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A Via Sacra és a Bécsi zarándokút
Történelmi zarándokutakon Bécsből Mariazellbe 
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Uton Mariazell felé

Alsó-Ausztriában, ahol számos út vezet Mariazellbe, régi hagyomány a zarándoklás. 
A gyaloglás, csendben elmélkedve manapság nem csak a „Jakob“ nevezetű zarándokúton 
(Jakobsweg) éli reneszánszát. A „modern“ zarándoknak nagy élmény a mindennapi élet hajszájából 
elmenekülni,  ráérősen úton lenni és új inspirációt, valamint erőt meríteni a természetből. Ausztria 
legrégibb zarándokútja a Via Sacra, Bécsből Mariazellbe vezet. A 06-os számú Bécsi zarándokúttal 
együttesen új életre kelt a Via Sacra és ebben a prospektusban kerül mindkettő bemutatásra.
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Testi-lelki kivonulás

A búcsújárás az egykori zarándokutakon egyre több embert igéz meg. Egyesek isten közelségét keresik, 
talán a keresztény vallásra való újra rátalálást. Mások a természet szépségeit, az egyszerű életet, a nyu-
galmat. A lényegre akarnak koncentrálni, a napra, a szélre, és az időjárással dacolni,  az új tapasztala-
tokból  pedig erőt és ihletet meríteni. 
A vándorlás a Via Sacra úthálózatán egyben utazást is jelent elbüvölő tájakon, amelyek csodálatos ki-
látást és betekintést nyújtanak – a Bécsi-erdő lankás dombozatától  a  Triesting-, Gölsen- és Traisental 
völgyeinek érintetlen természetén keresztül a Mostviertel  hegyvidékének impozáns Ötscher-Tormäuer 
természeti parkjáig. A zarándokok némelyike a hagyományos napi szakaszokat követi. Mások pedig 
több időt szánnak maguknak a „kivonulásra“ és eltöltenek egy pár napot  a kiválasztott helységekben, 
mielőtt útjukat tovább folytatják. A visszaútra ajánlatos a mariazelli kisvasút, amely a Pielachtalon ke-
resztül St. Pöltenbe visz. Vagy pedig a mariazelli autóbusz  („Mariazeller Autobus“), direkt Bécsbe.

Pihenés és szálláslehetőségek

Egy kis pihenőre betérni és megszállni a legajánlatosabbak a speciális Via Sacra-vendéglátók: egy korty 
itallal és egy kis harapnivalóval fogadják a búcsújárókat,  lehetőséget nyújtanak a nedves ruhák szárítására 
és kívánságra igazán korán adnak reggelit. Jól ismerik a Via Sacra és a Bécsi zarándokút útvonalait, szíve-
sen állnak segítségre a túrautvonalak tervezésében is és szerveznek csomag, -valamint személyszállítást  
a következő szálláshelyre. A Via Sacra-vendéglátók jegyzéke a 27. oldalon található. Az egyes szakaszok 
térképében mindegyik vendéglátó és szállás számmal van bejelölve.



Zarándoklás isten útjain csodálatos természetben

Aki Bécstől Mariazellbe a „Magna Mater Austriae“ néven tisztelt szűzanya kegyhelyébe, szeretne za-
rándokolni, alapvetően két útvonalat választhat: a Via Sacra-t  vagy a Bécsi zarándokútat. A búcsú-
járókat útközben csodálatos természeti és kulturális látnivalók jutalmazzák meg, amelyek Ausztria 
legszebbjei közé sorolhatók. A zarándokútak a régiók nagyobb turista centrumaitól távol 120 és 130 
kilométeren át vezetnek. A zarándokok útjuk közben számos kulturális kincset látogathatnak meg, 
amig a négy, vagy öt napos vándorlás után végül elérik a Mariazelli bazilikát.  
 
