
 

 

 

 

Kastélyok és várak 

 

Finstergrün vára 
 
 

A ma ifjúsági szállásként működő vár 
különlegessége, hogy a múlt század 
elején egy magyar nemesi család (Gróf 
Szápáry Sándor) vásárolta meg és 
építette újjá XIII. századi stílusban. 
 
 
Nyitva tartás: csak idegenvezetéssel 
látogatható a szombati nap kivételével 
11:00 és 14:00 
Belépő: 
felnőtt: 8,5 €, gyermek 4 € 
Cím: 5591 Ramingstein, Burgstraße 65 
Web: http://www.burg-finstergruen.at/ 
 
 
 

Mariahof várrom 
 
 
Az eredetileg a XII. században 
épült vár  romjai a tengerszint 
felett 1180 méter magasan 
emelkednek a Mura völgye fölé. A 
romokat, melyekből páratlan 
kilátás nyílik a környékre egy rövid 
gyalogtúrával lehet megközelíteni.  
 
Távolság a szállodától: 31 km (a 96 
– os főúton Teufenbachnál 
Mariahof felé barna útjelző táblát 
követve) 
 
Nyitva tartás: Májustól november 
elejéig várja a látogatókat.  
Belépő: ingyenes 
Cím: 8812 Mariahof, Steinschloß, 
Web: http://steinschloss.region-murtal.at/ 
 



 

 

 

 
 

Mauterndorfi vár 
 

 
Mauterndorf vára Ausztria egyik 
legmarkánsabb középkori vára,  
sárkánycsúszdás lovag-játszótérrel. A 
múzeum a lungaui hagyományokat 
mutat-ja be. 1253-ban alapította 
Weisspriach, későbbi salzburgi 
hercegérsek. A lakószárnyak 1500 
táján nyerték el mai formájukat. A 
kápolna 1339-ben épült jelentős gótikus 
műemlék. 
A mauterndorfi vár egy időutazásra 
hívja az érdek-lődőket. Életnagyságú 
alakok, eredeti öltözetben és állatok 
valamint jelenetek a vár egykori 
életéből élethűen mutatják a középkor 
mindennapjait. A látogatás egyik 

csúcspontja a bástya, melyben 6 emeleten keresztül lehet megtekinteni a torony régmúlt használatát 
(kincstár, tömlöc, menedékszállás és egy kis toronyszoba). A várban több helyen a gyerekeknek 
játszóállomásokkat alakítottak ki. 
 
Nyitva tartás: május 1. - október 31. Hétfő - vasárnap 10:00 - 18:00 
Belépő: felnőtt: 9,5 €, gyermek 5,5 € 
Cím: 5570 Mauterndorf 
Web: http://www.salzburg-burgen.at/de/mauterndorf/ 
 
 

Friesach – Középkori város 
 
 
A gyönyörű fekvésű város bővelkedik a 
jól karbantartott középkori épületekben 
és lakói büszkén vallják, hogy 
Friesachban, Ausztria várakban 
leggazdagabb városában élnek. 
Nem véletlen, hogy az országban itt 
rendezik a legnépszerűbb középkori 
játékokat. A város egykor a Bécs és 
Velence közötti kereskedelmi útvonal 
fontos állomása volt. A várost 
körülölelő hegyeken erődítmények 
romjait láthatjuk. Az ősi városrészt 
hatalmas vízzel teli várárok és várfal 
veszi körül.  
Stadtgraben: A 820 m hosszú árok 
egyedülálló Közép-Európában. A 
várkapu mellett, egy érdekes büntetőeszközt láthatunk kiállítva, ez a Bäckertauche. A 16. század táján 
, ebbe a ketrecbe zárták be a csalókat és mártották meg a várárok vizében . Például a péket, ha 
drágán adta a kenyeret, mert az élelmiszert megfizethető áron kellett árulni, ha nem így tett 



 

 

 

megbüntették. A város lakói a péket  beeresztették a víz alá, de mivel szükségük volt még a 
kenyérsütőre, így, meg is kegyelmeztek neki. 
 
