
Johannesbachklamm (szurdok)
http://www.johannesbachklamm.at/
GPS: 47.781443  , 16.033977 (Gasthof)
2732 Würflach, Klammgasse 383. , kapcsolat: Claudia Seemann
E-mail: office@johannesbachklamm.at, Telefon:   026 4220573
A Gasthof egész évben nyitva, nyitva tartás a WEB lapon.
GPS: 47.778213 , 16.047835 (Würflach felőli bejárat)
http://www.wuerflach.at/index.php/tourismusfreizeit-mainmenu-
108/johannesbachklamm

Ha a Schneebergről megyünk hazafelé, vagy a Hoche Wand az uticél, 
némi kis keresgélés után meg lehet találni ezt a kis szurdokot. Mind a 
felső, mind az alsó végéről be lehet jutni, jól ki van táblázva a B-26.sz főúttól a szurdok bejáratokig 
(keleti és nyugati vége).
A szurdok hossza 6 km hosszú, vadregényes táj a Hoche Wand (Nagy Fal) régióban, Alsó-
Ausztriában Wiener Neustat és Puchberg között, amely Würflach nyugati határában fekszik és 15 
perc sétával érhető el a faluból.

A szurdokban a 19. század második felében szénbányászok dolgoztak. 1889-ben nyitották meg az 
idegenforgalom előtt, a biztonságos bejárat 1902-ben létesült.
A szurdok legmélyebb pontja mintegy 60 m mély, és mintegy 1 000 m hosszú, és elválasztja a 
nyugati oldalán lévő puhább kőzetet a Schrattenbach hegyek keleti nagy kavicsos síkságától. A 
tektonikus hasadékot a csapadékos éghajlat segítette, hogy több ezer év alatt elmélyítse a patak 
medrét.

Első alkalommal 2010. évben voltunk ott Advent idején, 
egy hetes ünnepségsorozat volt a völgyben, 
természetesen evés-ivás elmaradhatatlan volt, és ajándék 
vásárláshoz is volt bőven választék. Akkor a Gasthof 
felőli végétől indultunk, végig a patak medre mellett 
kiépített turista úton. Bár ki volt írva a bejáratnál a 
hídon, hogy télen nincsen úttisztítás, egészen jól le volt 
már taposva a hó, este a vissza út viszont már nem volt 
olyan egyszerű, hiszen korom sötét volt, még a hold sem 

világított be a szurdokba. Egyszerűen el is felejtkeztünk róla, hogy odafelé rendben van, hiszen még 
világos volt, de mi lesz visszafelé, hiszen akkor már sötét lesz. Sokan voltak az adventi vásárban, 
így a már jártasabb látogatók, vittek magukkal lámpát, a vásárban pedig fáklya is kapható volt.

Kíváncsiak voltunk rá, hogy nyáron, amikor minden zöld 
és világos van, milyen a völgy-szurdok, így került sor most 

a legnagyobb melegben a nyári 
látogatásra.
Itthon (Pesten) 36 fok volt, a 
völgy bejáratánál 29 fok, de bent 
a szurdokban nagyon kellemes 
volt az idő, a látvány fenséges. 
Rengetegen voltak, járták a 
szurdokot gyerekkel, kutyával, biciklivel.
Az út végig követi a patak medrét, hol az egyik, hol a patak másik 
oldalán, a patakot hidak szelik át, sok helyen a sziklába erősített függő 
fajárdák, lépcsők vezetnek. Minden jól karbantartott, sok helyen látszott, 
hogy egyes részeket teljesen újraépítettek.
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A település vége felől egy kiszélesedő tisztás van, itt éppen rendezvény volt, borkóstolással. 
Ugyanitt kulturált, tiszta WC biztosítja a szükségletet. Mondanom sem kell, hogy tisztaság minden 
felé. Annyian voltak, hogy a bevezető út két oldalán a település végétől a völgy bejáratáig sorban 
parkoltak az autók, telt ház volt. A nagy parkolótól kb 15 perc séta, de hát Ausztriában is 
kényelmesek az autósok, ezért elmennek amíg lehet.
A szurdok elején egy helyi festőnek (akvarell képek) volt az erdőbe kitelepített kiállítása, a kiállított 
remekműveket meg is lehetett vásárolni. Ilyen kitelepülés itthon elképzelhetetlen, hiszen csak addig 
lenne meg a kép, míg a kirakást végző el nem fordul, aztán bottal ütheti a nyomát. Ausztria egy más 
világ!

Advent a Johannesbachklam szurdokban 2012. december 6. - 9 között 
lesz, belépő 2.50 €.

Advent a Johannesbachklamm szurdokban – 2010.december
Nyitva:       naponta 14:00 órától
Belépő:       € 2,-- 
A szurdok a rendezvény idején csak  Würflach felől közelíthető meg, parkolási lehetőséggel.

A különleges adventi kirakodóvásár nem 
akármilyen helyszínen várja a látogatókat 
a romantikus Johannesbach klamm 
szurdok kellős közepén, sziklák, erdők 
és vizek ölelésében.

A romantikus John szurdok közepén a 
sziklák, erdők és vizek mentén, már 1994 

óta kerül megrendezésre a St. John's szorosban az Advent.
Hangulatvilágítás biztosítja a 
rendezvényhez a jó légkört, hogy a 
korábbi évekhez hasonlóan több ezer 
látogató jól érezze magát. A 
legnagyobb attrakció minden 
bizonnyal "A legnagyobb díszített  
karácsonyfa Ausztriában", melyen a 
díszek nagyméretű gyertyák, gyöngyök, cukorkák. A kb. 20 m magas óriás fenyő alatt található egy 
ajándékokkal teli nagyméretű asztal, melyen túlméretezett ajándékokat látni (pl. 6 m hosszú Schier, 
2 m széles robogó, egy 1,5 m magas csúszda, óriás csomagokkal).
Körülbelül 40 kiállítóhely (árus) gondoskodik a látogatók kényeztetéséről: kulináris élvezetek, 
meleg italok, sütemények, ajándékok, stb.
Érdemes felkeresni az újonnan épült rusztikus fapajtát, amely ismét kézműveseknek ad otthont 
(üvegfúvó, kovács, esztergályos), ahol a szakmák látványosan mutatják be képességeiket.

http://www.johannesbachklamm.at/johannesbachklamm.htm

A Gasthof (fogadó) az St. John szurdokban található, a 
szurdok nyugati végén, a nyáron is hűvösebb és frissebb a 
levegő, mint a szurdokon kívül. Jó ételek és udvarias 
kiszolgálás várja a látogatókat egész évben. Az eső ellen 
terasz védi a vendégeket, parkoló a Gasthof előtt.
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