál a régi, még a schengeni egyezmény előtti időkből való beidegződés kerít minket 
hatalmába: elől van-e minden szükséges papír, igazolás? Vajon mennyit kell várnunk a 
határátlépés során? Milyen váratlan helyzetre kellett volna felkészülnünk, mi az, amit 
kérhetnek, ámde nem hoztuk el?  

  

Aztán jön a kellemes meglepetés: magyar oldalon egy lélek se, a búcsúi határ túloldalon pedig 
egy fiatal, kedves osztrák határőr a Buddha nyugalmával várja, amíg minden szükséges iratot 
előkotrunk a táskáink mélyéről, közben a velünk utazó kiskutyának mond pár kedves szót. Öt 
percnyi ügyetlenkedésünk után máris a átléphetjük a határt, és újfent megállapíthatjuk, Ausztria 
az általunk nem látott másfél év alatt mit sem változott, pedig nyilván nyugati szomszédainkat is 
alaposan megnyirbálta a covid-járvány.  

 
Fotó: Peter Maier 

  

Ausztria a régi 

A táj továbbra is gyönyörű és romlatlan, a hegyek hívogatóan magasak és fenségesek, az út 
menti mezőn élére állva sorakozik a gabona, a falvakban pedig a házak körül mindenütt rend és 
tisztaság. 

Még meg sem érkezünk úti célunkhoz, a Karintia és Stájerország határán lévő Turrachi-tó 
mentén magasodó szállásunkra, de máris végtelen nyugalom kerít minket hatalmába. Rájövünk, 



felesleges rohannunk, inkább kényelmesen autózva gyönyörködünk a rég nem látott, relaxálásra 
tökéletesen megfelelő osztrák tájban. 

 
Fotó: Peter Maier 

A tó vize húsz fokos. Összességében 

Szállásunk, a Panorama Hotel hatalmas tömbként magasodik a tó fölé, az 50-es években 
Angliából indult, de egész Európában hamar divatossá vált brutalista építészeti stílus impozáns 
osztrák képviselőjeként. A szobánk kényelmes, és ami az igazán lélegzetelállító benne: olyan 
panorámával rendelkezik, amivel nem győzünk betelni. Alattunk a Turrachi-tó kéklik, amiről 
időközben kiderül, általában 20 fokos a nyári időszakban, de úgy, hogy 10 fokos a karintiai 
részen, és ugyanannyi a stájer oldalon is, mondják nevetve a helybéliek. Vagyis a kettőből adódik 
össze a 20 fok, de volt már rá példa, teszik hozzá, hogy 15 fokosra is felmelegedett a nyári 
időszakban. A tó különben egy grófi famíliáé, a Bécsben saját palotával is rendelkező 
Schwarzenbergek tulajdona, és ahhoz is külön engedélyt kell kérni, hogy egy e-motoros hajó 
áthajtson rajta, annyira védik és óvják az állagát. 



 

Erre a vidékre minden jellemző, csak az nem, hogy nyaranta elviselhetetlen a kánikula, a kétezer 
méter feletti hegyek szinte érinthető közelségének köszönhetően.  

Híres síparadicsom Turracher Höhe, a magyar sívendégek körében is roppant közkedvelt, de aki 
tavasszal, a nyári hónapokban vagy ősszel érkezik erre a vidékre, az is jól jár, mert itt minden 
évszakban tökéletesen érezheti magát, és aktívan kikapcsolódhat. 

 
Fotó: Attisani 



Nemcsak nagyokat lehet kirándulni, gyalogszerrel vagy kétkeréken nekivágni a biztonságos hegyi 
útvonalaknak, vagy akár az egész évben működő felvonókon felmenni valamelyik csúcsra, és 
onnan saját erőből leereszkedni a mélybe, hanem közben jó az a tudat is, hogy a kristálytiszta 
hegyi levegőben nincs egy szem pollen sem a légtérben, bármilyen allergiában szenvedők is úgy 
érezhetik magukat, mintha sosem lettek volna érzékenyek semmilyen szennyeződésre. És ami 
még szintén jó hír: a szúnyogok, legyek és más kártevők nem tudnak felkapaszkodni ilyen 
magasságokba, azaz a kártevőírtó riasztók ezúttal nyugodtan otthon maradhatnak, csak 
felesleges helyet foglalnának a csomagban. 

Régen SZOT-szálló, ma kényelmes szálláshely, igazi topkörnyéken 

A hotel tulajdonosa az esseni születésű Dr. Rolf Lohbeck, és azonnal felkelti érdeklődésünket, 
hogy miközben egy világot átívelő szállodacsoportot igazgat a most a 82 éves Lohbeck úr - 24, 
összesen 3400 ágykapacitással rendelkező szállodája van Ausztrián kívül Németországban és 
Amerikában, valamint saját sörfőzdéi, és szőlészetei – ezek vezetésén kívül főként könyvei 
írásával foglalatoskodik. Amelyben, mint kiderül, saját, a Szudéták környékéről származó 
családjának történetét írja le, több évszázadot átívelően, és lebilincselő történetekkel tarkítva. 

 
Panorama Hotel Turracher Höhe 

Szálláshelyünket, a Panorama Hotelt különben, mint megtudjuk, 1965-ben építették, eredetileg 
szakszervezeti üdülőnek (magyarán: SZOT-szálló volt), majd 2017-ben került Herr Lohbeck 
tulajdonába, aki nem volt rest, és azonnal korszerűsítésébe, átépítésébe kezdett. 
Belefektetett igen jelentős összeget annak érdekében, hogy igazi négycsillagos hotelként 
működhessen tovább.       



A 66 szobából 55-öt teljes felújításon esett át, 11 még hátra van, azokban jelenleg a személyzet 
lakik, hamarosan azonban azok átalakítására is sor kerül. 

 

A ház vendégköre elég vegyes: legtöbben, 44 százalékban belföldi, azaz osztrák vendégek 
foglalnak szobát, 23 százalékuk német területről érkezik, és harmadik helyen állunk mi, magyarok 
11 százalékos vendégszámmal. A Hotel Panoráma egész évben nyitva, természetesen a 
sípályák ölelésénél fogva télen a legnagyobb a töltöttsége, de azon ritka házak közé tartozik a 
környéken, ahol mindössze 3-4 hétig tartanak zárva a téli csúcsszezon és a tavaszi nyitás között. 
Jelenleg 31 dolgozójuk van, és ami érdekesség: 17 különböző országból érkeztek hozzájuk az 
alkalmazottak, közülük legtöbben magyarok, ők most éppen 8-an vannak, és nagyon összetartó a 
csapat. 

Az elmúlt időszak? Olyan nehéz, mint mindenkinek 

2020-ban, halljuk a ház igazgatójától, Wendt úrtól, négy hétig voltak zárva, június 1-től a 
november eleji teljes lezárásokig normálisan működött és fogadott vendégeket a ház. Nem is 
alakult rosszul a tavalyi nyári foglaltságuk: 91 százalékosra tornázták fel a számokat, de ez 
persze korántsem fedezte a korábbi korlátozások és a következő időszak lezárásai okozta súlyos 
veszteségeket.  

Novembertől aztán jött a harmadik hullám, és gyakorlatilag, akárcsak egész Ausztria területén, a 
működésüket meghatározó teljes téli időszak ment a kukába, nem érkezhetett egyetlen vendég 
sem. 



2021. május 19-én nyithattak ki először, akkor derült ki fehéren-feketén: 1,3 millió eurónyi 
vendégforgalom veszteséget könyvelhettek el a teljes téli időszak kiesése miatt. 

Az idei május-júniusi időszakban már közel félházzal üzemeltek, maszkban és szigorú 
feltételekkel fogadhattak vendégeket, a korlátozások nagy részét július 1-vel oldották fel. 

Különböző nehézségű túrák a cirbolyafenyők tövében, hegyi komornyik, Nocky Flitzer és 
kaiser smarni, a kihagyhatatlan  

A hotel éttermében félpanzióval várják a vendégeket, vannak köztük a karintiai tradícionális 
konyha remekei, valamint nemzetközi fogások, a reggeli kínálata pedig igazán első osztályú és 
bőséges. 

 
Éttermi terasz / Fotó: Gert Perauer 

Ami amúgy még jó hír: a Panorama Hotel árai szerencsére nem szálltak el, a magyar részről 
érkezőknek is megfizethető ez a szálláshely, és az osztrák vendégkört elnézve az a jellemző, 
hogy az aktív pihenésre vágyóknak, a környéken túrázóknak ez egy valóban minden 
kényelemmel felszerelt tökéletes kindulási és érkezési hely. A ház spa & wellness része pedig 
még a legkényesebb igényeknek is megfelel.  



 

Azért a túrák területén csak óvatosan: hiszen az osztrákok ebben nagyon profik, ami számukra 
könnyű vagy félkönnyű útvonalnak van jelölve, az honfitársainknak könnyen lehet, hogy igazából 
megerőltető menet. És az úti cél eléréhez mutatott helyi időhöz is nyugodtan adjunk még hozzá 
ugyanannyit, ha mi indulunk el a kijelölt túraútvonalon, vagy nordic walking útszakaszon az adott 
cél irányába. 

Azonban minden nehézséget felejtett a táj döbbenetes szépsége, a mindenütt egymásba 
kapaszkodó cirbolyafenyők látványa – ezek a növények különben kizárólag e táj jellegzetességei 
-, a mindenütt békésen legelésző tehenek, a színpompás hegyi rétek és a hegyek közt, valamint 
lent, a tó ölelésében folyton egymást kergető felhőcsapat. 

