Schneebergbahn
Schneeberská
železnica
A természet ritmusát követve fel a hegyre,
ahonnan a tekintet a végtelenbe szárnyal.
V rytme prírody do hôr do raja výhľadov.
2019-es menetrend, árak és információk
Cestovný poriadok, ceny a informácie 2019

www.schneebergbahn.at
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Üdvözöljük
Puchberg am Schneeberg-ben!
Puchberg am Schneeberg új turisztikai központja egyben a
Schneebergbahn névjegyének is tekinthető. Modern, látványos
kialakítása már első pillantásra lenyűgözi a látogatókat. A turistairoda
Puchberg településről és környékéről, valamint számtalan remek
túralehetőségről nyújt tájékoztatást. A Schneeberg hegyre közlekedő
vonatra a pénztáraknál lehet menetjegyet váltani.
A tágas kilátóteraszról már indulás előtt is gyönyörködhetünk az
Alsó-Ausztria legmagasabb hegyére nyíló csodás kilátásban.
A hegyről visszatérve az ajándékboltban rengeteg különleges
emléktárgy között válogathatunk.

Vitajte v Puchbergu
pod Schneebergom!
Turistické centrum v Puchbergu pod Schneebergom je skvelou vizitkou
Schneeberskej železnice. Táto moderná budova nadchne každého hosťa svojím atraktívnym dizajnom. Pri priehradke turistickej kancelárie získajú
návštevníci detailné informácie o mestečku Puchberg, jeho okolí a o rozmanitých možnostiach podnikať pešie túry. Pri pokladni si môžu zakúpiť cestovné lístky na jazdu Schneeberskou železnicou, ktorá ich
zavezie do raja výhľadov. Z veľkoryso koncipovanej terasy sa totiž otvára
nádherný pohľad na najvyššiu horu Dolného Rakúska. V obchode so suvenírmi je možné si zakúpiť krásne darčeky na pamiatku.
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GYÓGYÍTÓ KLÍMÁJÚ ÜDÜLŐHELY ÉS TÚRAFALU
bájos alpesi falu. A Bécstől 80 km-re délre, egy álmatag,
romantikus völgykatlanban, Alsó-Ausztria legmagasabb hegyének
(2075 m) lábánál fekvő Puchberg a hegyet kedvelők és pihenésre vágyók
eldorádója. Számtalan kúra- és szabadidős ajánlata mellett kitűnő
szálláshelyeiről és remek gasztronómiai kínálatáról is híres. Bármelyik
évszakban érdemes felkeresni.
KÚPELE S LIEČIVOU KLÍMOU
A IDEÁLNE MIESTO PRE PEŠIU TURISTIKU
sa nachádzajú na jednom z posledných východných výbežkov Álp 80 km
južne od Viedne v romanticky zasnenej kotline na úpätí najvyššej dolnorakúskej hory s vrcholom v nadmorskej výške 2075 m. V Puchbergu sa nájde
pre každého niečo: od najrôznejších kúpeľných, športových, spoločenských i
kultúrnych aktivít až po vynikajúce gastronomické a ubytovacie podniky.
Môžete si tu užiť každé ročné obdobie - tak znie dovolenková pozvánka
tohto mestečka.
Tourismusbüro Puchberg am Schneeberg/
Turistická kancelária Puchberg pod Schneebergom
Sticklergasse 3
A-2734 Puchberg am Schneeberg
Tel. +43 2636 2256
tourismusbuero@puchberg.at
www.puchberg.at

PUCHBERG AM
SCHNEEBERG

Kiadó/Vydavateľ: Niederösterreichische Schneebergbahn GmbH, Bahnhofplatz 1,
2734 Puchberg am Schneeberg, Tel. +43 2636 3661, Fax 3262, office@schneebergbahn.at,
www.schneebergbahn.at; Készült az Alsó-Ausztriai Tartományi Kormány és a NÖ-Werbung
támogatásával 2018. S podporou úradu krajinskej vlády spolkovej krajiny Dolné Rakúsko a
Dolnorakúskej turistickej centrály NÖ-Werbung 2018. Kialakítás/Dizajn: Bernhard Stranz,
www.stranz.be.at; Fotók/Fotografie: Franz Zwickl, Bartylla, vendéglátók/jednotlivé zariadenia;
Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A változtatás jogát fenntartjuk. © 2018
Zmeny a tlačové chyby sú vyhradené. © 2018
3

Schneeberg

Hochschneeberg
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Park/
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1 Puchberg am Schneeberg pályaudvar/
		 Dolná stanica Puchberg pod
		 Schneebergom
Strengberg
2 760Hengsttal
megálló, VOKA galéria/
m
		 Zastávka Hengsttal, galéria VOKA
Kienberg
904 m
3 Hengsthütte megálló/
		 Hengsthütte (zastávka)
4 Marias Land/Oblasť Marias Land
5 Himbergerhaus/Chata Himberger Haus
6 Ternitzerhütte/Chata Ternitzerhütte
7 Baumgartner megálló/
		 Zastávka Baumgartner
8 Erzsébet kápolna/Alžbetin kostolík
9 Hochschneeberg hegyállomás/
		 Horná stanica Hochschneeberg
10 Berghaus Hochschneeberg/
		 Horská chata Hochschneeberg
11 Damböckhaus/Chata Damböckhaus
12 Klosterwappen 2.075 m
13 Fischerhütte, Kaiserstein/
		 Chata Fischerhütte, Kaiserstein
14 Edelweißhütte/Chata Edelweisshütte
15 Schneeberg ülőlift hegyállomása/
		 Horná stanica sedačkovej lanovky
		 na Schneeberg
16 Schneeberg ülőlift völgyállomása/
		 Dolná stanica sedačkovej lanovky
		 na Schneeberg
17 Wunderwiese
		 (Csodaterep/Kúzelná lúka)
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18 Forellenhof
19 Wegscheidgraben
Pizzeria Alpentaverne
20 Vízesés és mellette fogadó/