Nyitva tartás: májustól szeptemberig kedd - vasárnap 11:00 – 17:00  
Belépő: ingyenes 
Cím: Friesach, St. Veiterstraße 30 
Web: www.burgbau.at 
 
 

Hochenwerfeni vár 
 
 

Ausztria egyik legszebb és legnagyobb, 
épségben maradt középkori vára. A 
900 éves várnak lenyűgöző az 
erődítmény védelmi rendszere, 
fegyverraktára és történelmi vár-
solymászata. Élmény nagyoknak és 
kicsiknek! Hohenwerfen a salzburgi vár 
mellett a régió legfontosabb 
erődítménye volt, később börtönként is 
funkcionált, a II. világháborúban a 
németek katonai erődítményként 
használták. A várba gyalogosan vagy 
siklóval is feljuthatunk. 
 
 
Nyitva tartás: hétfő-vasárnap: április, 

október - november: 9:00 - 16:00, május - június, szeptember 9:00 - 17:00, július - augusztus 9:00 - 
18:00  
Belépő: felnőtt: 15,5 €, gyermek 8,5 € 
Cím: 5450 Werfen, Österreich, Burgstraße 2 
Web: www.salzburg-burgen.at 
 
 

Hochosterwitz vára 

 
 
14 tornyával, és gyönyörű kilátásával 
Európa egyik legjelentősebb műemléke 
közé tartozik. A reneszánsz várat 
Georg Khevenhüller herceg 1570 – 
1580 - ban építtette román és gótikus 
alapokra. A Hocho-sterwitz vár egykor 
menedéke volt a környék 
protestánsainak és védelmet nyújtott a 
török ellen is. 160 m sziklacsúcsra 
építették, amelyhez 620 m hosszú 
szerpentinút vezet, 14 kapun át, mely 
gyakorlatilag bevehetlenné tette. Az 
utat ma már siklóval is megtehetjük.  



 

 

 

 
 
Az út a várkápolnát is érinti, melyben reneszánsz falfestések maradtak fenn, főoltára bronzból készült. 
A várban fegyver - és páncélgyűjtemény is található. A napóleoni hadak fegyverarzenálja, különböző 
időszakok sisakjai, dárdái, mellvértjei mellett családi portrékat és történelmi festményeket is kiállítottak. 
Különleges érdekesség egy bizonyos Burghauptmann Schenk páncélöltözéke, aki 16 éves korában 
már elérte a 225 cm magasságot. 
 
Nyitva tartás: hétfő - vasárnap 9.00-17.00 ( május - szeptember 18.00 )  
Belépő: felnőtt: 12 €, gyermek 8 € 
Cím:  9314 Launsdorf 
Web: http://www.burg-hochosterwitz.at/ 
 
 

Gurki dóm 
 
 

A Gurki székesegyház Európa román 
építészeti emlékeinek egyik 
legjelentősebb egyházi műemléke. A 
kéttornyú templom alagsorában 100 
oszlopfőn nyugvó kripta őrzi Gurki 
Szent Hemma, Karintia védőszentjének 
sírboltját. Hemma, a dúsgazdag grófnő, 
férje halála után, gazdag örökségéből 
alapította 1043-ban az apácakolostort, 
ez lett az alapja az 1071-ben létrejött 
gurki püspökségnek. A román stílusú 
bazilikát I. Roman gurki püspök kezdte 
el építtetni 1140 körül, a templomot 
1200-ban szentelték fel, de még 20 
évig dolgoztak rajta. Eredeti 
állapotában tartotta meg az utókor, így 

Ausztria legjelentősebb román kori temploma. Még az építkezés ideje alatt, Roman püspök igazgatását 
követően 1174-ben helyezték Szent Hemma földi maradványait a monumentális templomkriptába. A 
templom és kolostoralapító nemesasszonyhoz a szerencsés szülés és szembetegségek gyógyulásáért 
könyörögnek a hívek.  
 