A hegytetők valamelyikére felérve különben nem kizárt, hogy egy előzékeny hegyi komornyikba 
botlunk (aki télen sípálya komornyikként pezsgőt oszt a felnőtteknek, finomságokat a 
gyerekeknek), nyáron pedig a túrázó vendégeket fogadja a magaslaton finom falatokkal, és 
mindenben segíti a kirándulókat. 

Nem érdemes kihagyni egy 1,6 km hosszú ródlipályát sem, a Nocky Flitzeren való leszáguldást 
2000 méteres magasságból le, a mélybe. Amelynek során a hegyi AlmZeithütte szakértő vezetője 
szerint mindent lehet a vágta alatt, csak egyet nem: megkerülni az előttünk haladót... Körívek, 
ugratók és hullámpályák teszik izgalmassá a leszáguldást, a tó szintjére leérő ródli teljesen 
veszélytelen, még az is a legnagyobb biztonságban érkezik a célhoz, aki abszolút amatőr, és 
sosem ült hasonló sporteszközben. 



 
Fotó: Attisani 

A Nocky indulópontján pedig, ami a környékbeli kirándulások fő központja, télen-nyáron üzemel 
egy Almhütte, ahol a kínált ételek, italok, valamint a hamisítatlanul jó kedvű hegyi kiszolgálás 
utánozhatatlan. 



 

Megpróbálhatjuk persze  otthon is elkészíteni azt a császármorzsát, amelyet a házigazda, Georg 
Mathiesl sajátkezűleg állít össze vendégeinek, és szolgál fel, de előre el kell keserítenünk bárkit: 
bár a receptet szívesen megosztja azzal, aki kéri, azonban olyan hihetetlen ízgazgadságú, lágy 
és omlós kaiser smarnit odahaza sosem készíthetünk, mint ahogy Georg konyháján sül és ő 
maga tálalja hangos énekszóval és vidám évődés közepette. 



 
  

RECEPT 

Tökéletes Schmarren, azaz császármorzsa AlmZeithütte Turracher Höhe módra 

Hozzávalók: 
600 g tejföl,  140 liszt, 80 g cukor, 8 tojás,  200 ml tejszin (folyékony), 2 cl rum, 1 evökanál 
vaníliáscukor 
** 
Elkészítés: 
- Tejfölt, lisztet, cukrot, tejszínt, rumot, tojássárgáját és a vaniliás cukrot összekeverni 
- tojásfehérjét egy csipetnyi sóval felverni, hagyni, amíg felemelkedik 
- tepsibe tenni a masszát kb 5 cm magasságra, utána 175 fokon 45 percig sütni felsö és alsó 
lángon és máris kész 

Vágó Ágnes, főszerkesztő 
 
(forrás: Turizmus Online ) 
 



Turracher Höhe vidékére menekültünk a kánikula elől 
... ahol magaslati levegő és hegyi komornyikok vártak 

2021.07.15. | Szerző: Wesselényi Andrea 

Ahogy egykor a Habsburg ház uralkodói tették, mi is Ausztria tóvidékére utaztunk a legmelegebb nyári 
hónapban, hogy felfrissülést (erre külön szó van a német nyelvben, ld. Sommerfrische) és élményeket 
találjunk. Nehéz szavakba önteni, mennyire hiányzott már az Alpok, ahova nem csak síelni járunk, hanem 
minden évben túrázni is. A tavalyi nyár a Covid-járvány miatt kimaradt, és a téli szezon sem volt erős, volt 
tehát mit bepótolni. 

 
Meseszép kilátás az 1763 m tengerszint feletti magasságban fekvő Turrachi-tóra 



Utazásunk első állomása a Turracher Höhe volt, ami elég magasan fekszik ahhoz, hogy biztosan magunk mögött hagyjuk a 
fullasztó 30+ celsiust. A tó, amely minden télen vastagon befagy, és melynek egyik partjáról a másikra "Tótaxi" húzza át a síelőket, 
ezúttal kéken ragyogott alattunk, amikor lenéztünk a Panorama Hotel Turracher Höhe teraszáról. Ez a szálloda nyújtja talán a 
legszebb kilátást a vidék látványát meghatározó, természetes alpesi tóra. A megunhatatlan panorámát a szobákból, az étteremből, 
és a wellness pihenőteraszáról is lehet élvezni. 
 

 
Nyári kilátás a Panorama Hotel teraszáról 

https://www.panorama-turrach.at/


Találkozónk volt a szálloda vezetőjével, Christian Wendt úrral, aki optimistán tekintett a jövőbe, és elmesélte, hogy a tavalyi nyár 
várakozáson felüli forgalmat hozott, ahogy az idei is biztató már. A hotel július elejére már megtelt vendégekkel és végre maszkot 
sem kell már felvenni a belső terekben. A szállodaigazgató elmondása szerint a pandémia miatt elmaradt téli szezont azok a 
szálláshelyek tudják nagyobb eséllyel túlélni, melyek fejlesztése mögött nem hitel, hanem tőkeerős befektető áll, és ez 
szerencséjükre igaz a turrachi Panorama Hotelre. 
 

 
Kompletten felújított, kényelmes, erkélyes szobák várják a vendégeket a szállodában 



A szögletes épület egykor szakszervezeti üdülő volt. 2017-ben vásárolta meg és újította fel belülről kompletten a mostani 
tulajdonos, Dr. Rolf Lohbeck. A német milliárdos, aki egyszemélyben befektető, filozófus és író, tetemes ingatlanvagyont kezel: 25 
szállodája van Németországban, Ausztriában és az USA-ban, ezenkívül sörfőzdék és borászatok tulajdonosa is. A "Sterne fliegen 
höher" azaz a "A csillagok magasabbra szállnak" című könyvben írta meg önéletrajzát, amely már öt kiadást élt meg. 
 
A szállodában 32 dolgozó van, akik 17 országból érkeztek, ebből 8 magyar alkalmazott. Az idei évtől egy animátor is dolgozik itt 
főállásban. A Hollandiából érkezett lány a hegyek szerelmese, boldogan hagyta otthon az számára unalmas alföldet: télen síoktató, 
nyáron pedig a családokat kíséri el igény szerint kisebb-nagyobb túrákra. Jól ismer már minden ösvényt, a vendégek igényei szerint 
tervezi meg a kirándulás útvonalát, és közben mesél a hegyek-völgyek történelméről, látnivalókról. 
 

 
Vezetett túra a Turracher Höhen - Fotó: Peter Maier 

https://www.lohbeck-privathotels.de/
https://www.lohbeck-privathotels.de/


Túratippek a Turracher Höhen 

A Turrachi magaslat különlegessége, hogy itt található nem csak Ausztria, hanem egész Európa legnagyobb összefüggő 
cirbolyafenyőerdeje, a legidősebb fa kb. 500 éves. Három nap alatt három csodás túrát tettünk meg, mindhármat bátran ajánljuk 
minden korosztálynak. Gyerekeknek is tetszeni fog, őket ráadásképp mindenhol ötletes játékok várják az út mentén, ha a 
kavicsdobálás és patakon átkelés nem adna nekik elég izgalmat. 
 

 
DREI.SEEN.WEG - azaz Három Tó Túra - az kirándulás útvonala a Turrachi-tó, a Zöld-tó és a Fekete-tó körül vezet gyönyörű cirbolyafenyőerdőben 



A kihagyhatatlan klasszikus a Három-Tó-Túra, melynek lényege ott van a nevében. Romantikus, jól kitáblázott sétaút, ami mélyzöld 
virágos mezőkön és sűrű fenyveseken vezet keresztül, nagyobb szintemelkedések nélkül. Mi néhány kitérővel megturbóztuk az 
útvonalat, hogy legyen mitől elfáradni és felfedeztünk néhány pazar kilátópontot, bővízű patakokat és cukiságokkal teliaggatott 
hegyi tanyát. 
 

 
A Grünsee, azaz Zöld-tó. A Három-Tó-Túra ezt a romantikus tavat is érinti, végigvezet a partján. 

A második nap kerékpárra ültünk és úgy jártunk be két jelzett útvonalat, az 1. számmal jelzett Saureggenrunde 9,46 km és 227 
méter szintet, a 2. számmal jelzett Lorenzer Runde pedig 25 km-en 577 méter szintet emelkedik. Itt már meg kellett küzdeni a 



tereppel rendesen. Rajtunk kívül nem is láttunk senkit, aki ne e-bike-kal próbálkozott volna. Meglepő felfedezés volt, hogy 
Ausztriában kezd alap lenni az elektromos bringa, már a gyerekek is rásegítéssel tekernek manapság. Tény, hogy e-bringával 
sokkal nagyobb utat lehet megtenni, és a gyengébb láncszemnek számító túratársak sem fognak az emelkedők miatt nyafogni. Az 
itteni kerékpárutak felfedezéséhez mindenképpen ajánljuk, hogy kölcsönözettek e-biket-ot, hacsak nem ragaszkodtok a "retró" 
tekeréséhez, és a hozzátartozó totális elfáradáshoz. Mindenesetre jól esett a délelőtti kimerítő túra után az egész délutánt 
hullapózban a wellness részlegben tölteni. Este pedig feléledve kipróbáltuk a hotel játéktermét is, ahol csocsó-, majd 
pingpongbajnokságot rendeztünk. 
 