		 Vodopád a hostinec Wasserfallwirt
21 Zwinz fogadó/Hostinec Zwinz
Reitzenberg
783 m
22 Almreserlhaus/Chata Almreserlhaus
23 Schober kápolna/Kaplnka Schober
24 Öhlerschutzhaus menedékház/
		 Chata Öhlerschutzhaus
25 Hauwirt uzsonnázóhely/
		 Občerstvenie Hauwirt
26 InsLift
27 Berggasthof Mamauwiese hegyi fogadó/
		 Horský hostinec Mamauwiese
28 Wunderalm (Csodarét/Pasienok zázrakov)

Aktuális napi menetrend/
Aktuálny denný cestovný poriadok
www.schneebergbahn.at
Foglalás/Rezervácie
Tel. +43 2742 36 09 90-99
Menetjegyvásárlás/
Predaj cestovných lístkov
www.schneebergbahn.at
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Puchberg am Schneeberg pályaudvaráról (577 m) a Salamander motorvonat alig 40 perc alatt teszi meg az utat azGrünbach-Klaus
1800 m magasságban
található Hochschneeberg hegyállomásra. Járja be a Schneeberg
fennsíkján található jelzett túrautakat és térjen be közben valamelyik
hangulatos hegyi kunyhóba.

Nastupovať!
Zo stanice Puchberg am Schneeberg (577 m n.m.) vás motorový vlak
Salamander za 40 minút zavezie do hornej stanice v nadmorskej výške
1800 m – priamo do raja výhľadov. Vydajte sa po mnohých značených
turistických chodníkoch na náhornej plošine na Schneebergu. Navštívte
niektorú z tradičných a útulných horských chát.
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2019-es
menetrend

Cestovný
poriadok 2019

SALAMANDER
MOTORVONAT

MOTOROVÝ VLAK
SALAMANDER

HEGYMENET (40 perc)
Puchberg–Hochschneeberg
naponta 9:00, 10:30, 12:00,
14:00, 15:30
További vonatok igény esetén
félóránként.

CESTA NAHOR (40 minút)
Puchberg–Hochschneeberg
Denne o 9:00, 10:30, 12:00,
14:00, 15:30 hod.
Ďalšie vlaky podľa potreby každú
polhodinu.

VÖLGYMENET (40 perc)
Hochschneeberg–Puchberg
naponta 9:45, 11:15, 13:15,
14:45, 16:15
További vonatok igény esetén
félóránként.

CESTA DOLU (40 minút)
Hochschneeberg–Puchberg
Denne o 9:45, 11:15, 13:15,
14:45, 16:15 hod.
Ďalšie vlaky podľa potreby každú
polhodinu.

Rossz idő esetén menetrend korlátozások.
Érvényes 2019.4.27.–2019.10.27.

Obmedzenia pri nepriaznivom počasí.
Platí od 27.4.2019 do 27.10.2019

NOSZTALGIA GŐZÖS
HEGYMENET (90 perc)
Puchberg–Hochschneeberg
Vasár- és ünnepnapokon,
és megrendelés esetén
11:23

PARNÝ VLAK NOSTALGIA
CESTA NAHOR (90 minút)
Puchberg–Hochschneeberg
Nedeľa a sviatky
a na objednávku
o 11:23 hod.

VÖLGYMENET (70 perc)
Hochschneeberg–Puchberg
Vasár- és ünnepnapokon,
és megrendelés esetén
15:17

CESTA DOLU (70 minút)
Hochschneeberg–Puchberg
Nedeľa a sviatky
a na objednávku
o 15:17 hod.

Rossz idő esetén menetrend korlátozások.
Érvényes 2019.6.30.–2019.9.1.

Obmedzenia pri nepriaznivom počasí.
Platí od 30.6.2019 do 1.9.2019
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2019-es árak

Ceny 2019

ÁRAK
38,00 € hegy- és völgymenet
33,00 € kedvezményes
hegy- és völgymenet
(20 főnél nagyobb
csoportok,
62 éven felüliek,
mozgáskorlátozottak,
vendégkártyával
rendelkezők)
28,00 €		 hegy- vagy völgymenet
9,00 € felár a nosztalgia gőzösre

CENY
38,00 € pre jazdu nahor a dolu
33,00 € pre jazdu nahor a dolu
		 (skupiny od 20 osôb,
		 seniori 62+,
		 osoby s obmedzenou
		mobilitou,
		 osoby s preukazom hosťa)
28,00 € pre jazdu nahor alebo dolu
9,00 € príplatok pre
		 parný vlak Nostalgia

KEDVEZMÉNYEK
50% • 15 éven aluli
		gyermekeknek
• kutyáknak
		 (szájkosár +póráz!)
Ingyenes 6 éven aluli
		gyermekeknek
		 (egy felnőtt ölében)
További kedvezmények:
• családoknak

ZĽAVY
50% • deti do 15 rokov
• psy (náhubok + vôdzka!)
Zdarma deti do 6 rokov
(na kolenách dospelej osoby)
Ďalšie zľavy:
• rodiny
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Kulturális & kulináris élmények
a vasútvonal mentén
Kultúrne a kulinárske zastávky
Fantasztikus kilátás, egy művészeti galéria és a finom buktájáról híres
Baumgartner megállóhely.
Nádherné výhľady, umelecká galéria cestou a zastávka Baumgartner
vychýrená výbornými buchtami.