Az évszázadok során az egyes utakból és utcákból igazi „zarándokútvonalak“ keletkeztek. A 
mariazelli zarándokút leghagyományosabb útvonala a VIA SACRA, amely Bécsből  Perchtoldsdorfon, 
Sittendorfon, Heiligenkreuzon, Hafnerbergen, Kaumbergen, Hainfelden, Rohrbachon, St. Veiten, 
Lilienfelden, Türnitzen, Annabergen, Joachimsbergen és Josefsbergen keresztül vezet Mariazellbe. 
Ezen útvonal mentén hajdan számos helység alakult ki, amelyek a zarándoklat hirtelen fellendülé-
séből profitáltak. A két szellemi fellegvár a Heiligenkreuzi és a Lilienfeldi apátság. Egykor  Klein-
Mariazell is hozzátartozott, amelyet  a 18. évszázadban felszámoltak, de nem régen újra revitalizáltak. 
800 éve járják a zarándokok nem csak Bécs környékéből, hanem a szláv és magyar nyelvű térségből 
is a Via Sacra-t. Az egyszerű hívők mellett fejedelmek és császárok is megtették ezt a zarándokútat és 
lényegesen hozzájárultak jelentőségéhez. 

A Bécsi zarándokút kiindulópontja Perchtoldsdorf (sárga jelzőtábla a plébániatamplomtól) vagy Wien-
Rodaun (a 60-as járat végállomása). A VIA SACRA hivatalos jelzése (sárga VIA SACRA-útjelzőtábla) 
Hinterbrühlnél kezdődik.  Oda a legegyszerűbben tömegközlekedési eszközzel lehet eljutni.

Zarándokló csoport

Kálváriahegy Mariazellben
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Via Sacra – az osztrák táj és 
kultura képeskönyve

A „Szent út“  történelmi útvonala a mai  11 + 18 + 20-as országútak vezetésével azonos. A 3 tető-
pontot a Heiligenkreuzi, Klein-Mariazelli és Lilienfeldi apátság valamint  Annaberg az Ötscherland 
első „Szent hegy“-ének zarándoktemploma alkotják. Útközben Bécs déli városperemétől a Spinnerin 
am Kreuztól kezdve Mariazellig szentképes fák, kápolnák és művészettörténeti jelentőségű temp-
lomok sorakoznak. 

A Via Sacra-zarándokút mai útvezetése habár érinti a történelmi kegyhelyeket, de az útvonal 
csaknam teljes hosszában a közlekedési útvonalaktól távol halad. Ennek a szakasznak különös elő-
nye a „Mariazeller Autobus“ (Bécsből/Südtiroler Platztól az A21-es úton keresztül Allandig és to-
vább a Via Sacra-n, Lilienfeldtől a Nyugati autópályán/St.Pöltenen keresztül gyorsjáratként is köz-
lekedik). Ez a buszjárat lehetővé teszi, hogy a Via Sacra szakaszonként, napi túraként is bejárható!

Az út jellemzői: 
Többnyire könnyű túra völgyekben, sok művészettörténetileg és néprajzilag érdekes állomással. Mivel 
a völgyekben fekvő számos községben szállás lehetőség is van, így könnyen beosztható 4 illetve 5  
napos,  mérsékelten igényes, kb. 25-től 30 km hosszú napi szakaszokra  (minden egyes kiindulópont 
a templomnál van). 

Annaberg háttérben az Ötscherrel
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Távtúrázók és zarándokok közösen
a Bécsi zarándokúton 

A Mariazellbe zarándoklóknak az országúton való gyaloglás mellett a Via Sacra alternatívájaként 
keletkezett 1975-től az Alpinista egyesület távtúrázók szervezetének kezdeményezésére a Bécsi 
zarándokút, amelyet 06-os számú sárga táblával jelölnek. Ez Kaumbergig a Via Sacra közelében 
vezet. Utána Unterbergen – Rohr im Gebirgen – St. Aegyden am Neuwalde keresztül  a történel-
mi zarándokúttól eltávolodva kijelölt túrautakon és mellékutakon halad tovább. Változata Maria 
Raisenmarkt és Unterberg között Weissenbachon, Furthon és Muggendorfon keresztül. Ezek az 
útvonalak gyönyörű természeti csúcspontokat érintenek és kerülik a megerőltető meredek útat 
Araburg és Kieneck között. Az Alsó-Ausztriai zarándokút Türnitz és a Walster között köti a Via 
Sacra-t a Bécsi zarándokúttal össze.