 
Pihenés szauna utána a Panorama Hotel Relax termében 

https://www.turracherhoehe.at/de/mountainbike


A harmadik nap az Almzeit magaslatát céloztuk meg, Butler Card birtokában ingyenes a felvonózás. A nyári időszakban júniustól 
október végéig két lift működik a Turracher Höhén, melyekkel jól elérhetőek a magaslati kirándulóhelyek. Az Almzeit fennsík egy 
hatalmas gyerekparadicsom, az élményparkban a felnőttek is jól szórakoznak vagy lazulhatnak a számtalan hintaágy és pihenőpad 
valamelyikén, miközben a gyerekek a homokozóban elrejtett szobrokat régészkedik elő, orgonasípokon zenélnek vagy 
távolugrásban mérik fel képességeiket. Fantáziadús játékok várják a családokat, a túrázni vágyókat pedig örökpanorámás 
gerinctúrák. 
 
Jókat enni-inni az AlmZeitHütte hegyi étterem hívogat 2000 méteres magasságban. Megkóstoltuk a díjnyertes sörlevest (finom!), 
egy gazdag alpesi hidegtálat és az annyira imádott smárnit is. Visszafelé pedig száguldhattuk a Nocky Flitzeren, ami egy 1,6 km 
hosszú bobpálya, jó éles kanyarokkal, ugratókkal vezet vissza a völgybe. 
 

 
Kaiserschmarren, azaz császármorzsa mazsolával és almaszósszal az Almzeit Hüttében. Az egyik kedvenc ételünk Ausztriában. 



Meglepődtünk azon az információn, hogy mennyire fontosak itt a Turracher Höhen a magyar vendégek. A top3 küldő ország, 
ahonnan a turisták érkeznek: 
1. Ausztria 44% 
2. Németország 23% 
3. Magyarország 11% 
 
A téli szezonban a síelés, snowboard, korcsolyázás, sífutás és hótalpas túrák népszerűek, nyáron pedig a túrázás, a kerékpáros és 
golfturizmus a fő vonzerő, valamint sok motoros is jár Turrachra, akik biztosan beiktatják a programba a 34 km-es, festői 
Nockalmstrasset is. Ez az Alpok egyik leglátványosabb panoráma útvonala, 52 számozott kanyarral. Mi is végigautóztunk rajta, 
egyes részeit a parkolókból nekiindulva gyalog jártuk be. Hatalmas élmény, főleg így nyár közepén, a rózsaszín alpesi azálea 
virágzása idején, és amikor olyan az egész, mint egy óriás arborétum. 
 
Turracher Höhen nincsenek önkiszolgáló éttermek, itt mindenhol felszolgálják az ételt, sőt, télen-nyáron 3 hegyi komornyik van a 
hegyen, aki a vendégek kívánságait lesi. Idén kerek húsz éves jubileumot ünnepel a Butler szolgáltatás Turrachon, ennek 
alkalmából kedvezményt ajánlanak mindenkinek, aki valamilyen 20 éves évfordulót ünnepel idén, és ezt igazolni tudja. 
A nyári ButlerCard 

Az a vendég, aki a turrachi vidék 18 vendéglátó egységének egyikét választja nyári szabadságának helyszínéül, érkezésekor megkapja 
a ButlerCardot, mely tartózkodása idején több ingyenes, illetve kedvezményes szolgáltatást nyújt számára. Ilyen pl. az "Almbutler" hegyi 
komornyik által vezetett, ingyenes napfelkelte túra, a mezítlábas túra, a 3 tó túra betéréssel egy hangulatos hüttébe, vagy 

 naponta 1x a Nocky Flitzer ródlipálya használata 10.00 – 11.30 óra között 
 naponta 1x utazás a Kornockbahn hegyivasúttal (sportfelszerelés nélkül) 
 20% kedvezmény a Bike napijegyre vagy 10% kedvezmény a Bike 4 órás kártyára 
 10% engedmény a Bike kurzusokra és túrákra 
 50% engedmény a Nockalmstraße beutazására 
 kedvezményes belépő a Mythos Edelstein ásványmúzeumba 

Aki télen jön Turracher Höhe síterepére, 42 km kiváló, és gyönyörű fekvésű sípályát talál itt. A síterep legnagyobb erőssége a 
hóbiztosság, szinte minden évben ez az első hely, ami a gleccserek után kinyit és még májusban is bőven van itt hó. Érdemes 
ránézni a Hótörténet grafikonokra: elég meggyőzőek a számok: nem ritka itt a 170 napos síszezon! 

https://sielok.hu/siterep/turrach/
https://sielok.hu/siterep/turrach/
https://sielok.hu/holap/turrach/archivum/


 
Panorama Hotel Turracher Höhe télen, a szálloda közvetlen közelében a sípálya és a felvonó 

 

 



A téli ButlerCard 

A tél beköszöntével az Almbutler magára ölti téli ruháját. Pistenbutler, azaz "sípályakomornyik" (jobb fordítást még nem találtunk) néven 
szolgálja a síelőket. A gyerekeket finom csemegével (cukorral, fagyival) várja, a felnőtteket egy pohár proseccoval kínálja meg a sípályán. 
Az a vendég, aki a turrachi vidék 18 vendéglátó egységének egyikét választja téli szabadságának helyszínéül, érkezéskor megkapja a 
ButlerCardot. Tartózkodásakor ingyenes keretprogram gazdag kínálatából válogathat, ilyen például a hótalpas túra, síelés holdvilágnál, éjszakai 
szánkózás stb. a Pistenbutler vezetésével. Felár ellenében rendezvények (céges ünnepek, születésnap, eljegyzés, jubileum, stb.) különleges 
helyszínen való megszervezésében is segít. 

Kiutazásunk uniós oltási igazolvánnyal zökkenőmentes volt, ezzel kapcsolatos tapasztalatainkat ebben a cikkben tettük közzé. 

Köszönjük a meghívást a Panorama Hotel Turracher Höhe tulajdonosának és személyzetének. 

 

https://sielok.hu/rovat/hasznos/cikk/utazas-ausztriaba-szputnyik-oltassal-igen-lehetseges/
https://www.panorama-turrach.at/


Utazz ide!2021-07-16 

 
Panorama Hotel Turracher Höhe – 
Tóparti paradicsom Karintia és 
Stájerország határán 
 
szerző: Világjáró 

 
Cirbolyapálinka köszöntő italnak, panorámás wellness-központ a 
pihenéshez, völgyben tükröződő tengerszem a látványhoz. Akinek 
nem feltétlenül a forró tengerpartok jelentik a nyarat, azoknak 
kihagyhatatlan élmény a Turracher Höhe tóparti paradicsoma. 
Ausztriának ezen a táján honos a cirbolyafenyő, e ritka, illatos fenyőfajtával a környező erdőkben lépten nyomon találkozhatunk. 
Christian Wendt, a Panorama Hotel Turracher Höhe igazgatója, hol máshol, a padlótól a mennyezetig cirbolyafenyő borítású 
bárban fogad minket, és mi mással pecsételnénk meg az újsütetű ismeretséget, mint egy kupica cirbolyapálinkával. Mesevilág 
felnőtteknek. 

https://vjm.hu/category/vilagjaro_magazin/utazz_ide/
https://vjm.hu/author/vilagjaro/


 
 
Forrás: Panorama Hotel Turracher Höhe / ©Gert Perauer 
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Forrás: Panorama Hotel Turracher Höhe 



A recepción szinte csak magyarok dolgoznak, minden étkezéshez korlátlan és remek svédasztal-válogatás, panorámás wellness-
központ, 2000 méter, messze a fahatár fölé vivő felvonók, ahonnan bobbal, terepbiciklivel, de akár gyalog is visszaereszkedhetünk a 
völgybe. Akinek nem feltétlenül a forró tengerpartok jelentik a nyarat, különösen vírus-veszélyes időkben, azoknak a kihagyhatatlan 
élmény kategóriája. Csak elképzelni tudjuk milyen lehet télen, novembertől márciustól garantált sízhető hó. Visszajövünk… 

A tökéletes harmónia világában 

Mindössze ötórás autóutunk az osztrák Alpok szívébe vezet. A hegyek oldalában körös-körül látható cirbolyafenyő erdők, a völgyben 
tükröződő tengerszem, a 33 méter mély(zöld) Turracher see tökéletes harmóniát sugároznak. A karintiai Nockberge régióban 
járunk, ahol a környezet tisztasága (még véletlenül sem találtunk eldobott szemetet) és rendezettsége (olyan, mintha minden kis 
zugnak gondos gazdája lenne), illetve a helyiek spontán kedvessége, mind igazolják azt a várakozásunkat, amiért sokan szeretnek 
német nyelvterületeken pihenni. Ez a kiszámíthatóság persze lehetne unalmas is, de nem itt. 



 
 
AlmZeitHütte 
A szállodától pár lépésre indul a Panoramabahn, amely bátrabbaknak nyitott, óvatosabbaknak zárt kabinjaival felvisz minket az 
1968 méterre kapaszkodó Almzeithüttéhez. Itt a panorámakilátás és a vághatóan tiszta levegő mellett élvezhetjük a hütte 
mókamestere, Georg, színészeket is meghazudtoló aranyköpéseit, nevettető helyzetkomikumait, amelyeket a forró sörleves (férfiak 
ne hagyják ki), az alpesi hidegtálak és egy korsó – sörszakértők által is elismert – Hirter Märzen mellé irigylésre méltó 
spontaneitással szolgál fel. 



A gyerekeket egy külön kaland-világ fogadja a tetőn, amelynek a megszemélyesített havasi nyuszi, Nocky a házigazdája. A nyuszi 
mellesleg a lefele utat gyorsító és izgalmas panoráma-kanyarokkal hurkolt bobnak, a Nocky Flitzernek is névadója. 