HENGSTTAL MEGÁLLÓ
VOKA GALÉRIA
Máj., jún., szept., okt.:
Szo & Vas 10:00–17:00 h
Júl., aug.:
Cs–Vas 10:00–17:00 h
www.voka.at – Atelier
ZASTÁVKA HENGSTTAL
GALÉRIA VOKA
máj, jún, sept., okt.:
so & ne 10:00–17:00 hod.
júl, august:
št–ne 10:00–17:00 hod.
www.voka.at – Atelier
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BAUMGARTNER MEGÁLLÓHELY
Itt lehet megkóstolni a fenséges
schneebergi buktát! Nagy napsütötte terasz, kitűnő szezonális
konyha, csoportos és családi
ünnepségek, különféle rendezvények, mint pl. reggeli vagy délutáni
sörözés-borozás;
150 perc séta Puchbergig.
Tel. +43 720 991 234
ZASTÁVKA
BAUMGARTNER
Tu majú lahodné schneeberské
buchty! Veľká slnečná terasa,
vynikajúca sezónna kuchyňa, aj
pre skupiny a rodinné oslavy,
rôzne mimoriadne podujatia, ako
sú ranné a večerné ľudové slávnosti
s hodovaním;
150 min. chôdze do Puchbergu.
Tel. +43 720 991 234

Ünnepségek & élmények
Oslavy & zážitky
ERZSÉBET KÁPOLNA – A CSEND FELFEDEZÉSE
Ki ne ismerné: a hétköznapok kihívásai mellett alig marad időnk lazítani.
Rendkívül ritkák a meghitt, csendes pillanatok, amikor megállunk és
magunkba tekintünk. A szecessziós stílusban épült Erzsébet kápolna
és csodálatos környezete emlékezetes helyszíne lehet romantikus
esküvőnek, keresztelőnek, aranylakodalomnak, vagy bármilyen egyéb
fontos eseménynek.
ALŽBETIN KOSTOLÍK – OBJAVIŤ HODNOTU TICHA
Zabudnite na starosti všedných dní a príďte si oddýchnuť a načerpať vnútornú
silu do Alžbetina kostolíka. Objaviť hodnotu ticha patrí k umeniu, ako
správne kontemplovať a meditovať. Malý secesný svätostánok je vhodný
pre svadobné oslavy, krstiny, birmovky alebo inú nezabudnuteľnú udalosť.
Toto miesto je čímsi zvláštne, budete naň navždy spomínať.
AUSZTRIA LEGMAGASABBAN
FEKVŐ GALÉRIÁJA ÉS ALPESI
GYERMEK ÉLMÉNYVILÁGA
A hegyállomásnál ingyenesen
látogatható az informatív kaleidoszkóp, a „Top Art 1800“
Galéria és az Erzsébet kápolna.
Az óriási alpesi gyermek
élményvilág (5000 m 2) az apróságok valóságos paradicsoma.

NAJVYŠŠIE POLOŽENÁ
GALÉRIA A DETSKÝ HORSKÝ
SVET
Pri hornej stanici majú návštevníci k dispozícii informatívny
kaleidoskop, umeleckú galériu
„Top Art 1800“ a historický
Alžbetin kostolík – vstup zdarma.
Malých hostí poteší fantastické
ihrisko pre deti (5000 m2)
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AHOL A TEKINTET A VÉGTELENBE SZÁRNYAL
A jelzett körtúraút (1 órás, könnyű) kiindulópontja az 1800 m
magasságban található hegyállomás a Hochschneebergen. A környező
csodás hegyvilágra nyíló mesés kilátásról és egyebekről az audioguide*
szolgál bővebb információval. Családok számára felejthetetlen emlék
lehet a gyermek élményvilágban tett látogatás, a művészetkedvelők
felkereshetik Ausztria legmagasabban fekvő galériáját. A kaleidoszkóp
multimédiás különlegesség, a szemközti oldalon álló, Erzsébet királyné
emléke előtt tisztelgő kápolnát is közelebb hozza. Fent a látnivalók
megtekintéséért nem kell fizetni.
* Tipp: Az audioguide a hegyállomáson kölcsönözhető!
RA J VÝHĽADOV
Východiskovým bodom značeného okružného turistického chodníka (1 hodina ľahkej chôdze) je horná stanica Hochschneeberg v nadmorskej výške
1800 m. Audiosprievodca* vám poskytne komentár k nádherným výhľadom
na prekrásny svet vrchov vôkol a priblíži i mnoho ďalšieho, rodiny tu nájdu
detský horský svet. Najvyššie položená galéria v Rakúsku ponúka zážitok
záujemcom o umenie. Kaleidoskop umožňuje multimediálne zoznámenie
na najvyššej úrovni a super výhľady na Elizabetin kostolík priamo pred vami.
Všetky zaujímavosti a atrakcie je možné si užívať zdarma.
* Tip: Audiosprievodcu dostanete na hornej stanici!

