
 

 

 

 
 

Természeti csodák - Panoráma útvonalak 
 
 

Nockalm panorámaút 
 
 

A Nockalmstrasse hossza 35 km 
Innerkrems – től Sauereggen(2.024m) – 
en keresztül Ebene Reichenau – ig. 
Érdekessége, hogy a Keleti-Alpok 
legnagyobb luc-, vörös- és cirbolyafenyő 
erdején vezet keresztül. Rendkívül 
kanyargós technikás, de hibátlan 
minőségű úttal rendelkezik. Kifejezetten 
ajánlott nem csak motorosok részére. 
Minden mélyebb kanyart saját névvel és 
sorszámmal láttak el, melyekből 52 darab 
található útközben. 
Látnivalók: az út mentén állandó 
kiállítások, 8 játszótér és számtalan 
kiránduló útvonal található.  
 

Nyitva tartás: május eleje – október vége, éjjel – nappal; 18.00 – 08.00 óra között motorosoknak tilos az 
út igénybevétele. 
Belépő: személygépkocsi: 17,5 €; motor: 10,5 € 
Cím: 9565 Unter-Winkl 
Web: www.nockalmstrasse.at 
 
 

Malta Hochalmstraße – Maltatal panorámaút 
 
 
Egy felejthetetlen élményre vágyik?  
Látogasson el a Maltatal-ra, melyet a 
Védett vizek hazájának is neveznek. Az 
út minősége kiváló, egy igazi 
panorámaút a kanyarokat kedvelők 
számára. A völgyet és víztározót 
hatalmas sziklák veszik körül, melyekről 
kisebb – nagyobb vízesések zúdulnak 
alá. A tó körül egy kényelmes túraútvonal 
is vezet, melyet kis patakok szabdalnak 
át.  
 
Nyitvatartás: május 5 – október 26, 
minden nap 07.00 – 18.00 óráig. 
Belépő: személygépkocsi: 18,5 €; motor: 
10 € 
Cím: 9853 Gmünd in Kärnten, Hauptpl. 20. 
Web: www.malta.gv.at 



 

 

 

 
 

Großglockner Hochalpenstraße – Großglockner 
panorámaút 
 
 
Heiligenblut a kiindulópontja ennek a 
fantasztikus alpesi útvonalnak, mely 
Ausztria szerte a leghosszabb és 
legmagasabban haladó panorámaút. 
Végpontja pedig a Hohen – Tauern 
Nemzeti Parkban elhelyezkedő 
Grosslockner – hez (3.798m) vezet, mely 
Ausztria legmagasabb pontja. A 48 km – 
es és a több mint 2500 méteres 
szintkülönbséget is átívelő alpesi 
panorámaút különleges élményeket kínál 
természetjárási, autózási és motorozási 
szempontokból is.  
Látnivalók: Ferenc József Császár 
magaslat és gleccser, hochtor-i leletek, 
Piffkar túraösvény, Fuscher Törl 
kilátóhely.  
 
Nyitvatartás: május eleje – november eleje, minden nap 06.00 – 20.00 óráig. (kasszazárás 45 perccel 
zárás előtt) 
Belépő: személygépkocsi: 35 €; motor: 25 € 
Cím: 9844 Heiligenblut am Großglockner 
Web: www.grossglockner.at 
 
 

Goldeck panorámaút 
 
 
A Goldeck panorámaút 14,5 km-en 
keresztül vezet Zlan-tól egészen a 
“Seetal” parkolóig (1.895m). 10 
pihenőhely és kilátó ígér fantasztikus 
látványt a hóborította hegycsúcsokra, a 
Millstatt-i legelőkre és a tóra, a 
Karawankenre és a Dráva völgyére. 
Számos kiránduló útvonal indul a 
parkolótól, mint pl. a könnyű besorolású 
hegycsúcstúra (kb. 45 perc). Az itt 
található Goldeck felvonó 2000 méter 
magasra visz fel. 
 
Nyitvatartás: május eleje – október 
vége, minden nap 8.30 – 17 óráig. 
Belépő: szgk: 13,5 €; motor: 7,5 € 
Cím: 9713 Zlan 
Web: www.goldeck-panoramastrasse.at  



 

 

 

 
 

Természeti csodák – sóbarlangok  
 
Hallstatt – Ausztria ékszerdoboza 
 
 

A hallsatt – i sóbánya és az erre épült 
település története hosszú századokra 
nyúlik vissza, melyet igazi kalandok 
közepette fedezhetünk fel.  Miután 
feltornásztuk magunkat a 
panorámafelvonó segítségével a hegyre, 
megkezdődik az időutazás egészen a Kr. 
e. I. századig. Megismerkedhetünk az 
akkori és későbbi korok vívmányaival, 
felfedezéseivel a fehérarany – 
bányászattal kapcsolatban, mindeközben 
bánya kocsival haladunk végig a 
járatokon, kipróbálhatjuk a bányászok 
csúszdáját és megcsodálhatjuk a 
földalatti szikes tavat is. Hallstatt, mint 
város és a mellette elhelyezkedő hallstatt 

– i tó csodálatos látványvilágával az UNESCO világörökség része! Az idelátogatóknak lehetősége nyílik 
Dachstein – re feljutni felvonóval.  
 