 
 
Nocky Flitzer – TURRACHER HÖHE / Attisani 



Kicsit távolabb indul a Kornockbahn, amely már 2000 méter fölé visz, ahonnan mélypanorámában gyönyörködhetünk a környező 
hegyoldalakon legelésző, gyógynövényeken tartott teheneken (ilyenkor értjük meg az alpesi tej és csokoládé egyik titkát), a 
völgyekben zajló, ma már nem is annyira zárt pici gazdaságokat, falvakat, mikro-élettereket. 

 
 
Csodás kilátás – TURRACHER HÖHE / Peter Maier 



 
 
Turracher See – TURRACHER HÖHE / Rossmann 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hegyi túrázás – TURRACHER HÖHE / Attisani 
 



 
 

Hegyi komornyik – TURRACHER HÖHE / Peter Maier 



A közvetlen környék másik nevezetessége a Drei Seen Wanderweg Turracherhöhe, amely három tavacskát kerít körbe, a már 
említett Turracher Seet, és két tengerszem-társát, a Schwarzsee-t meg a Grünsee-t. Mi csak az előbbiig jutottunk, de kár lenne 
kihagyni a deszkapalánkon bejárható védett lápvidéken át vezető ösvényeket, az érintetlen Fekete tavat, amelynek a partján 
megpihenni olyan intenzív kikapcsoló élmény, hogy akár i. e. 2021-ben is járhattunk volna erre, azóta itt látszatra semmi nem 
változott. Az időtlenség mámora. 

Szöveg: Dr.  Szabó Zoltán 

A Világjáró útját a Privathotels Dr. Lohbeck Panorama Hotel Turracher Höhe támogatta. 
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tegeket bátorítani kell a rendszeres 
aerob tréningre, és az öngondoskodás 
alappilléreit is együtt kell kialakítani 
a pácienssel. Idős szívelégtelen bete-
geink gondozási terve komplexebb, 
ennek során tekintetbe kell venni az 
életvégi kezelés, valamint az újraélesz-
téssel kapcsolatos döntések érintését 
is (1, 2).
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átültetést – bizonyos kitételek mellett 
– aktív fertőzés, súlyos perifériás verő-
ér- vagy cerebrovaszkuláris betegség, 
irreverzibilis pulmonalis hypertonia, 
irreverzibilis veseelégtelenség, rossz 
prognózisú súlyos társbetegség 
(pl. szisztémás betegség), jelentős 
obesitas, alkohol- és drogfogyasztó 
magatartás, rendszeres posztoperatív 
kontrollt akadályozó rossz szociális 
körülmények igazolása mellett. Az 
immunszuppresszív terápia hosszú 
távú következményei meghatározzák 
a gondozás és követés tervét.

Beteggondozás, 
multidiszciplináris szemlélet

A hemodinamikailag stabilizálódott, 
euvolémiás, stabil vesefunkciós pa-
raméterekkel rendelkező krónikus 
szívelégtelen páciensek hosszú távú 
gondozása csapatfeladat. A szoros kö-
vetésben az alapellátás és a kórházi 
kardiológiai ellátórendszer szívelégte-
lenség-ambulanciája működik együtt 
(gondozási program, betegoktatás, 
életmódprogramok). Fő célkitűzés 
a korai rehospitalizáció megelőzése 
mellett az életminőség és a túlélés ja-
vítása. Ebben elengedhetetlen a multi-
diszciplináris hozzáállás, aminek fon-

szenvedő páciensek esetén tartósan 
beültethető, bal kamrai keringéstámo-
gató eszközök (left ventricular assist 
device, LVAD) állnak rendelkezésre. 
LVAD indikációját képezi az optimális 
gyógyszeres és eszközös terápia mel-
lett két hónapon túl is súlyos tüneteket 
mutató HFrEF beteg (BKEF 25% alat-
ti, intravénás pozitív inotrop függés, 
gyakori rehospitalizáció, progresszív 
célszervkárosodás jelei). A végstá-
diumú HFrEF páciens számára az 
LVAD jelenthet áthidaló megoldást 
a tervezett szívtranszplantáció előtt 
(„bridge to transplant”), potenciális 
reverzibilis vagy kezelhető társbe-
tegségek kapcsán, és lehet definitív 
megoldás a halálozás kockázatának 
csökkentésére irányultan is. 

A szívtrAnszplAntáció kérdése

Súlyos tünetekkel élő, rossz prognózi-
sú végstádiumú szívelégtelen betegek 
számára, kontraindikációk hiányában 
elfogadott kezelési módként tekin-
tünk a szívtranszplantációra. Ebben 
a terápiás formában a páciens együtt-
működő képessége és motiváltsága 
alapvető. Nem javasolhatjuk a szív-

kal tarkított 1,6 km hosszú „Nocky 
Flitzer” bobpályán. Az autózást előny-
ben részesítők pedig az Alpok egyik 
leglátványosabb panoráma-útvonalán, 
a 34 km hosszú „Nockalmstraße“-n 
kocsikázhatnak, amely a Nockberge-
hegység legszebb részein kanyarogva 
(52 számozott nagy kanyarral) pa-
zar kilátást nyújt az alpesi legelőkre, 
a cirbolyafenyő-erdőkre és a lankás 
hegyvonulatokra.

A gyermekeket télen külön sípara-
dicsom várja, nyáron pedig a 700 m 
hosszú Nocky`s Almzeit játék- és él-
ménypark biztosít számukra szóra-
kozást. A jól ismert és nagyon kedvelt 
Hütték közül is kiemelkedik a közel 
2000 m magasságban, a Panorama 
felvonó hegyi állomásánál található 
„AlmZeithütte”, ahol egy elképesztően 
kedves vendéglátó és egyben csodála-
tos szakács, párátlan környezetben, íz-
letes stájer és karintiai specialitásokkal 
várja a vendégeket.

(X)

a kerékpározók számára pedig a lankás 
Nock-hegység szelíd hegyvonulatain 
43 különböző nehézségi fokozatú, ösz-
szesen 1000 km hosszú túraútvonal 
biztosítja, hogy nem fogunk biciklizés 
közben tömegekbe botlani.

A szálloda megajándékozza ven-
dégeit a számos kedvezményt és in-
gyenes lehetőséget biztosító Butler-
Card dal is, amivel például naponta 
1-szer ingyenesen igénybe vehetjük 
a hegyi felvonókat vagy akár 40 km-es 
sebességgel is száguldozhatunk az éles 
kanyarokkal, körívekkel és ugratók-

a „60 km-ig jelzett“ vezető síterepként 
igen előkelő helyre rangsorolja. A kez-
dők sí- és snowboardiskolában tanul-
hatnak, de a lesiklás mellett 20 km 
sífutópálya, 15 km téli gyalogtúra-
útvonal, a befagyott Turrachi-tavon 
hótalpas gyalogtúra, korcsolyázás és 
jégbotcsúsztatás várja a vállalkozókat, 
akik hótalpas gyalogtúrán és éjszakai 
szánkózáson is részt vehetnek.

Nyáron a tikkasztó kánikulából 
„normális“ éghajlatra menekülhetünk. 
A napsütés élvezhetően kellemes, a le-
vegő friss, tiszta és pollenmentes, és 
egyáltalán nincs szúnyog! Igazi fel-
frissülést találunk itt. 

A nagy kiterjedésű, színpompás he-
gyi rétek és legelők, Európa legnagyobb 
kiterjedésű egybefüggő cirbolyafenyő-
erdeje, a három tó: a Turracher See, 
a Grünsee és a Schwarzsee páratlan 
helyszín. A  szállodában részletes 
térképet kapunk a különböző nehéz-
ségi fokozatú gyalogtúra- és nordic 
walking útvonalakról, amelyeken akár 
2441 m-es csúcsokra is feljuthatunk, 

Két osztrák tartomány, Karintia és Stá-
jerország határán, a Nockberge 1763 m 
tengerszint feletti magasságban húzó-
dó Turrachi magaslatán lévő szálloda 
emelt épületéből páratlan kilátás nyílik 
a hegyekre és a Turrachi tóra. Ez az, 
ami megragadta az 1978-ban alapí-
tott, német „Privathotels Dr. Lohbeck“ 
családi vállalkozás tulajdonosát, ami-
kor 2017-ben megvette és szállodává 
alakította a korábban szakszervezeti 
üdülőként működő épületet. Az 1965-
ben emelt épület külseje őrzi az akkori 
szocreál jegyeket, de a nagyvonalúan 
felújított belső terű 4 csillagos szállo-
dába érve kellemes meglepetésben lesz 
részünk. Nem csak a két- és három-
ágyas balkonos szobákból és a minden 
kényelemmel ellátott családi apartma-

nokból gyönyörködhetünk a tájban; 
a padlótól a plafonig érő ablakokkal 
ellátott étterem és uszoda (15×15 m-es 
belső medence, pezsgő- és élmény-
fürdő, belső pihenő, külső napozó 
terasszal és pezsgőfürdővel) valóban 
páratlan panorámával fűszerezi az ét-
kezések és a spa élményét. Az uszoda 
és élményfürdőzés után a különféle 
szaunák (fűszeres, cirbolya- enyhe 
és finn), infravörös kabin, gőzkabin 
fogadja a frissülni vágyót  − természe-
tesen masszázs is van –, a fáradalmakat 
pedig minikönyvtárral felszerelt pi-
henőszobában és teraszon pihenhet-
jük ki. A futógéppel, ergométerrel és 
Crosstrainerrel felszerelt fitneszterem 
pedig minimálisan elvárt tartozék. Van 
azonban kávézó, bár, tévé- és játszószo-
ba is: pingponggal, billiárddal, asztali 
focival, és található rengeteg táblás tár-
sasjáték és kártya is az esti ejtőzéshez. 