10

Damböckhaus
(1810 m)

VADLES
+ távcső
VÝHĽAD NA ALPSKÚ FAUNU
+ ďalekohľad

(1800 m)

Waxriegel
KILÁTÁS A SCHNEEBERGRE
VÝHĽAD NA SCHNEEBERG

KILÁTÁS A
HEGYÁLLOMÁSRÓL
Horná stanica
PREHĽAD

KILÁTÁS PUCHBERGRE
VÝHĽAD NA PUCHBERG

WAXRIEGEL PANORÁMA
PANORAMATICKÝ POHĽAD
(1888 m)

KALEIDOSZKÓP
POHĽAD
do kaleidoskopu

SÉTÁNY
Promenáda
RETROSPEKTÍVNY
POHĽAD

Gyermek élményvilág
Detský horský svet
KILÁTÁS A RAXRA
VÝHĽAD NA RAX
KILÁTÁS A WECHSELRE
VÝHĽAD NA WECHSEL

KILÁTÁS PUCHBERGRE
+ távcső
VÝHĽAD NA PUCHBERG
+ ďalekohľad

Erzsébet kápolna
Alžbetin kostolík
NEBESKÝ VÝHĽAD
Schneebergbahn
vonat Puchberg felé
Schneeberská železnica smerom
do Puchbergu
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Vezetett túrák
Pešie túry so sprievodcom
Puchberg am Schneeberg, a túrafalu immár vezetett túrákkal és
gyógynövénytúrákkal is várja az idelátogatókat. A vezetés minden olyan
vendégnek ingyenes, aki a szálláshelyén valamilyen túrát is tartalmazó
csomagot foglalt. Valamennyi vezetett túra körtúra és tömegközlekedéssel
is elérhető! Vezetett túrák májustól októberig csütörtökönként
9:00 órától. Bejelentkezés kedden 16:00 óráig az alábbi telefonszámon: +43 2636 2256.
Turistická obec Puchberg pod Schneebergom ponúka teraz svojim hosťom
aj pešie túry – napríklad so zameraním na liečivé bylinky - sprevádzané
horskými vodcami. Pre hostí turistických zariadení, ktorí si objednali
balíček na tému pešia turistika, sú sprievodcovské služby zdarma.
Všetky uvedené túry sú okružné a k chodníkom je možné sa dostať aj
verejnými dopravnými prostriedkami! Túry s horskými vodcami:
od mája do októbra, vždy vo štvrtok o 9:00 hod.
Prihlášky do utorka, 16:00 hod, na telefónnom čísle +43 2636 2256.
Turistairoda Puchberg am Schneeberg/
Turistická kancelária Puchberg pod Schneebergom
Tel. +43 2636 2256
www.puchberg.at
VÍZESÉS–MAMAUWIESE
Start/cél: Ülőlift völgyállomás
Útvonal:
8,8 km
Menetidő: 2 ¾ óra
Emelkedő/lejtő: 345 m
Szintkülönbség: 675 m–991 m
Nehézség:
közepes

VODOPÁD–MAMAUWIESE
Štart/Cieľ:
dolná stanica
sedačkovej lanovky
Dĺžka trasy:
8,8 km
Doba chôdze:
2 ¾ hodiny
Výškový rozdiel: 345 m
Nadmorská výška: 675 m–991 m
Stupeň obťažnosti: stredný

WENINGERSTEIG
Start/cél: Ülőlift völgyállomás
Útvonal:
6,7 km
Menetidő: 2 ¾ óra
Emelkedő/lejtő: 474 m
Szintkülönbség: 860 m–1327 m
Nehézség:
közepes

CHODNÍK WENINGERSTEIG
Štart/Cieľ:
dolná stanica
sedačkovej lanovky
Dĺžka trasy:
6,7 km
Doba chôdze:
2 ¾ hodiny
Výškový rozdiel: 474 m
Nadmorská výška: 860 m–1327 m
Stupeň obťažnosti: stredný

VASÚT MENTI TÚRAÚT
Start/cél: Puchbergi pályaudvar
Hochschneebergi
hegyállomás
Útvonal:
10 km
Menetidő: 3 óra
Emelkedő/lejtő: 1223 m
Szintkülönbség: 577 m–1800 m
Nehézség:
nehéz

TÚRA POPRI ŽELEZNICI
Štart/Cieľ: stanica Puchberg
horná stanica
Hochschneeberg
Dĺžka trasy:
10 km
Doba chôdze:
3 hodiny
Výškový rozdiel: 1223 m
Nadmorská výška: 577 m–1800 m
Stupeň obťažnosti: náročný
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Vendéglátás a hegyen
Gastronómia na horách

BERGHAUS HOCHSCHNEEBERG
Közvetlenül a hegyállomásnál,
1800 m magasan. Káprázatos
panoráma, 320 férőhely az épületben, 100 hely a teraszon, vadételek, szállás kétágyas szobákban.
A Bécs körüli hegyek legérdekesebb vendéglátóhelye.
Hneď pri hornej stanici Schneeberskej
železnice v nadmorskej výške 1800 m:
panoramatický výhľad, sála pre hostí
s 320 a terasa so 100 miestami,
zverinové špeciality, prenocovanie v
2-lôžkových izbách. Najzaujímavejšia
budova Viedenských Álp.
Tel. +43 2636 2257
berghaus.hochschneeberg@aon.at
www.berghaushochschneeberg.at