Az út jellemzői: 
Könnyű túrautak a Bécsi-erdőben, de az Alpok előhegyeinek útjai Kienecken és Unterbergen ke-
resztül igényesek. Többnyire erdei utak és mellékutcák Rohr am Gebirgetől. 
Időtartam: sportos teljesítménnyel háromtól négy napig, napi teljesítmény kb. 25 km.
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Via Sacra: 1. napi szakasz Hinterbrühl*-től Kaumbergbe 
Hinterbrühl* – Heiligenkreuz – Mayerling – Maria Raisenmarkt – (Peilstein elágazási lehetőség Bé-
csi zarándokút) – Hafnerberg – Thenneberg – (Klein-Mariazell) – Kaumberg 

Az útjelző táblákkal (sárga táblák „Via Sacra“ felírattal) kijelölt útvonal csak Hinterbrühlnél  
(Urlauberkreuz) kezdődik nem messze a Liechtenstein vártól és a Seegrotte valamint a  
Höldrichsmühle mellett vezet Mödlingbachtalba, onnan az országút közelében Gaadenbe. Aztán 
Siegenfeld irányába halad és „Weißen Kreuz“-nál  erdőkön keresztül Heiligenkreuz felé, végül a ba-
rokk kálvárihegyről lefelé a kolostorhoz (3½ óra). A Bécsi zarándokúttal közösen jut el Mayerlingen 
keresztül Maria Raisenmarktba és Holzschlagba (Elágazás Peilsteinhaushoz szállás lehetőséggel  
2½ órányira Heiligenkreuztól, a Bécsi zarándokút variánsa: túraut Hafnerbergbe 1¼ óra; túraut 
Weissenbach-Furth-Muggendorf am Unterberg felé). Nöstachon keresztül eléri a Hafnerbergi 
zarándoktemplomot (3 óra). Innen az egykori, illetve újra felépített Klein-Mariazell kolostoron 
és a St. Corona uton keresztül Kaumbergbe (3½ óra). Variáns: Altenmarkton és Thennebergen 
(Dornau templom) keresztül halad a völgyszakasz a Triesting mentén az aszfaltozott kerékpáruton 
Kaumbergig (2¾ óra szálláslehetőséggel). Szállás Thennebergben vagy Klein-Mariazellben (1 ill. 
1½ órányira Hafnerbergtől) vagy csak Kaumbergben.

Látnivalók: Heiligenkreuzi cisztercita kolostor, Hafnerbergi zarándoktemplom, Bazilika Klein-
Mariazell, Araburg
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Urlauberkreuz mint kiindulópont

* Történelmileg tekintve a Via Sacra Bécsben a Paulaner templomnál kezdődik és korábban a Spinnerin am Kreuz-on keresztül vezetett a 
Bécsi-erdőbe valamint Heiligenkreuzba majd tovább Mariazellbe.
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Via Sacra: 2. napi szakasz Kaumbergből Lilienfeldbe

Kaumberg – Hainfeld – Rohrbach – St. Veit – Lilienfeld

Kaumbergtől egy óra alatt érhető el az Araburg (szálláslehetőség), ahol a két zarándokútvo-
nal véglegesen szétválik. A Via Sacra-zarándokúton következik az átmenet a Gölsental völgybe 
Hainfeld  és Rohrbach felé, ezt követően a Gölsen mentén St. Veit a „Dom des Gölsentals“ irányá-
ba (6 óra Kaumbergtől). Túraút szerfelett látványos hegyi szakaszon két emelkedő úttal Staffon 
– Wiesenbachon – Vorderebenen keresztül Lilienfeldbe (3¼ óra). Egy kevésbé hegyi változat 
Traisenen keresztül lehetséges. Szállás Lilienfeldben; már  St. Veit an der Gölsenben is kedvező, ha 
az 1. nap szakasza Kaumberg előtt befejeződik (a hegyi szakaszon  Lilienfeldbe és ott időt szánni a 
kolostor és további látnivalók megtekintésére, természetesen egy nap meghoszzabítással).