A hely természetesen elsősorban 
a síelés szerelmesei körében népsze-
rű, hisz októbertől májusig ez a vidék 
Ausztria egyik leghóbiztosabb terüle-
te, ahol 2205 m magasságig felérő, ösz-
szesen 42 km hosszú lesiklópálya, 14 
hegyi felvonó és sílift áll a síelők ren-
delkezésére (az egyik sílift közvetlenül 
a szálloda mellől indul). A sípályákat 
tesztelő, világszerte legnevesebb por-
tál, a Skiresort.de, a turrachi sírégiót 

Csodálatos turrachi PANORAMA − elérhető luxussal fűszerezve
Ha valami igazán különlegesre vágyunk, azt a „Panorama Hotel 
Turracher Höhe“-ből élvezhető panorámában biztosan megtaláljuk. 
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no rama Hotel turracher Höhe
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telefon: +43/4275 82410
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A Turrachi-magaslaton az ősz pompás színvilágá-
val megnyugtatóan hat a test és a lélek harmóniájára. 
Hogy Holle anyó mikor öltözteti fehérbe a tájat, nem 
lehet teljes pontossággal megmondani, de legkésőbb 
november végén beköszönt a tél.

A vidék Ausztria egyik leghóbiztosabb síterepe, a téli 
sportok szerelmeseinek paradicsoma: 2205 méter ma-
gasságig felérő, összesen 42 kilométer hosszú, hóbiztos 
sílesiklópálya, 14 hegyi felvonó és sílift áll a síelők ren-
delkezésére. A síelésen kívül bőséges egyéb lehetőség 
is biztosított a téli sportolásra: síiskola, snowboard-
iskola, 20 kilométer sífutópálya, 15 kilométer téli gya-
logtúra-útvonal, hótalpas gyalogtúra, korcsolyázás és 

Ausztriában lassan visszatér az élet a korábbi 
kerékvágásba a szállodapiacon is, noha a 
városi hotelek még messze vannak a 2019-es 
utolsó jó évtől. A vezető hegyvidéki turisztikai 
térségekben működő szállodáknál és panzi-

óknál jobb a helyzet, már 65–70 százalékot is meghala-
dó a foglaltság, és jó téli szezon elé néznek.

„Tavaly a téli szezon után kifejezetten jól sikerültek a 
nyári és az őszi hónapok. Decembertől azonban országos 
volt a leállás egészen idén május elejéig, vagyis nekünk 
is zárva kellett lenni” – érzékeltette a helyzetet Christian 
Wendt, a karintiai Turracher Höhe magashegyi körzetben 
működő Panorama Hotel Turracher Höhe igazgatója.

A Turrachi-magaslat különlegessége, hogy itt találha-
tó nemcsak Ausztria, hanem Európa legnagyobb össze-
függő cirbolyafenyő-erdeje. A sokszínű tájnak és a gaz-
dag téli–nyári sportolási lehetőségeknek köszönhetően a 
hotel idősek és fiatalok, sportolók és nem sportolók, ter-
mészetkedvelők és családok számára egyaránt tökéletes 
testi és szellemi kikapcsolódási lehetőséget kínál.

A Panorama Hotel szobáiból és elegáns étterméből 
rálátunk a Turrachi-tóra, de a nagyvonalúan kialakí-
tott, harmonikus atmoszférájú spa és wellnessrészleg 
panorámája is páratlan. A belső medencével, na-
pozóterasszal és pezsgőfürdővel, fűszeres és cirbo-
lyaszaunával, infravörös kabinnal, gőzfürdővel, to-
vábbá fitneszteremmel és kondigépekkel felszerelt 
wellnessrészlegben a vendég maga mögött hagyhatja 
a mindennapok stresszét.

MAGÁNÜGY  SZÁLLODAAJÁNLÓ

Lassan helyreáll  
a hotelpiac Ausztriában

Ausztriában a hegyvidéki szállodák és panziók  
vészelték át a legjobban a járványt. Ilyen például  
a Panorama Hotel Turracher Höhe, amely négycsillagos 
szálloda minden évszakban élményteli hegyi pihenést 
kínál. A síszezon már októberben indul.

A vezető hegyvidéki 
turisztikai térségekben 
működő szállodáknál és 
panzióknál jobb a helyzet, 
már 65–70 százalékot is 
meghaladó a foglaltság,  
és jó téli szezon elé néznek.

jégbotcsúsztatás a Turrachi-tavon, éjszakai szánkózás 
kínálata várja a téli sport iránt rajongókat.

A szállodában 55 nagyvonalúan kivitelezett és felújí-
tott, a legmagasabb igényeket is kielégítő szoba kínála-
tából válogathatnak a vendégek. A hotel igazgatója ab-
ban a kényelmes helyzetben van, hogy hitelekkel nem 
kell foglalkoznia. Érdeklődésünkre azt mondta, hogy a 
2017 óta tulajdonos német Dr. Lohbeck GmbH. (több 
országban független, magánhoteleket üzemeltető cég) 
minden felújítást és újraindítást saját forrásból fedez, 
nincs szüksége hitelre.I 

A cikk megjelenését  
a Panorama Hotel Turracher Höhe támogatta
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A ztán jön a  kellemes meglepetés: 
magyar oldalon egy lélek se, a határ 

túloldalán pedig egy fiatal, kedves osztrák 
határőr Buddha nyugalmával várja, amíg 
minden szükséges iratot előkotrunk a tás-
káink mélyéről, közben a velünk utazó kis-
kutyának mond pár kedves szót. 

AUSZTRIA ISMÉT A RÉGI
Ausztria az általunk nem látott közel két év 
alatt mit sem változott, pedig a híradások 
alapján nyugati szomszédjainkat is alaposan 
megviselte a Covid-járvány. A táj továbbra is 

gyönyörű és romlatlan, a hegyek hívogatóan 
magasak és fenségesek, a falvakban a házak 
körül mindenütt rend és tisztaság.

Még meg sem érkezünk úti célunkhoz, 
a  Karintia és Stájerország határán lévő 
Turrachi-tó mentén magasodó szállásunkra, 
máris végtelen nyugalom kerít minket hatal-
mába. Kényelmesen autózva gyönyörködünk 
a rég nem látott, relaxálásra tökéletesen al-
kalmas osztrák tájban.

A TÓ VIZE HÚSZFOKOS. ÖSSZESSEN
Szállásunk, a Panorama Hotel hatalmas tömb-
ként magasodik a tó fölé, az 50-es években 
Angliából indult, de egész Európában hamar 
divatossá vált brutalista építészeti stílus im-
pozáns osztrák képviselőjeként. A szobánk 
kényelmes, és ami az igazán lélegzetelállító 
benne: olyan panorámával rendelkezik, amivel 
nem lehet betelni. Alattunk a Turrachi-tó kéklik, 
amelyről időközben kiderül, a legmelegebb 
nyári napok alatt is mindössze 20 fokos a víz, 
de úgy, hogy 10 fokos a karintiai részen és 
ugyanannyi a stájer oldalon, mesélik nevetve 

a helybéliek. Vagyis a kettőből adódik össze a 20 
fok, de volt már rá példa, teszik hozzá, hogy 15 
fokosra is felmelegedett a vize a nyári időszak-
ban! A tó különben egy grófi famíliáé, a Bécsben 
saját palotával is rendelkező Schwarzenber-
gek tulajdona, és ahhoz is külön engedélyt kell 
kérni, hogy egy e-motoros hajó áthajtson rajta, 
annyira védik és óvják a tisztaságát.

Híres síparadicsom a Turracher Höhe, 
honfitársaink körében is nagyon közkedvelt, 
de aki más évszakban érkezik erre a vidék-
re, az is jól jár, mert itt bármikor aktívan 
kikapcsolódhat.

Nemcsak nagyokat lehet kirándulni, gya-
logszerrel vagy két keréken nekivágni a biz-
tonságos hegyi útvonalaknak vagy akár az 
egész évben működő felvonókon felmenni 
valamelyik csúcsra és onnan saját erőből le-
ereszkedni a mélybe, hanem közben jóleső az 
a tudat is, hogy a kristálytiszta hegyi levegőben 
nincs egy szem pollen sem, bármilyen aller-
giában szenvedők is úgy érezhetik magukat, 
mintha sosem lettek volna érzékenyek sem-
milyen szennyeződésre. 

SZOT-SZÁLLÓBÓL KÉNYELMES 
SZÁLLÁSHELY – IGAZI TOPKÖRNYÉKEN
A hotel tulajdonosa a 82 éves, esseni szüle-
tésű dr. Rolf Lohbeck, és azonnal felkelti az 
érdeklődésünket, hogy miközben egy világot 
átívelő szállodacsoportot igazgat az igencsak 
élemedett korú Lohbeck úr, 24, összesen 
3400 ággyal rendelkező szállodája van Auszt-
rián kívül Németországban és Amerikában, 
valamint saját sörfőzdéi és szőlészetei – ezek 
vezetésén kívül főként könyvek írásával fog-
lalatoskodik. Amelyekben, mint kiderül, saját, 
a Szudéták környékéről származó család-
jának történetét meséli el, több évszázadot 
átívelően, lebilincselő történetekkel tarkítva.