DAMBÖCKHAUS
20 percre a hegyállomástól, 1810 m
magasan, a Klosterwappen csúcsra
mesés kilátást nyújtó fennsíkon.
Házias ételek, 120 férőhely az
épületben, 150 hely a kertben,
3 komfortszoba zuhannyal,
10 szoba emeleti zuhanyzóval.
20 min. od hornej stanice v nadmorskej výške 1810 m na náhornej
plošine s výhľadom na Klosterwappen, chutná a výživná domácka
strava, 120 miest v sále pre hostí,
150 miest v záhradke, 3 komfortné
izby so sprchou, 10 izieb so sprchou
na poschodí.
Tel. +43 2636 2259
info@damboeckhaus.at
www.damboeckhaus.at

FISCHERHÜTTE
Alsó-Ausztria legmagasabban
fekvő menedékháza (2049 m) ízletes étkeket kínál a vándoroknak!
3 szoba, 36 tábori férőhely, vendégzuhanyzó, lenyűgöző kilátás
és naplemente! Élvezze az igazi
kunyhó hangulatot és feledkezzen
meg a hétköznapokról!
V nadmorskej výške 2049 m je to
najvyššie položená horská chata
v Dolnom Rakúsku s domácou
výdatnou a zdravou stravou! 3 izby,
36 turistických lôžok, sprchy pre
hostí. Krásne výhľady a západy slnka!
V útulnej atmosfére horskej chaty
zabudnete na každodenné starosti!
Tel. +43 2636 2313
fischerhuette@schneeberg.tv
 /FischerhuetteSchneeberg

HENGSTHÜTTE
100 percre a hegyállomástól,
70 percre a puchbergi pályaudvartól, 1012 m magasságban,
zöld környezetben. Házias
finomságok – szezonális különlegességek. Hétfő szünnap.
100 min. od hornej stanice, 70 min.
od žel. stanice Puchberg v nadmorskej výške 1012 m uprostred zelene.
Regionálne pochúťky – sezónne
maškrty. Pondelok zatvorené.
Tel. +43 2636 2103
andrea@hengsthuette.at
www.hengsthuette.at
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NATURFREUNDEHAUS
KNOFELEBEN
A „természetbarátok háza“ a
Krummbachstein lábánál, 1250
m magasságban a régió jellegzetes finomságaival és kényelmes
szobákkal, vagy tábori
férőhelyekkel várja vendégeit
április közepétől november
közepéig. Hétfő szünnap.
Na úpätí hory Krummbachstein,
v nadmorskej výške 1250 metrov,
očakávajú našich hostí vynikajúce
kulinárske špeciality, pohodlné izby
a tiež turistická nocľaháreň.
Otváracia doba polovica apríla –
polovica novembra.
Pondelok zatvorené.
Tel. +43 664 445 0932
www.knofeleben.at
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„INSLIFT“ (ÚJ / NOVÉ)
Itt vissza lehet venni a tempóból,
lazítani a napos teraszon, vagy a
hangulatos belső helyiségben.
A pihenés és kulináris élvezetek
fellegvára: egyszerű és nagyszerű,
édes vagy tápláló, friss és örömmel készített finomságokkal.
Je to miesto odpočinku a kulinárskych zážitkov. Na krásnej slnečnej
terase alebo v útulnej jedálni očakávajú hostí skvelé a vždy čerstvé
domáce jedlá, regionálne lahôdky
a vynikajúce doma pečené múčniky.
Tel. +43 677 6213 5855
www.inslift.at

Vendéglátás a hegyen
Gastronómia na horách

EDELWEISSHÜTTE
Csodálatos kilátás, jó hangulat
és házi készítésű finomságok
várják a túrázókat az
Edelweißhütte kunyhóban. A
Schneebergre és környékére
vezető sok szép gyalogtúra kiindulópontja. Egész éven át üzemel. Szálláslehetőség.
Prekrásny výhľad, príjemná
atmosféra, skvelé domáce jedlá a
regionálne lahôdky očakávajú
peších turistov v chate Edelweiss.
Ideálny východiskový bod pre
pešie túry na Schneeberg.
Celoročne otvorená, možnosť
prenocovania.
Tel. +43 2636 3616
edelweisshuette@schneeberg.tv
www.edelweisshuette.at