Nyitva tartás – sóbánya: április 9 – szeptember 25, minden nap 09.30 – 16.30; szeptember 26 – 
november 6, minden nap 09.30 – 15.00; november 7 – november 27, minden nap 09.30 – 14.30 óráig 
Nyitva tartás – sóbánya felvonó: április 9 – szeptember 25, minden nap 09.00 – 18.00; szeptember 26 
– november 6, minden nap 09.00 – 16.30; november 7 – november 27, minden nap 09.00 – 16.00 – ig. 
Belépő: kombinált jegy: gyerek (4 – 15 év): 15 €; felnőtt: 30 €; diák, nyugdíjas: 27 € (további 
információkért árakkal kapcsolatban keresse fel az alábbi honlapot) 
Cím: 4830 Hallstatt, Salzbergstraße 21. 
Web: www.goldeck-panoramastrasse.at 



 

 

 

 
 

Altaussee 
 
 
Altaussee – ben található Ausztria 
legnagyobb még ma is működő 
sóbányája. Csak itt találkozhatunk 
kristályszerű tiszta só sziklákkal. 
Természetesen itt is kipróbálhatjuk a 
bányász-csúszdákat, sok érdekességet 
tudhatunk meg a bányászatról és 
láthatunk szikes földalatti tavat is. A hely 
érdekessége még, hogy a II. világháború 
alatt sok híres művészeti alkotást 
rejtettek el és mentettek meg a 
bányajáratokban. Erről interaktív 
bemutatót is láthatunk lent a tárnában.  
 
Nyitva tartás: április 9 – október 30, 
minden nap 09.00, 11.00, 13.00, 15.00 
órakkor van vezetés. 
Belépő: gyerek (4 – 15 év): 9 €; felnőtt: 18 €; diák, nyugdíjas: 16 € (további információkért árakkal 
kapcsolatban keresse fel az alábbi honlapot) 
Cím: 8992 Altaussee, Lichtersberg 25. 
Web: www.salzwelten.at 
 
 

Természeti csodák – jégbarlangok  
 
 

Dachstein – jégpalota  
 
 
Dachstein a világörökség védelme alatt 
álló egyedülálló látnivaló. A jégbarlang 
belsejében precízen megmunkált 
jégszobrokkal találkozhatunk, melyek 
nemcsak múló alkotások, hiszen a 
barlang belsejében egész évben -0,2 fok 
van. Meleg ruha és erős cipő ajánlott. 
Obertraunból indul egy útszakasz a 
felnvonókhoz. Több szakaszos felvonó 
segítségével juthatunk fel a 2700 
méteres magaslatra, ahonnan nemcsak 
a barlanghoz, hanem az ún. Skywalkhoz 
is eljuthatunk. Az embernek az az 
érzése, hogy az felhők között jár, hiszen 
csak egy vasszerkezet tartja meg a 
látogatókat az alatta tátongó 250 
méteres mélység felett.  



 

 

 

 
 
Nyitva tartás: egész évben látogatható, minden nap 08.30 – 16.30 óráig. 
Belépő: gyerek: 5,5 €; felnőtt: 10 €; diák: 8 €  
Cím: 4831 Obertraun, Winkl 75. 
Web: www.derdachstein.at 
 
 

Werfen-i jégbarlang 
 
 
A világ legnagyobb jégbarlangja 1641m 
magasságban, a Tannen – hegység 
belsejében található. Ténylegesen több 
mint 47 km hosszú, és még mindig nincs 
az összes folyosó és terem felkutatva. 
Az egyedülálló barlang-rendszer 
látogatásával gazdag élményekben lehet 
részünk. A látogató 2 km hosszú, 
többnyire kiépített körsétát tehet 
szakszerű vezetéssel a barlangrendszer 
leglátványosabb szakaszain. A sétánk 
során 134 m szintkülönbséget kell 
megtenni. Karbid lámpával kutatjuk fel a 
Jégpalotát, a Jégóriások várát és a 
Jégkirálynő fátylát. A barlangban a 
hőmérséklet 0 Celsius fok körül van. 
Meleg ruha és erős cipő ajánlott.  
 
Nyitva tartás: május 1 – október 26, minden nap 08.00 – 15.00 óráig. 
Belépő: gyerek: 14 €; diák: 18 €; felnőtt: 24 €; 
Cím: 5450 Werfen, Eishohlenstrasse 30. 
Web: www.eisriesenwelt.at 



 

 

 



 

 

 

 
 

Természeti csodák – Vízesések, 
tengerszemek 

(egész évben látogatható, ingyenes programok) 
 
 

Günster vízesés 
 
 

60 méteres mélységével Stájerország 
legnagyobb vízesése.  Megtekintése 
ingyenes. A közeli farmháznál a parkolás 
ingyenes, a parkoló mellett egy kis 
állatsimogatót is kialakítottak, ahol mini 
malacok, kacsák, kis kecskék, nyuszik és 
pávák is láthatók. Csúszásveszély miatt 
jól tapadó cipő ajánlott. 
 