Szálláshelyünket, a Panorama Hotelt 
különben, mint megtudjuk, 1965-ben épí-
tették, eredetileg szakszervezeti üdülőnek 
(magyarán: SZOT-szálló volt), majd 2017-ben 
került Herr Lohbeck tulajdonába, aki nem volt 
rest, és azonnal korszerűsítésbe, átépítésbe 
kezdett. Igen jelentős összeget fektetett be 
annak érdekében, hogy igazi négycsillagos 
hotelt működtessen tovább. 

A 66 szobából 55 teljes felújításon esett 
át, 11 még hátravan, azokban jelenleg a sze-
mélyzet lakik, hamarosan azonban azok át-
alakítására is sor kerül.

A hotel éttermében félpanzióval várják 
a vendégeket, kínálják a tradicionális karin-
tiai konyha remekeit, valamint nemzetközi 
fogásokat, a reggeli kínálata pedig igazán 
első osztályú és bőséges.

A Panorama Hotel árai szerencsére nem 
szálltak el, nekünk is megfizethető a szállás-
hely, és az osztrák vendégkört elnézve az 
a jellemző, hogy az aktív pihenésre vágyók-
nak, a környéken túrázóknak ez egy valóban 
minden kényelemmel felszerelt, tökéletes 
kiinduló- és érkezési hely. A ház spa & well-
ness része pedig még a legkényesebb elvá-
rásoknak is megfelel. 

A ház vendégköre elég vegyes: legtöbben, 
44 százalékban belföldi, azaz osztrák vendé-
gek foglalnak szobát, 23 százalékuk német 
területről érkezik, és harmadik helyen állunk 
mi, magyarok 11 százalékos vendégszámmal. 
A Hotel Panoráma egész évben nyitva, termé-
szetesen a sípályák ölelésében télen a legna-
gyobb a töltöttsége, de azon kevés ház közé 
tartozik a környéken, ahol mindössze 3-4 hétig 
tartanak zárva a téli csúcsszezon és a tavaszi 
nyitás között. Jelenleg 31 dolgozójuk van, és 

ami érdekesség: 17 külön-
böző országból érkeztek 
hozzájuk az alkalmazottak, 
közülük legtöbben magyarok, 
ők jelenleg 8-an vannak, és 
nagyon összetartó a csapat.

ELMÚLT IDŐSZAK? 
OLYAN NEHÉZ, MINT 
BÁRKI MÁSNAK
2020-ban négy hétig voltak 
zárva, utána június 1-től 
a november eleji teljes lezá-
rásokig normálisan műkö-
dött és fogadott vendégeket 
a ház. Nem is alakult rosszul 
a tavaly nyári foglaltságuk: 91 százalékosra 
tornázták fel a számokat, de ez persze ko-
rántsem fedezte a korábbi korlátozások és 
a következő időszak lezárásai okozta súlyos 
veszteségeket. Tavaly novembertől aztán 
jött a harmadik hullám, és gyakorlatilag, 
akárcsak egész Ausztria területén, a mű-
ködésüket meghatározó teljes téli időszak 
ment a kukába, nem érkezhetett egyetlen 
vendég sem.

2021. május 19-én nyithattak ki először, 
akkor derült ki fehéren-feketén: 1,3 millió 
eurónyi veszteséget könyveltek el a teljes téli 
időszak kiesése miatt. Az idei május–júniusi 
időszakban már közel félházzal üzemeltek, 
maszkban és szigorú feltételekkel fogadhat-
tak vendégeket, a korlátozások nagy részét 
július 1-vel oldották fel.

CIRBOLYAFENYŐS TÚRÁK, 
HEGYI KOMORNYIK, NOCKY FLITZER
A túrák területén csak óvatosan: hiszen ami 
az osztrákok számára könnyű vagy félkönnyű 

útvonalnak van jelölve, az honfitársainknak 
sokszor megerőltető menet. Azonban minden 
nehézséget felejtet a táj döbbenetes szép-
sége: a mindenütt egymásba kapaszkodó 
cirbolyafenyők– ezek a növények kizárólag 
e táj jellegzetességei –, a békésen legelé-
sző tehenek, a színpompás hegyi rétek és 
a hegyek közt, valamint lent, a tó ölelésében 
folyton egymást kergető felhőcsapat láttán.

A hegytetők valamelyikére felérve előfor-
dulhat, hogy egy előzékeny hegyi komornyik-
ba botlunk, aki egész évben mindenben segíti 
a kirándulókat, vagy betérhetünk a hegytetőn 
található AlmZeithüttébe, ahol hamisítatlan 
osztrák gasztronómiát kínálnak.

Nem érdemes kihagyni az 1,6 km hosz-
szú ródlipályát sem, a Nocky Flitzeren való 
leszáguldást 2000 méteres magasságból 
le, a mélybe. Amelynek során egy helybé-
li szerint mindent lehet a hegyről le tartó 
vágta alatt, csak egyet nem: megkerülni az 
előttünk haladót.

                      VÁGÓ ÁGNES

Látogatás a Turrachi-tónál: Hotel Panorama Turracher Höhe

Határpara, álompanoráma, 
brutalista hotellel

Mivel ez az első határátlépésünk 
a Covid okozta lezárásokat követően, 
a búcsúi határ felé közeledve a régi, 
még a schengeni egyezmény előtti 
időkből való beidegződés kerít 
minket hatalmába: elöl van-e minden 
szükséges papír, igazolás? Mennyit 
kell várnunk a határátlépés során? 
Milyen váratlan helyzetre kellett volna 
felkészülnünk? 



Budapesttől közel 500 km-re, mesébe illő völgyeken keresztül, patakok mellett és 
erdők keretezte ösvényen át vezet az út a változatos programokkal kecsegtető Tur-
racher Höhe 1763 m magasan fekvő fennsíkjáig.

Magaslati kalandok 
a mesebeli osztrák fennsíkon

A Karintia és Stájerország határán fekvő fennsík 
felejthetetlen hegyi séták és túrák tökéletes 
kiindulópontja. A hegyvonulatok övezte me-

sebeli táj azonban nemcsak a mozgást kedvelőknek 
kiváló úti cél: a tiszta levegő, a cirbolyafenyő-erdő 
illata azok számára is felfrissülést hoz, akik a hőség, 
a poros levegő és a pollenek elől keresnek békés és 
meghitt menedéket.
Az itt rejtőző négycsillagos Panorama Hotel - nevé-
hez méltó módon -, a hegyekre és a Turracher See-
re nyíló maradandó kilátással örvendezteti meg az 
ébredés után a szoba balkonjáról a tájban gyönyör-
ködőket, vagy épp a wellnessrészlegből, az étterem 
teraszáról szemlélődőket.
Innen bátran nekiindulhatunk az igen népszerű reg-
geli szeánsz teljesítésének: hótalppal nekivágunk a 
hegynek, hajnali reggelinket egy hangulatos hütt-
ében költjük el, majd erőnk teljében, a friss pályá-
kon száguldhatunk le a völgybe. Egy ehhez hasonló 
fantasztikus napindítást követően néhány órás vagy 
akár egész napos, könnyebb és nehezebb túraútvo-
nalak közül is választhatunk, miközben a tél a hótal-
pas gyalogtúrát kedvelőknek kedvez. Akik család-

jukkal, gyerekekkel érkeznek, őket a hotel mellől 
induló lift kalauzolja az 1968 méteren fekvő fenn-
síkon kialakított játék- és élményparkba, ami után 
igazán jó megpihenni a páratlan hangulatú AlmZeit 
Hütte finom karintiai fogásai mellett.
A síelőket nem kevesebb mint 15 felvonó várja, de 
a befagyott Turracher See-n egyedülálló sítaxi se-
gítségével is átjuthatunk egyik pályarendszerről 
a másikra. Élmény ezen kívül még az egész évben 
működő, 1,6 km hosszú, kanyarokkal sűrűn tarkított 
bobpálya is, amelynek útja hol fák fölött, hol a föld 
közelében vezet, és amit nem elég csupán egyszer 
kipróbálni.
Érdemes kihasználni a szállással együtt járó But-
lerCard nyújtotta lehetőségeket is, hogy maradékta-
lanul kiélvezhessük a térség ingyenes lehetőségeit: 
az indián nyári liftezést a 2193 m magas Kornock 
csúcsra, a délelőtti bobozást vagy a vezetett hegyi 
túrát. Télen hótalpas gyaloglás, holdfényes síelés és 
éjszakai szánkózás található az ajánlatok között, de 
jár kedvezmény a hegyi kerékpárosoknak, valamint 
autósoknak a kanyarokkal tűzdelt Nockalmstrasse-
ra feltörekvő autóútra is.

 TÁJOLÓ74
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PANORAMA HOTEL TURRACHER HÖHE

TÓPARTI PARADICSOM 
1800 MÉTEREN
Karintia és Stájerország határán találjuk azt a kristálytiszta, pollen- és szúnyogmentes 
alpesi környezetet, mely a Turrachi Magaslaton és a Turrachi-tó partján bújik meg 
fenyőerdőkkel körülölelve, amit érdemes felfedezni.