ALMRESERLHAUS
Ez a hangulatos hegyi kunyhó
közvetlenül a Fadensattel nyergen
található, alig pár percnyi sétára
a hegyállomástól. A Bécsi Alpok
egyik legszebb napos teraszán ízletes házias ételek és sütemények
várják a betérőket. Kedd szünnap.
Chata stojí priamo v horskom
sedle Fadensattel, v tesnej blízkosti
hornej stanice lanovky. Na jednej
z najkrajších slnečných terás
Viedenských Álp si hostia pochutnávajú na výdatnej domáckej
strave a domácich múčnikoch.
Utorok zatvorené.
Tel. +43 676 79 89 811
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Túrázókat fogadó szálláshelyek
Ubytovacie a gastronomické zariadenia
A legfelemelőbb maga a természet – ezt Alsó-Ausztria legmagasabb
hegyén, a 2075 méteres Schneebergen igazán megtapasztalhatjuk.
Virággal borított gyönyörű alpesi rétek és a környező hegyvilágra
nyíló csodálatos kilátás várja itt a látogatókat.
A Schneebergbahn hegyi vasút a gyógyító klímájú üdülőhely,
Puchberg városából szállítja az utasokat a hegyek birodalmába.
FORELLENHOF
Losenheimer Straße 132
2734 Puchberg am Schneeberg
Tel. +43 2636 3611, Fax -42
info@forellenhof-puchberg.at
www.forellenhof-puchberg.at
Kapcsolódjon ki és túrázzon Losenheimban! Fedett uszoda, szauna,
gőzfürdő, tengerszem, halastavak, játszótér, íjász ösvény, melegkonyha
11:30–20:00 óráig. Akár egy napra is foglalható.
Fizessen 4, maradjon 5 napot: félpanzióval 249,00 € (érvényes V–P)
Odpočinok a pešia turistika v Losenheimu! Krytý bazén, sauna, parný
kúpeľ, alpské jazero, rybníky plné rýb, detské ihrisko, lukostrelecký
chodník, teplá kuchyňa 11:30–20:00 hod. Jednodenné objednávky sú
možné.
5 dní za cenu 4 dní: s polpenziou 249, 00 € (platí ne-pia)

WELLNESSHOTEL WANZENBÖCK
Paradiesweg 4
2734 Puchberg am Schneeberg
Tel. +43 2636 2310, Fax -58
wanzi@schlank-schoen.at
www.schlank-schoen.at
Négy éjszaka félpanzióval, wellness térség, 2 vezetett túra, 1 túrahátizsák,
nordic walking botok, kölcsön esőkabát, 1 túratérkép, 1 Schneebergbahnmenetjegy, 1 ülőlift menetjegy, kerékpárkölcsönzés; (NÖ Card kártya tulajdonosok
a menetjegyek helyett 1 masszázst kapnak) 4 éjszaka félpanzióval 384,00 €/fő
4 noci s polpenziou a využívaním wellness areálu, 2 túry so sprievodcom,
1 turistický plecniak, palice pre nordic walking, zapožičanie pláštenky,
1 turistická mapa, 1 cestovný lístok na Schneeberskú železnicu, požičovňa
bicyklov; (držitelia Karty Dolného Rakúska majú možnosť vymeniť cestovné lístky za 1 masáž)
4 noci s polpenziou za osobu 384,00 €
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RETTER LINIEN
Tel. +43 2635 62360
www.retter-linien.at

TAXI FOHRINGER
Tel. +43 680 1277488
oder +43 2636 21110

Príroda je harmonické, tajuplné univerzum a nevyčerpateľný zdroj krásy,
zdravia a pocitov šťastia. Príroda ovláda dianie na Schneebergu (2075 m),
najvyššom vrchu Dolného Rakúska. Očakáva vás tu panenská príroda, vysokohorské pastviny a nádherný výhľad na krásy okolitého sveta vrchov.
Schneeberská železnica vás do tohto horského raja privezie z kúpeľov Puchberg.

SCHNEEBERGHOF
Wr. Neustädter Straße 24
2734 Puchberg am Schneeberg
Tel. +43 2636 3500, Fax +43 2636 3233
info@schneeberghof.at
www.schneeberghof.at
Teljes kikapcsolódásra vágyik? Irány a hegy! Családi napok a
Schneeberghof szállodában! 2 éjszaka kényeztető ellátással,
túrahátizsák uzsonnával, utazás a fogaskerekű vasúttal, wellness.
236,00 €-tól/fő
„Na hory, pripraviť sa, štart!“ Oddych pre všetky zmysly. 2 noci s penziou
pre labužníkov, turistický plecniak s olovrantom, jazda na Schneeberskej
železnici, wellness. Ideálna dovolenka pre rodiny.
Za os. od 236, 00 €

BRUCKERHOF
Schneeberg Straße 23
2734 Puchberg am Schneeberg
Tel. +43 2636 2315, Fax -5
stadlmann@bruckerhof.at
www.bruckerhof.at
… alig 5 perc sétára a fogaskerekű vasúttól és a parktól. Csendes
fekvésű panzió nagy napozórésszel és kerttel. Lift, büféreggeli, házias
és diétás ételek. Októberi ajánlat: „Fizessen 5, maradjon 6 éjszakát!
… iba 5 minút chôdze od dráhy zubačky a kúpeľného parku. Pokojná
poloha s veľkou lúkou na opaľovanie a záhradkou. Raňajky vo forme
bufetu, domáca strava a diétne pokrmy, osobný výťah.
Októbrová ponuka: „6 nocí za cenu 5 nocí“
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GASTHOF SCHMIRL
Muthenhofer Straße 8, 2734 Puchberg
Tel. +43 2636 2277
gasthof@schmirl.at
www.schmirl.at
„Ideális hely a pihenésre“ a Schneebergbahn útvonala mentén ***
komfortszobákkal. ÚJ: a Schneebergre néző kerti terasz, közismerten
jó konyha. Érvényes Salamander vonatjeggyel 10% kedvezmény
minden fogyasztás árából.
„Dobrá adresa pre vašu dovolenku“ pri Schneeberskej železnici. *** komfortné izby. NOVINKA: terasa so záhradkou s vyhliadkou na Schneeberg,
uznávaná dobrá kuchyňa.
10% zľava pri každej konzumácii s platným lístkom Salamander.