Látnivalók: Szent András városi plébánostemplom Hainfeldben, Szent Veit plébánostemplom St. 
Veitben, Lilienfeldi cisztercita kolostor, Zdarsky-Helytörténeti Múzeum
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Via Sacra: 3. napi szakasz Lilienfeldből Türnitzen, 
Siebenbrünnön keresztül „Tannberg“ -be (Annaberg)

Lilienfeld – Schrambach – Freiland – Lehenrotte – Türnitz – Annaberg

A Traisental völgyének szakaszával Schrambachon – Freilandon – Lehenrotten keresztül többnyire 
sík gyalogos- és kerékpárutakon, Freilandtól Dickenauig részenként a 20-as számú országút men-
tén lehet haladni. Dickenautól az Eibentaler Klammon keresztül az országúttól  távoli erdei utakra 
és sétányokra érkezik, amelyek Türnitzbe vezetnek (4 ½ óra). A Türnitzschluchtban  barokk ke-
resztútstációk és a Siebenbrünn kápolna  mentén vezet az út a „Langen Wald“-on keresztül,  rész-
ben az országút mellett Annabild-Reitig. Onnan  egy rövidebb úton jút fel az 
„1.Szent hegy“-re és az Anna-zarándoktemplomhoz, kilátással az Ötscherre, 
amely innen kezdve az egykori zarándokútat kiséri (3 ½ - 4 óra). Szállás 
Annabergben, a Falkenschlucht változata mentén Türnitzben.

Variáns Falkenschlucht: Ez az útvonal Türnitzből (szállás ott) a keresztül 
vonuló forgalmas országútaktól teljesen távol, elbüvölő erdei tájakon, vala-
mint az új hidakkal és ösvényekkel kiépített természeti kincsen,  a „Falken-
schlucht“-on vezet Ulreichsbergbe. Ott a Bécsi zarándokútba torkol és 
Türnitzből 8 ½ órás gyaloglással a legrövidebb út Mariazellbe.

Látnivalók: Lehenrotte és Türnitz templomai, Siebenbrünni kápolna zarándok-kúttal, Annabergi 
zarándoktemlpom, Mariengrotte és Innerebengrotte a Falkenschluchtban.
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Via Sacra: 4. napi szakasz Annabergből a 
„Szent hegyek“-en keresztül Mariazellbe

Annaberg – Joachimsberg – Wienerbruck – Josefsberg – Mitterbach – St. Sebastian – Mariazell

Annabergből a Lassingtal úton jut el a Joachims-templomhoz a „2. Szent hegy“-en keresztül 
Wienerbruckba. Újra meg újra történelmi, egyházi műemlékek mellett, az országúttol távol megy 
fel  Josefsberg-re, a „3. Szent hegy“-re, falfestményeivel megtekintésre érdemes templommal (téma 
– favágók az Ötscher-őserdőben 1830 idejében). A túrautvonal az Erlauf folyó mellett haladó alsó-
ausztriai tartomány határvonala mellett vezet Mitterbachba (4 óra). Már Stájerországban, az enyhén 
emelkedő „4. Szent hegy“-en áll a  Sebastiani templom, innen a festői szépségű Sebastianiweg úton 
rószafüzér-szentképes fák kiséretében halad tovább Mariazellbe (2 óra). Ez 
az utolsó szakasz könnyen megtehető egy nap alatt; visszautazás Bécsbe 
autóbusszal „Mariazeller Autobus“ (indulási idő már  kb. 16 órakor) vagy 
pedig St.Pöltenen keresztül a mariazelli kisvasúttal (Mariazellerbahn) és a 
nyugati vasúttal lehetséges.