Szöveg:
 dr. Szabó Zoltán

A usztriának ezen a táján honos a cirbolya-
fenyő, e ritka, illatos fenyőfajtával a kör-
nyező erdőkben lépten nyomon találkozha-

tunk. Itt található Európa legnagyobb összefüggő  
cirbolyafenyő-erdeje, benne a legidősebb, 500 éves 
matuzsálemmel. Itt tapinthatóvá válik a Grimm-me-
sékből gyermekként megismert sűrű erdő, amely 
főleg az aljnövényzet bujaságában különleges. Párás, 
hűvös levegő, átható fenyőgyanta illat, élettől har-
sány rengeteg. Nem lepődnénk meg, ha Jancsi és 
Juliska, vagy Piroska és a Farkas előbukkanna egy fa 
mögül. Apropó Piroska. Gyermekként sokat mereng-
tem azon, hogy amikor Piroska észreveszi a Far-
kast a távolban az ösvényen (lehet, hogy csak az 
általam olvasott változatban?), miért nem vág át 

az erdőn egy másik irányba. Hát itt megértettem. 
Sem Piroska, sem mi, de még talán a Farkas sem 
vág itt át sehova, olyan sűrű az aljnövényzet. Marad 
az ösvény, lesz, ami lesz…

MESEVILÁG FELNŐTTEKNEK
Christian Wendt igazgató, hol máshol, mint a pad-
lótól a mennyezetig cirbolyafenyő borítású bárban 
fogad minket, és mi mással pecsételnénk meg az 
újsütetű ismeretséget, mint egy kupica cirbolyapálin-
kával. És akkor még a másnap hajnalban megismert 
cirbolya-szaunáról nem is beszéltem, de nem is sze-
retnék, azt mindenkinek magának kell kipróbálnia.  
A recepción szinte csak magyarok dolgoznak, minden 
étkezéshez korlátlan és remek svédasztal-válogatás, 

FENSÉGES CSÚCSOK.
A gyönyörű őszi időben 
is pazar kirándulásokat 
tehetünk Karintia és 
Stájerország határán,  
a Nockberge (Nock- 
hegység) lankás
hegyvonulatainak csú-
csán, ahol igazán friss  
és pollenmentes, tiszta  
a levegő, így a feltöltő-
dés könnyen adott.

PRIVÁT NYÁRI 
KOMORNYIK.
Tavasztól őszig alpesi 
ruhába öltözött  
Almbutler-ek segítenek 
feltérképezni az itteni 
helyszíneket, a legjobb 
szállásokat, szórakozási 
és kirándulási lehető-
ségeket.

MESÉS PANORÁMA.
A környező hegyekről 
lenyűgöző kilátás nyílik 
az alant fekvő, itt például 
a Turrachi-tóra.  
A cirbolyaerdőkben 
vagy a réteken tett séta 
garantált stresszoldó!
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panorámás wellness-központ, 2000 méter, messze 
fagyhatár fölé vivő felvonók, ahonnan bobbal, terep-
biciklivel, de akár gyalog is visszaereszkedhetünk a 
völgybe. Akinek nem feltétlenül a forró tengerpartok 
jelentik a nyarat, különösen vírus-veszélyes idők-
ben, azoknak a kihagyhatatlan élmény kategóriája. 
Csak elképzelni tudjuk milyen lehet télen, november-
től márciusig garantált síelhető hó. Visszajövünk…

SZÁLLODAI MÚLT
A szállodát 2017-ben Dr. Lohbeck, a kalandos életű 
európai ’selfmademan’ vásárolta meg, így lett a Pano-
rama Hotel Turracher Höhe az általa irányított privat-
hotels szállodalánc megbecsült tagja. Az 1978-ban 
alapított, ma már világszerte 25 First Class szállodát 
összesen 3.400 ágykapacitással üzemeltető privat-
hotels hálózat itt nem csak egy német nyelvterületen 

jól hangzó szlogen, hanem az üzletvezetéstől kezdve 
a vendégekkel való megkülönböztetett szemé-
lyes bánásmódig egy más szektorokban fairtrade/ 
fairservice-ként ismert értékválasztást is jelent. 
Dr. Lohbeck annyira kiemelten kezeli a privathotels 
hálózatot, hogy még az elhúzódó COVID-19 válság 
alatt sem engedte semmilyen hitelkonstrukcióval 
megterhelni a szállodaláncot, hogy a legmasszí-
vabb financiális háttérrel biztosíthassa rendsze-
resen visszatérő törzsvendégei zavartalan pihe-
nését és a dolgozók bérét. Ez a háttérből sugárzó 
személyes gondosság és gondoskodás érződik min-
den szolgáltatásban.

TERMÉSZET LÁGY ÖLÉN
Mindössze ötórás autóutunk az osztrák Alpok szí-
vébe vezet. A hegyek oldalában körös-körül látható 

cirbolyafenyő erdők, a völgyben tükröződő tenger-
szem, a 33 méter mély(zöld) Turracher see tökéletes 
harmóniát sugároznak. A karintiai Nockberge régióban 
járunk, ahol a környezet tisztasága (még véletlenül 
sem találtunk eldobott szemetet) és rendezettsége 
(olyan, mintha minden kis zugnak gondos gazdája 
lenne), illetve a helyiek spontán kedvessége, mind 
igazolják azt a várakozásunkat, amiért sokan sze-
retnek német nyelvterületeken pihenni. Ez a kiszá-
míthatóság persze lehetne unalmas is, de nem itt.

KOMORNYIK CSAK NEKÜNK
Különleges helyi sajátosság az Almbuttler (a helyiek 
is angolosan ejtik, nem a német nyelven várt ’ahogy 
írom, úgy is olvasom’ megnyugtató biztonságával), 
azaz a nyári hegyi komornyik. Az intézmény hosszú 
évszázadokra nyúlik vissza, amikor inkább az adott 
közösség hegygazdája volt, ma már inkább nagytu-
dású és tapasztalatú hegyivezető, aki nem a hegy 
gazdasági értékeit vigyázza, hanem a turistáknak 
nyújtja azt a biztonságot, mély természetszerete-
tet és szerteágazó tudást, amely még az egyhan-
gúbb túraszakaszokat is élménygazdaggá és meg-
elevenedetté teszi. Télen a nyári Almbuttlerekből   
Pistenbuttlerek lesznek, hiszen ebben az időszak-
ban a sípályák komornyikjaivá válnak. Ugyanazzal 
a gondoskodással, segítőkészséggel és a meg-
nyugtató gazda szemével, amit nyáron megismer-
tünk. Ha a turrachi vidék 18 szövetségbe tömörült 
vendéglátóegység egyikét választjuk, érkezéskor 
megkapjuk a a ButtlerCard-ot, amellyel ingye-
nes, a Pistenbuttler által vezetett keretprogra-
mok közül válogathatunk, pl. hótalpas gyaloglás, 
holdvilágos síelés, éjszakai szánkózás.

PANORÁMA A HEGYTETŐN
A szállodától pár lépésre indul a Panoramabahn, 
amely bátrabbaknak nyitott, óvatosabbaknak 
zárt kabinjaival felvisz az 1968 méterre kapasz-
kodó Almzeithüttéhez. Itt a panorámakilátás és a 

vághatóan tiszta levegő mellett élvezhetjük a hütte 
mókamestere, Georg, színészeket is meghazud-
toló aranyköpéseit, nevettető helyzetkomikumait, 
amelyeket a forró sörleves (férfiak ne hagyják ki), az 

TÖKÉLETES PIHENÉS.
A hegy és a Turrachi-tó 

találkozásánál fekszik a 
Panorama Hotel Turracher 

Höhe, mely páratlan kilá-
tással rendelkezik a tóra és 
a körben elterülő hegyekre. 

A 4 csillagos szálloda az 
55 igényesen berendezett 
szobáival minden évszak-

ban optimális lehetőséget 
biztosít az élményteli hegyi 
szabadság eltöltésére. Nyá-

ron a kirándulások, bicikli-
túrák, nordic walking vagy a 
hegyi futás élvezhető, télen 
pedig a síelés, korcsolyázás 

és szánkózás ad örömet a 
hóbiztos terepen.

PRIVÁT TÉLI KOMORNYIK.
Télen is érdemes a sípálya komornyiko-
kat, a “Pistenbutler”-eket igénybe venni, 
hiszen szuper sofőrszolgálattal és jár-
művel juthatunk el a sípályákra. Ha pedig 
zsebkendőre, vagy napvédő krémre van 
szükségünk, azzal is tudnak szolgálni.
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alpesi hidegtálak és egy korsó – sörszakértők által 
is elismert – Hirter Märzen mellé irigylésre méltó 
spontaneitással szolgál fel. A gyerekeket egy külön 
kaland-világ fogadja a tetőn, amelynek a megsze-
mélyesített havasi nyuszi, Nocky a házigazdája, aki 
mellesleg a lefele utat gyorsító és izgalmas pano-
ráma-kanyarokkal hurkolt bobnak, a Nocky Flitz-
ernek is névadója.

Kicsit távolabb indul a Kornockbahn, amely már 
2000 méter fölé visz, ahonnan mélypanorámában 
gyönyörködhetünk a környező hegyoldalakon leg-
elésző, gyógynövényeken tartott teheneken (ilyen-
kor értjük meg az alpesi tej és csokoládé egyik tit-
kát), a völgyekben zajló, ma már nem is annyira 
zárt pici gazdaságokat, falvakat, mikro-élettere-
ket. A közvetlen környék másik nevezetessége a 

Drei Seen Wanderweg Turracherhöhe, amely három 
tavacskát kerít körbe, a már említett Turracher Seet, 
és két tengerszem-társát, a Schwarzsee-t meg  
a Grünsee-t. Mi csak az előbbiig jutottunk, de kár 
lenne kihagyni a deszkapalánkon bejárható védett 
lápvidéken át vezető ösvényeket, az érintetlen Fekete 
tavat, amelynek a partján megpihenni olyan intenzív 
kikapcsoló élmény, hogy akár i. e. 2021-ben is jár-
hattunk volna erre, azóta itt látszatra semmi nem 
változott. Az időtlenség mámora. 