HAUS LENZ
Losenheimer Straße 130, 2734 Puchberg
Tel. +43 2636 3607, Fax -18
info@schneeberg.at
www.schneeberg.at
30 m2 és 70 m2-es, összkomfortos üdülőlakások a Schneeberg sí- és
túratérség szívében, alig 200 méterre a „csodatereptől”.
Kert, grillezési lehetőség, szauna, napozórét & játszótér.
Komfotne zariadené byty s plochou 30 m2 a 70 m2, na úpätí Schneebergu
v prekrásnej lyžiarskej a turistickej oblasti. 200 m ku Kúzelnej lúke, veľká
záhrada, možnosť grilovania, sauna, lúka na opaľovanie a detské ihrisko.

GASTHOF FRANZ MOHR
Neue Weltstraße 101, 2732 Zweiersdorf
Tel. +43 2620 2389, Fax -30,
gasthof-mohr@spanferkelwirt.at
www.spanferkelwirt.at
Töltsön kellemes órákat a finom sült malacáról elnevezett Gasthof Mohr
fogadóban! Családi, céges és születésnapi ünnepségek, esküvők és bármilyen rendezvény ideális helyszíne. 250 vendég befogadására alkalmas.
Užívajte si vynikajúce jedlá v príjemnej atmosfére hostinca Franza Mohra!
Rodinné, firemné a narodeninové oslavy, svadobné hostiny – oslavy pre
najrôznejšie príležitosti, pre maximálne 250 osôb.

GUTEDEL AM BERG
Ortsstraße 50
2632 Altendorf
Tel. +43 2662 20078
gutedel@gmx.at
 /Gutedel
A fogadó igazi regionális ínyencségeket kínál modern formában
újragondolva. A Schneeberg térségbe látogató családok figyelmébe
ajánljuk – a gyerekek garantáltan élvezni fogják a különleges játszóteret.
V hostinci Gutedel am Berg sa podávajú typické regionálne lahôdky v modernom prevedení. Ideálny výletný cieľ pre rodiny v schneeberskej oblasti, ktorý sa
oplatí. Deti sa budú skvele zabávať na prírodnom ihrisku.
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ZAHNRADBAHNSTÜBERL
közvetlenül a pályaudvaron/
Priamo u stanice
2734 Puchberg am Schneeberg
Tel. +43 2636 25502
Szép kert gyönyörű kilátással a Schneebergre … a vendégek regionális
és szezonális finomságok mellett házias ételekből válogathatnak.
Szeretettel várjuk a csoportokat is!
Krásna záhradka pre hostí s nádherným výhľadom na Schneeberg ...
Užívajte si regionálnych sezónnych špecialít a tradičné domáce kuchyne.
Skupiny sú vítané!

MARIAS LAND STÜBERL
Rohrbacher Straße 30, 2734 Puchberg
Tel. +43 2636 22445
office@marias-land.at
www.marias-land.at
Schneebergi forrásvízben tenyésztett jeges tengeri lazacpisztráng,
Angus steak, helyi termékek vásárlása, fedezze fel audioguiddal a
forrásvizek világát! Kb. 60 percre a Hengsthütte megállótól és a
puchbergi pályaudvartól.
Arktické sivone z vysokohorských potokov, angus steaky, jahňacina, nákupy
z dvora, prechádzky s audiosprievodcom naboso potokom s pramenitou
vodou. Asi 60 min. od zastávky Hengsthütte/železničná stanica Puchberg.

BERGGASTHOF MAMAUWIESE
Klostertal 65
2770 Gutenstein
Tel. +43 2634 72088
info@mamauwiese.at
www.mamauwiese.at
A Mamauwiese fogadó kb. 1000 m magasságban, a Schneeberg lábánál,
egy hegyi legelőn található. Szép túrák ideális kiindulópontja.
Horský hostinec Mamauwiese stojí v nadmorskej výške 1000 m na vysokohorskej pastvine na úpätí Schneebergu. Je to ideálny východiskový bod
alebo cieľ krásnych turistických výletov.

SCHNEEBERGBLICK lakókocsi parkoló /
Kemping pre obytné prívesy a automobily
SCHNEEBERGBLICK
Gasthof Krumböckhof
Tel. +43 2636 2266
rosemarie.alber@dialog-gruppe.at
krumboeckhof-schneebergblick.weebly.com
A település központjától kb. 1,3 km-re, a Krumböckhof fogadótól
350 m-re található. 10 lakókocsi befogadására és sátrak felállítására
alkalmas. Több WC-vel, zuhanyzóval, egy konyhával és folyóvízzel
felszerelt. Különféle hulladékok elhelyezése lehetséges.
Vo vzdialenosti cca 1,3 km od centra obce a 350 m od hostinca Krumböckhof.
K dispozícii sú: 10 parkovísk, miesta pre stany, toalety, sprchy, kuchyňa,
zásobovanie čerstvou vodou. Likvidácia odpadu k dispozícii.
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Felfedezésre váró csodavilág
Objavuj svet plný zázrakov
Nagyszerű családi és szabadidős paradicsom a Losenheim nevű
városrészben. Puchi, a mosómedve, a csodaterep és a csodarét
mindenkit szeretettel vár.
Svet medviedika čistotného Puchiho spolu s Kúzelnou lúkou a Pasienkom
zázrakov sú rajom zábavy a voľného času v Losenheimu.
További infók / Viac informácií www.puchis-welt.at
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Szőnyegre fel! Kész, rajt!