Látnivalók: Joachimsbergi barokk templom barokk főoltárral, Josefsbergi 
templom, Josefsbergi plébániatemplom Chrysostomus Sandweger plébá-
nos seccofestményeivel a favágók munkanapjaiból, katólikus és evangéli-
kus  templom Mitterbachban.
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Bécsi zarándokút: 1. napi szakasz Perchtoldsdorftól Kaumbergig 

Perchtoldsdorf (a plébániatemplomtól vagy  az Erdei szanatóriumtól) illetve Wien-Rodaun (60-as 
villamos járat)  – Franz Ferdinand-Schutzhaus – Teufelsteiner-/Kammersteinerhütte – Wildegg 
– Sittendorf – Heiligenkreuz – Mayerling – Maria Raisenmarkt – (Peilstein útleágazás-változat) 
– Hafnerberg – Klein-Mariazell – Kaumberg

A vándorlás a plébániatemplomnál kezdődik és számos betérési lehetőséggel a Föhrenberge 
terémszeti parkon vezet a wildeggi kastélyhoz. Bécsből, Wien-Rodaun (60-as villamos járat) indulva 
az út az erdei szanatóriumon és a Perchtoldsdorfi Heide-en át halad. Sittendorfon és Füllenbergen 
és végül Kalvarienbergen keresztül jut el a heiligenkreuzi kolostorhoz (4 óra). Mayerlingen és Maria 
Raisenmarkton keresztül éri el az útelágazást Holzschlagban (Útelágazás a Peilstein – Furth vari-
ációhoz, lásd 2. nap). Nöstachon keresztül visz az út a hafnerbergi zarándoktemlpomhoz (3 óra). 
Altenmarkton és Thennebergen keresztül Triesting mentén (Dornaui templom) halad a rövidebb 
völgyszakasz Kaumbergig (2 ½ óra). Hosszabb időbe telik Hafnerbergből az egykori, illetve újra fel-
épített  Klein-Mariazelli kolostoron és a St.Corona úton keresztül Kaumbergbe (3 ½ óra). Szállásle-
hetőség a völgyszakaszban Thennebergben vagy Kaumbergben; Klein-Mariazellben is lehetséges, 
de akkor a 2. nap szakasza nagyon hosszú lesz (további lehetőségekre Nöstachban még egy napra 
van szükség).

Látnivalók: Sittendorfi templom, Heiligenkreuzi cisztercita apátság, Hafnerbergi zarándoktemplom, Ba-
zilika Klein-Mariazell, Altenmarkt és Dornau/Thenneberg templomai
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Bécsi zarándokút: 2. napi szakasz Kaumbergből Rohr/Geb. ill. Kalte Kuchl 
felé valamint a Weissenbach–Furth–Muggendorf variáció

Kaumberg – Araburg – Kieneck – Unterberg – Rohr/Gebirge – (Kalte Kuchl)
Variáció: Weissenbach – Furth – Muggendorf – Unterberg

A  még kényelmesen elérhető  Araburg után (1 órányira  Kaumbergtől, vendégfogadó  szálláslehetőség-
gel) kezdődik a Bécsi zarándokút nehezebb szakasza – egy hosszabb hegyi túra meredek emelkedővel 
Kieneckre az Enzián mendedékházhoz (3 ½ óra) és a kicsit egyszerűbb átmenet az Unterbergházhoz 
(2 óra). Unterberg ezen útvonal  legmagasabb előalpesi csúcspontja, mert innen már völgybe vezet le 
az út Rohr im Gebirge  felé (2 óra). Szálláslehetőségek Rohr im Gebirge vendégfogadóiban, vagy azt 
követően az Alpengasthofban Kalte Kuchlban.

Variáció Peilstein – Furth (szállás Peilsteinhausban, vagy Weissenbachban és Furthban): Maria 
Raisenmarkttól Peilsteinhausig (3 órányira Heiligenkreuztól), Neuhauson keresztül Weissenbach 
an der Triesting majd Furth/Schromenau felé (3 óra). Itt egy további útelágazás van – a köz-
vetlen útvonal Further- és Staffgrabenen keresztül, meredeken vezet fel  Kieneckre az Enzián 
mendedékházhoz (3 ½ óra) és tovább  az Unterbergházhoz (2 óra). Érdekesebb és könnyebb a 
vándorlás a Steinwandgrabenben  Jagasitz vendéglő /Kreuthon keresztül Thal felé a Karnerwirt 
vendégfogadóig majd a Myrafälle vízesések fölött  Muggendorban az Unterbergházhoz (6 óra).

