2022. évi árak főszezonon kívül
április 30. – június 30.
október 1. – november 13.

hegy- és
völgymenet

hegy- vagy
völgymenet

€
€
€

39,00
19,00
34,00

€
€
€

29,00
14,00
25,00

€

17,00

€

11,00

www.schneebergbahn.at

ALAP MENETDÍJAK

Információ és megközelítés

Üzemidők és 2022. évi menetrend

anachb.vor.at

A Salamander vonat menetrendje

Webes és app változat
Android és iOS operációs
rendszerre

Puchberg/Schneeberg vasútállomás

Drosendorf

Hochschneeberg hegyi vasútállomás
Retz

10:30

12:00

14:30

9:45

11:15

13:45

15:15

További vonatok szükség esetén félóránként közlekednek.

Nosztalgia gőzvonat menetrend

NIEDERÖSTERREICH
Lower Austria

Groß Gerungs

július 3. – augusztus 28. között vasárnap
és ünnepnapokon

Krems

Emmersdorf
St. Pölten

Vienna

Waidhofen/Ybbs

Vendéglátás
Losenheim

Puchberg

Hochschneeberg hegyi vasútállomás

Szállás
Schneebergi libegő

Mariazell

Busz
Parkoló
Schneebergbahn vasútállomás

Infocenter
Információ naponta +43 2742 360 990-1000
info@niederoesterreichbahnen.at
Werkstättenstraße 13 | 3100 St. Pölten
Helyszíni jegyértékesítés: hé – pé 7:30 – 17:00 óra

VOKA galéria
Elisabeth Kircherl
Hegyi kapaszkodó

Jó közösségi közlekedési csatlakozások
Puchberg vasútállomás:
Bahnhofplatz 1, 2734 Puchberg am Schneeberg
Menetjegyek
webshop.niederoesterreichbahnen.at
www.schneebergbahn.at
Itt találja az aktuális információkat és ajánlatokat.
www.facebook.com/niederoesterreichbahnen/
www.instagram.com/niederoesterreich_bahnen/
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A túrautak a Schneebergbe alpesi tájakon át vezetnek.
A Hochschneeberg és Puchi Világa közötti túrák akár több
órát is igénybe vesznek, és felszerelést,
erőnlétet, valamint biztos járást igényelnek

15:47

Kedvezőtlen időjárás esetén üzemi korlátozások lehetségesek.
Az állatok jólétére való tekintettel a Nosztalgia gőzvonaton nem utazhat kutya.
Köszönjük megértésüket.
eten és
yelmesen az intern
k: Jegyvásárlás kén
nen.at
bah
ich
rre
Korlátozott ülőhelye
ste
roe
aton: webshop.niede
helyfoglalás a von
bahn.at
l: www.schneeberg
trendről és árakró
Információk a mene

Hearonymus audioguide

Élvezd a természetet, és
kalandozzon családjával a
Schneebergen!
Puchi világa a „Puchi” mosómedve otthona és
az idilli Losenheim városrészben található.
A Wunderwiese, a Schneebergi libegő és a
Wunderalm együttesen alkotja a Schneebergen
található Puchberg családi, szabadidő- és
természeti paradicsomot.
www.puchis-welt.at

hegy- és
völgymenet

hegy- vagy
völgymenet

€
€
€

42,50
20,50
37,50

€
€
€

33,00
16,00
29,00

€

19,50

€

13,00

MENETDÍJAK FŐSZEZONBAN
Felnőtt menetdíj
Gyermek menetdíj (6–15 év)
Kedvezményes menetdíj*
Kutya menetdíj

Nosztalgia gőzvonat
10:50

völgymenet (60 perc)

Laubenbachmühle

július 1. – szeptember 30.

(szájkosár és póráz kötelező)

hegymenet (90 perc)

Wien

Puchberg/Schneeberg vasútállomás

Mitterbach

9:00

völgymenet (40 perc)

Litschau

További információk:
www.
schneebergbahn.at

2022. évi árak főszezonban

hegymenet (40 perc)

Gmünd

Hétvégén közlekedő
közvetlen járat Bécsből
Puchbergbe és naponta,
óránként átszállásos összeköttetés Puchbergbe.