 
Nyitva tartás: tavasztól késő őszig 
látogatható (télen a fa állványzat le van 
zárva) 
Belépő: ingyenes 
Cím: Schöder és Krakaudorf között  
Web: www.steiermark.com 

/de/poi/fliessgewaesser-klammen-guenster-wasserfall_47800 
 
 

Krimml vízesés 
 
 
A Krimml vízesés 380 méteres 
magasságával  Európa leghosszabb 
szabadon alázuhanó vízesése, a világ 
ranglistáján pedig az ötödik helyet 
foglalja el. Mivel 1687méter magasan 
található, a vízpermet télen vastag 
csillogó jégpáncélba burkolja a környező 
sziklákat és növényeket. A három 
zuhatagból álló lélegzetelállító együttes a 
Hohen-Tauern Nemzeti Park területén 
található.  
 
Nyitva tartás: egész évben látogatható 
Belépő: ingyenes 
Cím: 5743 Warnsdorf/Krimml, Krimml 
47. 
Web: www.wasserfaelle-krimml.at 



 

 

 

 
 

Etrach-hegyi tengerszem 
 
 

Ez az enyhén sósvizű tó a Krakau völgy 
szívében fekszik. Természetesen több 
tengerszem is fellelhető a régióban, mint 
például a Schatten See, Preber See de 
mindközül az Etrach See elhelyezkedése 
a legszebb. Ezen a területen található 
Ausztria legjobb minőségű levegője, nem 
csoda hát hogy a környéken rengeteg 
sportolásra alkalmas hely van, legyen 
szó túrázásról, Nordic Walkingról vagy 
biciklizésről. Horgászás és csónakázási 
lehetőségük is van az idelátogatóknak. A 
tó bejáratánál lévő étterem pedig remek 
pisztrángfogásokat kínál vendégei 
számára. 
 
 

Nyitva tartás: egész évben látogatható, az étterem május 1 – október 15-ig van nyitva. 
Belépő: ingyenes 
Cím: 8854 Krakauebene (Etrach See táblát kell követni) 
Web: www.etrachsee.at 
 
 

Turrach hegyi tengerszem 
 
 
A tengerszem két megye, Stájerország 
és Karintia határán, hegycsúcsok közt 
helyezkedik el, az idilli, érintetlen táj és a 
sokféle téli – nyári sportolási lehetőség 
egyik központja. Idősek és fiatalok, 
sportolók és családok számára egyaránt 
ideális hely a kikapcsolódásra. A tó köré 
épült faluban található egy ásvány 
múzeum, valamint a környék leghíresebb 
bobpályája. A bobpálya parkolójától indul 
egy könnyű terepű túraútvonal a három 
tó túra, mely három kisebb hegyi 
tengerszemet jár be. Az ősvényen 
minden elágazásnál megtalálható a 
helyes útvonalat jelző „3 See Wanderung 
tábla”. 
 
Nyitva tartás: egész évben látogatható, a bobpálya nyitva tartása megtalálható a „Szabadidős 
Programok“ kiírásban. 
Belépő: ingyenes 
Cím: 9565 Turracher – Höhe 
Web: turracherhoehe.at 



 

 

 

 
 

Wilde Wasser Weg – Vadvizi vándor túraútvonal 
 
 
Schladmingtól délre található Rohrmoos 
untertal, innen indul egy kiránduló 
útszakasz a Wilde Wasser Wanderweg 
felé. Ezt a túra útvonalat az első 
hivatalos National Geographic vándor 
túraútvonalnak választották. 
Schladmingtól a Riesach vizesésig egy 
kb. 4,5 órás gyaloglással juthatunk le. Az 
útról több irányba is lehet menni 
különbözö tematizált túrákra. A helyszín 
egyedülálló, melyet az útvonal teljes 
hosszában vízesések, szurdokok és vad 
hegyi folyók öveznek.  
 
Nyitvatartás: egész évben látogatható 
Belépő: ingyenes 
Cím: 8971 Schladming, Wilde Wasser Weg 
Web: www.stubai.at 
 
 

Bärenschützklamm Mixnitz – Medve-szurdok Mixnitz 
 
 

A Medve – szurdok (Bärenschützklamm) 
és a felette magasodó Hochlantsch 
(1720 m) Stájerország középső részén, 
az Alpok legkeletibb szélén, a Grác 
környéki hegyvidéken találhatók. A 
szurdokot Ausztria legszebb járható 
vizes szurdokaként említik, 1978 óta 
védett. A szurdok bejárásához Mixnitz 
faluba kell eljutnia az idelátogatóknak. A 
parkolótól kb. 2 kilóméterre található 
maga a szurdok bejárata, ahol egy régi 
faházban tudják megvenni a 
belépőjegyeket a túrázók. Az útvonal 
minősége kiváló, a látvány pedig 
felejthetetlen. 
 

 
 
Nyitva tartás: május 1 – október 31, minden nap, 7.30 – 16.00 óráig. 
Belépő: gyerek (6 – 16): 2,6 €; felnőtt: 3,5 €; 
Cím: 8131 Mixnitz, Bärenschütz 40. 
Web: www.baerenschuetzklamm.at 