Nyitva tartás: márc - okt: 9:00 – 17:00, nov - febr: 10:00 – 16:00, vezetett túrák minden nap kétszer 
11:00 és 14:30-kor  
Belépő: felnőtt: 9 €, gyermek 4 € 
Cím: 9342 Gurk, Domplatz 11. 
Web: http://www.kath-kirche-kaernten.at/dioezese/organisation/C2509/ 



 

 

 

 
 

Dürnsteini vár 
 
 

A vár kb. 1000 évvel ezelőtt épült, mely 
Karintia és Stájerország határán a mai 
napig az egyik legjobban épen maradt 
vár. A vár egy meseszép 
sziklakiugrásra épült. Nemrég a várat 
szépen felújították, de megközelíteni 
így is csak gyalogosan lehet. 
Dürnsteinben a Schlosswirt előtt 
érdemes parkolni, innen egy kellemes 
15 perces sétával a vár elérhető. 
 
 
Nyitva tartás: április elejétől – 
november közepéig szabadon 
látogatható  
Belépő: ingyenes 

Cím: 9323 Dürnstein in der Steiermark, Frisacher Bundesstrasse 58-84. 
Web: http://www.naturpark-grebenzen.at/naturpark-erlebnis/ausfluege/kultur-geschichte.html 
 
 

Moosham vára 
 
 
A kastély a Mitterberg oldalában, a XI. 
század végén épült romjait 1886-ban 
Hans Wilczek gróf vásárolta meg és 
hozzáértő módon restauráltatta. A gróf 
saját gyűjteményéből a vár-kastélyban 
múzeumot is beren-dezett. A vár ma is 
a Wilczek család tulajdonában van. 
A vezetés során hallunk a sok 
boszorkányperről, amelyekre a XVII. és 
XVIII. században került sor a várban. 
Megtekinthető tár-gyalóterem, a 
bírósági szoba és a kínzó kamra, ahol 
a szóbeszéd szerint több ezer fiatal nőt 
kínoztak meg és végeztek ki, kiknek 
szellemei állítólag máig ott kísértenek.  
A leghíresebb áldozata a 
boszorkányüldözésnek a legendás Staudinger boszorkány, akit akkor tartóztattak le, amikor seprűn 
lovagolva boszorkánytalálkozóra érkezett. 
 
Nyitva tartás: naponta, (kivéve hétfő), idegenvezetéssel 10:00 - 16:00 óráig óránként ( 12-kor nincs ) 
gyermekeknek 10:00 és 14:00 órakor 
Belépő: felnőtt: 11 €, gyermek 6 € 
Cím: 5585 Unternberg, Moosham 12 
Web: www.schloss-moosham.info 



 

 

 

 
 

Muraui kastély 
 
 
Muraut Ulrich fia, II. Ottó emelte városi 
rangra 1298-ban. 
A vár és a város virágkora Anna 
Neumann idejre tehető, s a vár ekkor, 
1617-ben – Anna házassága révén lett 
a Schwarzen-bergek székhelye, és 
azóta is a Schwarzenberg család 
leszármazottainak tulajdona. A mai, 
négyszögletes tornyok nélküli vár a 
XVII.. századból származik. 
A második világháború idején a 
Wehrmacht Murauban fogolytábort ren-
dezett be, ahol elsősorban brit 
hadifoglyokat helyeztek el. Amikor 1945 
májusában a szovjet csapatok 
közeledtek a város felé, a kiszabadult 
brit katonák úgy tájékoztatták őket, hogy Murau már brit kézen van. Ennek révén lehetett a város 
egészen 1955 – ig a brit megszállási övezet része. 
 
Nyitva tartás: kizárólag szerda és péntek, idegenvezetéssel, 14:00tól, májustól szeptemberig  
Belépő: felnőtt: 6 €, gyermek 3 € 
Cím: 8850 Murau, Schlossberg 1. 
Web: http://www.hetedhetorszag.hu/ausztria/index.php/fooldal/reszletek/1186 
 