(szájkosár és póráz kötelező)

április 30. – november 13. naponta

Tervezze meg a közösségi közlekedési eszközökkel
történő megközelítést az ingyenes
VOR anachB útvonaltervezővel.

Felnőtt menetdíj
Gyermek menetdíj (6–15 év)
Kedvezményes menetdíj*
Kutya menetdíj

Töltse le az ingyenes Hearonymus alkalmazást
az ingyenes Schneebergbahn audioguide-dal
okostelefonjára, és élvezze az akusztikus
idegenvezetést a kirándulás alatt.

Vasárnap és ünnepnapokon júl. 3. – aug. 28. között 2022-ban
a Nosztalgia gőzvonat visszatér A hegymenetre
10 euró nosztalgia felár fizetendő.

Early bird ticket (entire season)
Egy völgymenetre érvényes 12:00 óra előtt.

€

9,00

Hengsthütten délutáni túrajegy (egész szezonban)
Egy völgymenetre érvényes 14:30 óra után
€
8,00
a Hengsthütte megállóig. (Völgymenet nélkül)
*Kedvezményes menetdíjak
• Időskorúak 64. életév fölött
• Fogyatékkal élő utasok (legalább 70%-os fogyatékosság)
• 20 személyből álló csoportok. (minden 21. személy díjtalan) Foglalás kötelező
• A vendégeknek névre szóló belépő
További kedvezmények: www.schneebergbahn.at

Alsó-Ausztria KÁRTYA: Az Alsó-Ausztria KÁRTYA
birtoko sai évente egyszer ingyenesen utazhatnak hegyés völgymenetben a Salamander vonaton.

Schneebergbahn

2022. ÉVI MENETREND ÉS AJÁNLATOK
Őszi járatok a Baumgartner állomásig: Szombaton
és vasárnap – 2022. 11. 19. és 12. 4. között

Adventi hegyi járatok a Baumgartner állomásig
2022. 11. 8. és 12. 11. között

Schneeberg-Rax kombinált jegy
A Bécsi Alpok csúcsain

A Baumgartner állomásra tett élvezetes utazás mellett finomabbnál
finomabb fogások közül is válogathat: A Hengsthütténél tartalmas
étkek, a Baumgartner állomáson csemegék, köztük természetesen a
Schneeberg-bukta várja.

A hegyi advent a Schneebergen hamisítatlan és csendes
romantikát nyújt. Élvezze a karácsony előtti hangulatot finom
ételek és melengető italok, hangulatos zene, kis kézműves piac
és egyebek kíséretében.

A Schneeberg-Rax kombinált jeggyel kötélpályás és fogaskerekű
vasúton, kedvező áron megismerheti a Bécsi Alpok legmagasabb
hegyeit Árak: Felnőttek: 55 euró Gyermekek: 28 euró
Interneten foglalható: webshop.niederoesterreichbahnen.at

Szezon: 2021. április 30. – november 13. között
Őszi járatok: Szombaton és vasárnap – november 19.
és december 4. között
Hegyi advent: december 8. – 11.
Karácsonyi járat: december 24.

Úton Alsó-Ausztriában
MI VAGYUNK AZ ALSÓ-AUSZTRIAI VASUTAK.
A kék-sárga vasútjainkkal és hegyi vasútjainkkal
Alsó-Ausztria legszebb úti céljai közé tartozunk.

Alsó-Ausztriában mobilitási fordulatot hirdettünk. A közösségi közlekedés a vonzó, időtálló mobilitás kulcsa
– a mindennapokban csakúgy, mint a
szabadidőben. Alsó-Ausztria vasútjai
irányt mutatnak.