Látnivalók: Neuhausi templom, Weissenbachi templom, Triestingtali Helytörténeti Múzeum, 
Steinwandklamm mit Türkenloch, Myrafälle, Kápolna Unterbergen, Via Sacra-kápolna Kalte Kuchl
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Bécsi zarándokút: 3. napi szakasz Rohr im Gebirgetől 
St. Aegydig ill. Gscheidig

Kalte Kuchl – Tiefental – Hochreit – St. Aegyd/Neuwalde – (Gscheid)

Könnyű utak vezetnek Rohrból tovább Kalten Kuchlba, a Rieder Alpengasthofhoz (1 ½ óra). Onnan, 
csekély szintkülönbségeken keresztül (de betérési lehetőség nélkül!) Werasödön keresztül lehet el-
érni a zöld és terméketlen Schwarza lakatlan vidékét. Tiefentaltól a Finstergrundgrabenen át halad 
az út,  az útvonal első hegyvidéki szakaszán, egy hágón keresztül Hochreit mellett a  Traisentalba. 
Utánna már csak erdei és mellék utak vannak St.Aegyd-ig am Neuwalde (4 óra). Unrechttraisen 
erdei szurdoka vezet, végül erős emelkedővel, a kernhofi Gscheidbe (2 ½ óra). Szállás St. Aegydben 
vagy Gscheidben (az utolsó lehetőség Mariazell előtt). St. Aegydtől Gscheidig direkt Kernhofon ke-
resztül is el lehet jutni. St. Aegydben egy körút is halad a Weißenbachtalon és Lueggen keresztül 
Kernhofba és aztán vissza St. Aegydbe.

Látnivalók: Via Sacra- és favágó Múzeum Kalten Kuchlnál, szecessziós stílusban épült evangélikus 
erdei templom (Waldkirche) St. Aegydben
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Bécsi zarándokút: 4. napi szakasz St. Aegydből Mariazellbe

St. Aegyd/Neuwalde – Gscheid – Walstern – Mariazell

Gscheid után egy országúti szakasz következik,  ami aztán erdei utra ágazik el és a  Krumbachsattelen 
keresztül a Walstertalba vezet (csatlakozás a Falkenschlucht-úthoz Türnitzből). A további út a 
Hubertussee tó mentén újabban aszfalton halad a Bruder-Klaus-templomig (2½ óra). Ugyanilyen 
jellegű az út menti vándorlás a Rechengrabenen keresztül, amelyen épp úgy mint a Halltalt követő 
Kreuzbergen, a gépkocsi-forgalom ellenére újra és újra gyalogosan is közlekednek (2 ½ óra). Ezért 
a Walsterből kedvezőbb a menet (½ óra a Klaus-templom után az elágazás) a kevésbé megerőltető 
Habertheuersattel hágón keresztül a Sebastiani utig és azon tovább a mariazelli kegytemplomig (2 
¾ óra).

Látnivalók: Bruder-Klaus-kápolna a Walsternban, Arthur Krupp-emlékút, Kreuzberg „Luckertes 
Kreuz“ (kulturális hagyomány), Bazilika Mariazellben
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Gyönyszemek a Via Sacra mentén

Heiligenkreuzi apátság

III. Lipót őrgróf 1133-ban Otto nevezetű fia kivánságára a francia  Morimond kolostor  cisztercita 
szerzeteseit hívta a Sattelbachtal hatalmas erdővidékébe, a területet szellemileg és gazdaságilag fel-
lendíteni. A szerzetesek fontos impulzust hoztak a mező- és erdőgazdálkodás, valamint a kézmű-
vesség terén, és a szerény kezdet után feljlődőtt ki az apátság. Az apátsági templom román stílusú 
főhajóját már 1187-ben felszentelték, a gótikus csarnok 1295-ben, a kerengő a káptalanteremmel, 
dormitórium és a kútház  a 13. században készültek el. Különleges kincs a grisaille technikával 
festett üvegablakok. V. Lipót herceg 1182-ben jeruzsálami zarándokútjáról Krisztus keresztjének 
egy darabját hozta magával és ezt az ereklyét az apátságnak ajándékozta.