Akár szőnyeg, akár hó, lecsúszni mindig jó!
A csodaterep (Wunderwiese) páratlan izgalmakat és szórakozást kínál
a gyerekeknek: a Wiesenflitzer nevű, kalandos gumiabroncs-csúszdán
és a PuchiCart mountaincart járgányokkal villámgyorsan le lehet
száguldani a völgybe.
Egy speciális szőnyeg-lesiklópályán pedig egész évben lehet a síelés
élvezetének hódolni. A közeli ülőlift az 1210 m magas Fadensattel
hegyre szállítja a látogatókat, ahonnan fantasztikus felfedező túrákra
indulhatnak a Schneeberg lenyűgöző szépségű tájaira.

Pripraviť sa, pozor, štart!
Na umelej hmote alebo na snehu
- nadol sa ide s rovnakým nadšením!

Kúzelná lúka láka akčnými a zábavnými ponukami: fantastická šmykľavka s
nafukovacími kruhmi (Wiesenflitzer) a horské káry (PuchiCarts) prinášajú
deťom adrenalínovú zábavu pri jazde vo vysokom tempe. Špeciálna zjazdovka
s plastovým povrchom umožňuje lyžiarom a snoubordistom venovať sa svojej
vášni v každom ročnom období. Neďaleká sedačková lanovka vyvezie
návštevníkov rýchlo a pohodlne do horského sedla Fadensattel. Horná stanica v
nadmorskej výške 1210 m je ideálnym východiskovým bodom pre objavovanie
impozantnej prírody Schneebergu.
Nyitva tartás & árak / Otváracia doba & ceny
www.puchis-welt.at
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od mája

2019

2019.
májustól

5 különleges élményállomás

Változatos kirándulások kicsiknek és nagyoknak!
A csodarét (Wunderalm) változatos és vidám kirándulásra invitálja az
egész családot. A kalandok sora már az ülőlift losenheimi
völgyállomásánál elkezdődik: az itt kialakított vízi játszótér az első
élményállomás. Innen gyalog vagy az ülőlifttel lehet feljutni a
Fadensattel hegyre, ahol további vidám, sportos és részben pihentető
élményállomások, pl. mászópiramisok, kötéldzsungel, terepcsúszda,
simogató állatkert, vicces fényképezési lehetőségek, kilátó és kényelmes
nyugágyak várják a kis és nagy kirándulókat.

5 jedinečných atrakcií

Rozmanité výlety pre malých a veľkých!
Pasienok zázrakov je prísľubom rôznorodých a zábavných výletov pre celú
rodinu. Už pri dolnej stanici sedačkovej lanovky, v časti obce Losenheim,
je umiestnená prvá atrakcia: ihrisko pre vodné hry. Potom sa ide peši alebo
sedačkovou lanovkou na Fadensattel. Tam sú umiestnené športové, zábavné
a tiež oddychové atrakcie ako lezecká pyramída, lanová džungľa, terénna
šmykľavka, zoologická záhrada s malými zvieratkami, atraktívne miesta
pre fotografovanie a pohodlné relaxačné ležadlá.
A csodaréttel kapcsolatos tudnivalók / Detaily k Pasienku zázrakov
www.puchis-welt.at
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Niederösterreichische Verkehrsorganisationsges.m.b.H. (NÖVOG)
Genießen Sie einmalige Ausflüge! Mit unseren Bahnen und Bergbahnen
entdecken Sie die schönsten Regionen Niederösterreichs!

Mariazellerbahn

www.mariazellerbahn.at

Wachaubahn
www.wachaubahn.at

Reblaus Express

www.reblausexpress.at

Waldviertelbahn
ww w.waldviertelba

hn.at

Citybahn Waidhofen

www.cit ybahnwaidhofen.at

Schneebergbahn

ww w.schneebergbahn.a
t

Wunderwiese

www.wunderwiese.at

Gemeindealpe Mitterbach
www.gemeindealpe.at

www.noevog.at

23

A Schneebergbahn megközelítése
Príchod k Schneeberskej železnici
Vonattal vagy busszal/Vlakom alebo autobusom
www.anachb.at

Cím a navigációhoz/Adresa pre plánovanie cesty s GPS
2734 Puchberg am Schneeberg
Pályaudvar/vlaková stanica: Bahnhofplatz 1

NIEDERÖSTERREICH
Wien
St. Pölten
Puchberg
am Schneeberg
Hochschneeberg

S6

B26

Donau

A2
Wiener
Neustadt

Neunkirchen

Bruck/Mur

FELVILÁGOSÍTÁS & TANÁCSADÁS
INFORMÁCIE & PORADENSTVO
Niederösterreichische Schneebergbahn GmbH
Bahnhofplatz 1
2734 Puchberg am Schneeberg
NÖVOG Infocenter:
Telefon: +43 2742 360 990-99
E-Mail: office@schneebergbahn.at

www.schneebergbahn.at