Johanna Mikl-Leitner
Alsó-Ausztria kormányzója

Hegyi és természetjárási élmények

Schneebergi túraparadicsom

Charterajánlatok

ZAHNRADBAHNSTÜBERL
Közvetlenül az állomáson, pazar kilátással a Schneebergre az
otthonos kertvendéglőből. Regionális, szezonális csemegék és
házias ételek várják a vendégeket.
+43 2636 255 08

HOCHSCHNEEBERG HEGYVIDÉKE
A hely, ahol játszhat és elidőzhet: Tevékenység és szórakozás a
Salamander-játszótéren, elmélkedéssel és nyugalommal társítva az
Erzsébet-kápolnában, a Salamanderplatznál és a Kaiserraston.

A Puchberg több mint 80 km túraúttal és alpesi kapaszkodókkal
Alsó-Ausztria legszebb túravidékei közé tartozik. A Hochschneeberg hegyi vasútállomás ideális kiindulópont számos élményekben
gazdag túrához a Schneebergen és környékén!

SALAMANDERPLATZ ÉS KAISERRAST
Lassítson, lazuljon el és gyönyörködtesse tekintetét a nagylelkűen
nyugalmat és ülőhely lehetőséget nyújtó, egyedi panorámában.

FENNSÍK-TÚRA
A hegyi állomásról ez a 7 km hosszú, közepesen nehéz túraút vezet
a Schneeberg tengerszint feletti 2076 m magas csúcsára (2,5 – 3 órás
gyalogút). A Fischerhüttében a lehető legjobban gondoskodnak a
túrázók jólétéről.

FOGLALJON SAJÁT SALAMANDER- VAGY GŐZVONATOT
Bérelje ki a Salamander-vonatot saját érkezési peronnal a Hochschneeberg hegyvidékén hétköznap májustól júniusig és októbertől
novemberig nagy kedvezménnyel, és válassza ki a kívánt indulási
időpontot.
További információ: www.schneebergbahn.at

HENGSTHÜTTE
100 percnyi járásra a hegyi állomástól, 90 percnyi járásra a
puchbergi állomástól, 1012 m magasan, a zöld közepén.
+43 2636 21 03 | andrea@hengsthuette.at
BAUMGARTNER ÁLLOMÁS
Finom Schneeberg-bukta, egy nagy napozóterasz és kitűnő
regionális konyha.
+43 720 991 234 | baumgartner@schneebergbuchtel.com
BERGHAUS HOCHSCHNEEBERG
Közvetlenül a hegyi állomáson, 1812 m magasan, panoráma kilátással.

ELISABETH KIRCHERL
Az Erzsébet-kápolna építésére 1901-ben I. Ferenc József császár
adott megbízást Erzsébet császárné emlékére. Schneebergi kövekből
épült szecessziós stílusban. Még ma is tartanak itt hegyi miséket,
keresztelőket és esküvőket.
SALAMANDER-JÁTSZÓTÉR
Móka és játék Alsó-Ausztria legmagasabban elhelyezkedő
gyermekjátszóterének kötélmászókáján és babajátszóterén.

TÚRAÚTVONAL A FOGASKEREKŰ VASÚT MENTÉN
A kb. 10 km hosszú, közepesen nehéz túraút kiindulópontja
ugyancsak a Schneebergbahn hegyi állomásán található. A túra a
Baumgartner megálló, a Kaltwassersattel hágón keresztül, a Hengsthütte menedékház érintésével, a Hauslitzsattel hágó mentén ér le
Puchberg am Schneebergbe (3 órás gyalogút).

+43 2636 22 57 | berghaus.hochschneeberg@aon.at
Kék-sárga alsó-ausztriai vasútjaink
az igényekhez igazodó mobilitási kínálatok, valamint a turisztikai célú
vasutak és hegyi vasutak sokoldalú
egyvelegét kínálják, amelynek útjai
Alsó-Ausztria legszebb vidékein vezetnek.