Információ: www.heiligenkreuz.at. Info-Tel.: +43(0)2258/87 03-0. vezetés hétfőtől szombatig: 10, 11, 
14, 15 és 16 h (17 h: minimum 6 személytől az apátság portáján való előzetes bejelentkezés alapján!) 
vasár- és ünnepnap: 11, 14, 15 és 16 h 17 h: minimum 6 személytől az apátság portáján való előzetes 
bejelentkezés alapján!) Nyítvatartási idő csoportoknak saját vezetővel naponta 9–11.30 h és 13.30–17 h. 

A Heiligenkreuzi apátság káptalanterme
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Lilienfeldi apátság

A babenbergi herceg Leopold VI. a dícsőséges, alapította meg 800 évvel ezelőtt a kolostort 
Lilienfeldben. 1206-ban cisztercita szerzetesek Heiligenkreuzból népesítették be. A lilienfeldi 
apátág Ausztria legnagyobb középkori kolostorlétesítménye a legnagyobb cisztercita kerengővel és 
hatalmas könyvtárral. Az apátság értékes kiállított tárgyakkal dícsekedhet, mint  az osztrák állam 
első hivatalos pecsétje, valamint Ulrich von Lilienfeld Concordantiae Caritatis kézírata.

Információ: www.stift-lilienfeld.at. Vendéglátó: páter Pius Maurer, Tel.: +43(0)2762/524 20, e-Mail: 
p.pius@aon.at. –Nyítvatartási idő: hétfőtől szombatig 8–12 h és 13–17 h, vasár- és ünnepnap: 13–17 h. 
Vezetés naponta hétfőtől szombatig 10 h és 14 h, vasár- és ünnepnap 14 h (8 személytől előzetes beje-
lentkezés szükséges az apátság portáján).

Klein-Mariazell

Egykori benedikti kolostor és jelentős zarándokállomás a Via Sacra mentén. 646-éves fennállás után 
Joseph II. fejlesztette fel a kolostort 1782-ben. A 13. évszázad román stílusú építőművészetének re-
mek  bizonyítéka  Johann Wenzel Bergl megígéző freskóival.

Információ: www.kleinmariazell.at. Nyítvatartási idő: Az előcsarnok naponta 9–18 h között van nyítva 
(imádkozásra és betekintésre a templomba). Vasár- és ünnepnapokon húsvéttól mindenszentekig a temp-
lom 9–12 h és 14–18 h között, vagy előzetes bejelentkezésre van nyitva.

Lilienfeldi apátság

Klein-Mariazell



Ajánlott irodalom

Via Sacra
A fényképész és szerző Hans Hölblinger dokumen-
tálja a táj szépségeit és nevezetességeit, amelyeket a 
zarándokok útjuk során Bécsből Mariazellig megcso-
dálhatnak. www.viasacra-bildband.at

Via Sacra. A régi zarándokút  Mariazellbe. Mítosz és  
kultusz.
Karl és Fritzi Lukan hihetetlen sokszínű ismeretlen 
és titokzatos dolgot fedeztek fel ezen a réges régi za-
rándokúton. 
www.styriapichler.at

DVD – A Via Sacra Bécsből Mariazellig
135 többnyire pompás színű történelmi  látkép, át-
dolgozva mint „Utazás képekben“ érdekes magyará-
zatokkal és zenei aláfestéssel. Kapható: Kolostorpor-
ta, Kerületi Helytörténeti Múzeum és Polgármesteri 
Hivatal Lilienfeld.