TÉLI ÖRÖMÖK.
Az itteni bob-pálya 

nemcsak nyáron nyújt 
szórakozást, hanem 

a téli időszakban is. A 
környéken 42 km-nyi 

hóbiztos sílesiklópálya, 
15 hegyi felvonó és sílift 
áll a síelők rendelkezésé-

re. De találunk itt sí- és 
snowboard iskolát, 20 

km sífutópályát is. A 
síelésen kívül 15 km 

téli gyalogtúra útvonal, 
hótalpas gyalogtúra, 

korcsolyázás és jégbot-
csúsztatás a  

Turrachi-tavon és 
éjszakai szánkózás is 
várja a téli sport iránt 

rajongókat. Fo
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A Világjáró útját a Privathotels Dr. Lohbeck  
Panorama Hotel Turracher Höhe támogatta.

További információ: 
www.panorama-turrach.at/

Utazáson és 
nyelveken túl

ismeretterjesztés 
minden 

korosztálynak
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 Jó ide megérkezni egy egész napos síelés után, de 
ugyanilyen jó egész nap ott lenni, ugyanis a Spa és well-
ness részleg teljeskörű kikapcsolódást biztosít. És termé-
szetesen ezen a részlegen is csodálatos panoráma tárul 
elénk. A spa részlegen belső napozó terasz és pezsgőfür-
dő várja a látogatókat, de időzhetünk kétféle szaunában, 
infravörös kabinban vagy a gőzfürdőben. Feltöltődhe-
tünk egy kellemes masszázzsal vagy a mozgásra vágyók-
nak felszereltek egy fitnesz termet is.

CSALÁDOSOKNAK KITŰNŐ VÁLASZTÁS
Bár mi csak ketten utaztunk ide, az egyértelmű volt, 
hogy ez a hely tökéletes választás családoknak. Sőt a 
szálloda igazgatója elmondta, hogy visszatérő vendé-
geiknél gyakori, hogy először csak ketten érkeznek egy 
romantikus útra, majd évről-évre egyre többen, már a 

Két osztrák tartomány, Karintia és Stájerország határán, a Nockberge lankás 
hegyvonulatokból álló, impozáns világába beágyazódva, három mesés hegyi tóval 

körülölelve, 1763 méteres magasságban pompázik a hegyvidék fennsíkja, a Turacher 
Höhe. Itt található a Panorama Hotel Turacher Höhe, melynek neve is árulkodó: 

elképesztő kilátást biztosít a 4 csillagos szálloda. 
közös gyermekeikkel. Évszakonként speciális programo-
kat állít össze a családosoknak az „Almbutler”, aki egy-
fajta hegyi komornyik, másnéven gyermek animátor. 
Találkoztunk vele, valóban zseniális ötletei vannak. Ha 
beköszönt a tél, felveszi a téli ruháját és onnantól „Pisten-
butlerré” válik, azaz a sípályák melletti segítő lesz. 
Ha még ez sem lenne elég meggyőzni a családosokat, ott 
van még a Nocky Flitzer is! Most már jól fel kell öltözni 
hozzá, de egész évben működik egy 1,6 kilométer hosszú 
ródli vagy bob, mely akár óránkénti negyven kilométe-
res sebességgel is száguld le a hegyről. Óriási élmény, ne-
kem elhihetik, kipróbáltuk!

ŐSZBŐL A TÉLBE
A magaslaton az ősz zseniális színekkel komponált tájat va-
rázsol nekünk, de legkésőbb november végén beköszönt a 
tél. Azonban már októbertől lehet általában síelni, ugyan-
is ez Ausztria egyik leghóbiztosabb síterepe. 2205 méter 
a legmagasabb pont, 42 kilométernyi sípálya és 15 felvo-
nó várja a téli sportok szerelmeseit. A pályák minőségére 
sem lehet panasz, ugyanis a Skiresort.de a turachi régiót  
a 60 km alatti kategóriában a legjobbnak minősítette.   

Már tervezed a hova mész 
síelni? Mutatunk egy jó helyet!

Fotó: Panorama Hotel Turracher Höhe
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MÁR TERVEZED HOVA MÉSZ SÍELNI? 
MUTATUNK EGY JÓ HELYET! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHILLING TAMÁS
  

2021-10-21 

Két osztrák tartomány, Karintia és Stájerország határán, a Nockberge lankás hegyvonulatokból álló, impozáns 
világába beágyazódva, három mesés hegyi tóval körülölelve, 1763 méteres magasságban pompázik a hegyvidék 
fennsíkja, a Turacher Höhe. Itt található a Panorama Hotel Turacher Höhe, melynek neve is árulkodó: elképesztő 
kilátást biztosít a 4 csillagos szálloda. 

Jó ide megérkezni egy egész napos síelés után, de ugyanilyen jó egész nap ott lenni, ugyanis a Spa és wellness részleg 
teljeskörű kikapcsolódást biztosít. És természetesen itt is csodálatos panoráma tárul elénk. A spa részlegen belső napozó 
terasz és pezsgőfürdő várja a látogatókat, de időzhetünk kétféle szaunában, infravörös kabinban vagy a gőzfürdőben. 
Feltöltődhetünk egy kellemes masszázzsal vagy a mozgásra vágyóknak felszereltek egy fitnesz termet is. 

Családosoknak kitűnő választás 

Bár mi csak ketten utaztunk ide, az egyértelmű volt, hogy ez a hely tökéletes választás családoknak. Sőt a szálloda igazgatója 
elmondta, hogy visszatérő vendégeiknél gyakori, hogy először csak ketten érkeznek egy romantikus útra, majd évről-évre 
egyre többen, már a közös gyermekeikkel. Évszakonként speciális programokat állít össze a családosoknak az „Almbutler", aki 
egyfajta hegyi komornyik, másnéven gyermek animátor. Találkoztunk vele, valóban zseniális ötletei vannak. Ha beköszönt a 
tél, felveszi a téli ruháját és onnantól „Pistenbutlerré" válik, azaz a sípályák melletti segítő lesz. 

Ha még ez sem lenne elég meggyőzni a családosokat, ott van még a Nocky Flitzer is! Most már jól fel kell öltözni hozzá, de 
egész évben működik egy 1,6 kilométer hosszú ródli vagy bob, mely akár óránkénti negyven kilométeres sebességgel is 
száguld le a hegyről. Óriási élmény, nekem elhihetik, kipróbáltuk! 

https://hamuesgyemant.hu/inyenc/helyek/ausztria-sieles
https://hamuesgyemant.hu/inyenc/helyek/ausztria-sieles
https://hamuesgyemant.hu/u/tamasschilling


Őszből a télbe 

 
Fotó: Panorama Hotel Turrach 

A magaslaton az ősz zseniális színekkel komponált tájat varázsol nekünk, de legkésőbb november végén beköszönt a tél. 
Azonban már októbertől lehet általában síelni, ugyanis ez Ausztria egyik leghóbiztosabb síterepe. 2205 méter a legmagasabb 
pont, 42 kilométernyi sípálya és 15 felvonó várja a téli sportok szerelmeseit. A pályák minőségére sem lehet panasz, ugyanis a 
Skiresort.de a turachi régiót a 60 km alatti kategóriában a legjobbnak minősítette. 
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A turrachi magaslat
Meseszép hegyvidék

Kulináris élvezetek
A vacsoránál a karintiai tradicionális konyha remekeiből 

vagy a menükínálatból csemegézhetünk. A konyhafőnök 
ráadásul a gyerekekről sem feledkezik meg!

Az osztrák síparadi-
csom nyáron is ren-
geteg programmal 
várja a vendégeket. 
A pollenmentes leve-
gő az allergiásoknak 
is kedvez, a nordic 
walking és a túrázás 
szerelmeseinek pe-
dig szinte kötelező 
ellátogatni ide!

Szállodai szobák
55 pazar, minden igényt kielégítő szoba 

közül választhatnak a vendégek. A ki-
kapcsolódást a Tur ra chi- tó ra néző kilá-

tás teszi teljessé.

Kornock libegő
A 6 személyes libegővel akár 2200 méter magasra is feljutha-
tunk. A 20 perc alatt elérhető magaslat számos kirándulóhely-
nek remek kiindulópontja.

Nocky Flitzer ródlipálya
Az 1,6 km hosszú vasút hegyi megállójától, mint-
egy kétezer méter magasból kiindulva érhetünk el 
a tur ra chi magaslatra. Körívek, hullámpályák és 
ugratók teszik izgalmassá a száguldást.

Spa- és  wellness részleg
Kiváló szakemberek és számos kezelés gondos-
kodik a vendégek teljes ellazulásáról. A szálloda 
egész évben garantálja a pihenést.

Panorama Hotel 
Turrache Höhe
A lankás hegyvonulatok fennsíkján fek-
vő 4 csillagos szálloda két osztrák tar-
tomány határán található , és pazar ki-
látással rendelkezik a hatalmas cimbo-
lyafenyőerdőre és a tavakra. A hotel 
minden évszakban változatos testi és 
szellemi kikapcsolódást nyújt.

Nocky’s Almzeithütte
A közel kétezer méter magas hegyi felvonó tetején 
a fáradt kalandorok megpihenhetnek, és a hütte ét-
termében kapcsolódhatnak ki. Igazi karintiai és 
stájer specialitásokkal várják a vendégeket.

Nockalmstraße útvonal
A 34 km hosszú panoráma-útvonal az Alpok 

egyik legszebb és leglátványosabb kiránduló-
helye. Május elejétől október végéig látogat-

ható!



http://tgy-magazin.hu/szepseg/nyar-a-hegyekben 
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