Ludwig Schleritzko
Alsó-ausztriai mobilitási
tartományi tanácsos

DAMBÖCKHAUS
20 percnyi járásra a hegyi állomástól, 1810 m magasan a fennsíkon, kilátással a Klosterwappenre. Finom házias ételek, 120 hely
a vendéglátó helyiségben, 150 hely a teraszon, 3 komfortos szoba
zuhanyzóval, 10 szoba emeleti közös zuhanyzóval.
+43 2636 22 59 | info@damboeckhaus.at
FISCHERHÜTTE
2049 méteren Alsó-Ausztria legmagasabban fekvő menedékháza,
kiadós fogásokkal hegymászók számára. 3 szoba, 36 tárolóhely és
mesés panoráma.
+43 2636 23 13 | fischerhuette@schneeberg.tv
Hengsthütte, tengerszint feletti magassága 1012 m

Jó utat kívánunk!

www.niederoesterreichbahnen.at

Élményállomások a Schneebergen

Mariazell-vasút

www.mariazellerbahn.at

Wachaubahn

SALAMANDER VONAT

www.wachaubahn.at

Főszezonon kívül

Főszezon

04. 30. – 06. 30. és 10. 1. – 11.
13.

7. 1. – 9. 30.

115 ülőhely

115 ülőhely

Hé – pé

Szo, va és ünnepnapokon

Hé – pé

Szo, va és ünnepnapokon

2500 euró

3000 euró

2700 euró

3700 euró

2022 fő attrakciói

Reblaus Express

www.reblausexpress.at

Waldviertelbahn

.at

www.waldviertelbahn

A 125 éves Schneebergbahn hegyi hangjátékkal aláfestve

ALPESI NAPKELTE
PÉNTEKENKÉNT JÚLIUS 1. ÉS SZEPTEMBER 2. KÖZÖTT;
VALAMINT AUGUSZTUSBAN MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN
Pirkadat előtt barangoljon Alsó-Ausztria legmagasabb hegyén
és élvezze a lélegzetelállító hajnalhasadást – természet és csend
1800 m magasságában, páratlan kilátással a Bécsi-medencére és
a Pannon-síkságra. Rövid vezetett túra (kb. 20 perces séta) a Damböckhaus menedékházhoz (péntekenként) vagy Salamander-járat
idegenvezetővel a Baumgartner állomásra (csütörtökönként), az ott
elfogyasztott hegyi reggelivel egybekötve.
Átalányár: Felnőtt: 65 euróI Gyermek: 40 euró hegyi reggelivel.
Kizárólag a webshop.niederoesterreichbahnen.at címen vagy a
turisztikai portálon vásárolható meg, legkésőbb az utazás megkezdése előtti napon. (Alsó-Ausztria KÁRTYÁT nem fogadunk el)

HENGSTTAL MEGÁLLÓ – VOKA GALÉRIA
Csodálja meg a spontán-realisztikus festményeket, VOKA puchbergi
művész alkotásait a galériában. www.voka.at

A FALU ÉS A HEGY VASÚTJÁT ÜNNEPLI
2022. augusztus 13-án (esőnap: 2022. augusztus 14.)
Tisztelgés a Schneeberg előtt: Film és képek a hegyről és a vasútról széles
vásznon; 60 zenész a Puchbergi Trachtenkapellében és a Grünbachi Bergknappenkapellében kóruskísérettel élőben festi alá a 125 éves Schneebergbahn
vizuálisan megörökített élményeit.
• Kezdés: 19:30 órakor a Hochschneeberg történelmi hegyi pályaudvarán
• Hegymenetek egész nap 18:30 óráig.
• Élő átjátszás a puchbergi Kurparkba és a schneebergdörfli Aufestre.
• Ingyen belépés a hangjátékra.
Schneeberglauf és Schneebergtrail – június 25.
„Ember a géppel szemben” – további információk: www.schneeberglauf.at
PuchBergAdvent – december 8. és 11. között
Utazás a Schneebergbahnnal az idilli hegyi adventre a Baumgartner
állomáson található adventi faluba, a Hengsthütte adventi városkájába és a
Puchberger Kurpark adventjére.
Karácsonyi járat – december 24.
A Schneebergbahn karácsonyi járata a Hengsthüttéig.

Citybahn Waidhofen

www.citybahnwaidhofen.at

Schneebergbahn

www.schneebergbahn.a

t

Puchi világa
www.puchis-welt.at

Gemeindealpe Mitterbach
www.gemeindealpe.at

