
Utazási terv, egy Salzburgland-i búcsú utazáshoz

A korábbi években, amikor először jártunk Salzburgerland-ban, szálláshelyként a Fusch am 
Großglockner-ben lévő Oberreiter Panziót választottuk, most is ez lesz a szálláshelyünk.
A tervbe sok helyszínt be lehetett volna tenni, hiszen van számtalan szép és érdekes, különleges 
látnivaló, ha hegyekről van szó. 

Ausztriába 2000. év óta járunk rendszeresen. Sok-sok helyen 
megfordultunk, rengeteg élményben volt részünk, több szálláshelyet 
is megismertünk, ezek közül a szívünkhöz a legközelebb álló az 
Oberreiter Panzió, talán azért mert a tulajdonosnő – Marlene – 
mindig szeretettel fogadott minket. Fusch nagyon szép környezetben 
fekszik, jó kiinduló pont volt mindig, maga a panzió, kényelmes, 
családias, nagyon jó állapotban tartott, és az ára is kedvező.

A rövidre szabott idő jó kihasználása érdekében, az oda és vissza utat is teljes mértékben igyekszem 
kihasználni. Az autóba szereltem egy videó állványt, így az 
utazások alatt látottakat is rögzíteni tudom a HD minőségű 
digitális videó kamerával, így majd később lesz mivel felidézni 
az emlékeket. Megtett út hossza 1.795 km, teljes költség 828 € 
(232.000 Ft, 2+1 személynek),  4 nap (3 éjszaka) utazással 
együtt.

1. nap - Odautazás során a a Hohe Tauern Nemzeti 
Parkot (Murau - Tamsweg - Obertauern) érintve, 
megállnánk egy különleges élményt nyújtó bobozásra a 
Tamsweg közelében lévő Nocky Flitzer alpesi 
bobpályánál (Ausztria leghosszabb és legnagyobb 
szintkülönbségű pályája) egy lecsúszás, séta a tó körül, 
majd tovább utazás Obertauern-en keresztül Fuch-ba. 
Menet közben még útba ejtjük: Radstat, Bischofshofen, 
Mülbach és Dienten am Hochkönig városkákat. 

2. nap – Gasteinertal (Itt még nem jártunk). Utazás a 
völgybe, felvonóval a hegytetőre, ahol két különlegességet 
építettek: függőhidat és egy panoráma kilátó 
teraszt és megismerkedünk magával a völggyel  is 
(Dofrgastein, Bad Hofgastein, Badgastein). Tovább 
utazunk, útba ejtjük az „Alpen Klinik” TV sorozat 
kastélyát, St.Martin bei Lofer-ben. Visszafelé megállunk 
Seefeldben (szánkópálya) és vissza Fusch-ba.

3. nap – Utazás a Großglockner Alpesi úton át, Gleccser 
(ebéd), majd Heiligenblut  -ból induló kabinos   
felvonóval fel a hegytetőre és vissza, majd tovább utazás 
Lienz-be (Bob) és visszautazás a Felbertauern straßen 
(alagút) Fusch-ba.

4. nap - Hazautazás – az A10 autópályán 
Villach felé vesszük az irányt, kitérünk a 
Malta-talba (víztároló, ebéd), majd 
indulás hazafelé (Tamsweg, Murau 
érintésével S6, S4, Eisenstadt, A4, M1).

http://www.kastelyok-utazas.hu/Lap.php?cId=277&kId=277
http://www.kaernten-top10.at/de/malta-hochalmstrasse/
http://www.osttirodler.at/
http://www.hochkoenig.at/de/urlaubserlebnis/sommer/sommerrodelbahn
http://www.schloss-grubhof.at/
http://www.gross-glockner.at/de/sommer/bergsommer/bildergalerie
http://www.gross-glockner.at/de/sommer/bergsommer/bildergalerie
http://www.gross-glockner.at/de/sommer/bergsommer/bildergalerie
http://www.gross-glockner.at/de/sommer/bergsommer/bildergalerie
http://www.utazzausztriaba.hu/gastein-i-fuggohid.html
http://www.utazzausztriaba.hu/gastein-i-fuggohid.html
http://www.kastelyok-utazas.hu/Lap.php?cId=1640&kId=1640