Zarándokutak  Mariazellbe
Erika és Fritz Käfer legendás zarándokútakat ismertet-
nek Karintiából, Stájerországból, Bécsből és Alsó-Auszt-
riából, Burgenlandból és Felső-Ausztriából.
www.styriapichler.at

Mariazell vidéke és az Ötscher
Bernhard Baumgartner természet- és túrabarátokat 
kisér el Mariazell vidékének és az Ötscher-Tormäuer 
Természeti Park hagyományos zarándokutjain. 
www.residenzverlag.at

Mariazelli zarándokutak
Összesen több mint 1.000 km hosszú zarándok- 
és búcsújáró utak vezetnek csillagformában Alsó-
Ausztria, Bécs, Burgenland, Stájerország és Karintia 
tartományokból Mariazellbe. Kerékpárosoknak és 
mountainbikosoknak is. www.wienerland.at
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Landgasthof zum 
schwarzen Adler

A „Schwarze Adler“a helység egyik 
legrégibb háza. Egykor Klein-Mariazell 
kolostori tavernája volt. Kellemes 
söntés. Terem. Finom házi konyha, 
must és gyümölcslevek a régióból, 
minőségi borajánlat. Egyszerű szobák 
– zuhanyozó és WC a folyosón. 

Familie Rehberger,
2571 Altenmarkt 6,
T +43(0)2673/22 20,
rehberger.alex@a1.net

H, K, Cs, P, Szo 10–23 h  
(konyha 11–22 h), V 9–21 h  
(konyha 11–21 h); Sze szabadnap

Via Sacra 0 km
Bécsi zarándokút 0 km

Gasthof-Appartement-
haus Meyer **

Történelmi zártudvaros ház és 
zarándok szálláshely a 17. századból, 
közvetlenül a templom mellett. Régi 
épületállomány (erős falak, boltíves fo-
lyosók, idilikus belső udvar). Kényelmes 
szobák. Szauna. Asztalitenisz. Regioná-
lis vendéglátó konyha, pl. „Anna-leves“ 
(gyógynövényekkel és mézzel).

Richard Meyer, Annarotte 8, 
3222 Annaberg, 
T +43(0)2728/82 04,
www.tiscover.at/gasthof-meyer

7 órától; H, K szabadnap, 
ápr. és nov. zárva

Via Sacra 0 km

Gasthof Sägemühle ***

Nyugalmas fekvésű vidéki fogadó sok 
zarándokló vendéggel. Barátságos 
étterem. Díszterem. Házi konyha és 
speciális hetek (vad, liba, hal és borok 
Dél-Stájerországból). Egyszerű komfor-
tos szobák. Zuhanyzási lehetőség nem 
megszálló búcsújáróknak is.

Gertraud Eberhardt, Lassingrotte 
15, 3222 Annaberg, T 
+43(0)2728/82 48,
gasthof_saegemuehle@aon.at

7.30 órától; Sze és CS szabadnap, 
ápr. és nov. zárva

Via Sacra 0 km

Gasthof Schachinger **

Vidéki fogadó. Nagy vendégkert. Teke-
pálya, biliárdasztal. Szabadidős terem. 
Egyszerű szobák zarándokoknak. Falusi 
konyha: hegyvidéki hússzelet, lovagi 
lakoma. 

Josef Schachinger, Annarotte 115, 
3222 Annaberg,
T +43(0)2728/84 52,
www.gasthof-schachinger.at 

Sze-tól Szo-ig 7–24 h; 
H, K szabadnap 

Via Sacra 50 m

1

térkép
o. 8
o. 10
o. 16
o. 18

Altenmarkt

2

térkép
o. 12
o. 14
o. 22

Annaberg

3

térkép
o. 12
o. 14
o. 22

Annaberg

4

térkép
o. 12
o. 14
o. 22

Annaberg

16 ágy 63 ágy 19 ágy 56 ágy
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Junges Hotel Annaberg

Ijfúsági- és családiüdülő számos sza-
badidős berendezéssel (aszatalitenisz, 
sportpálya, szauna). Tágas terasz. Sza-
badtéri grillezőhely. Közös helyiségek 
és szemináriumtermek. Többnyire 
4-ágyas szobák zuhanyozóval és WC-
vel. Étkezés büféből, gyümülcslé és víz 
beleszámítva. 

Roland Widmayer, 
Annarotte 77, 3222 Annaberg, 
T +43(0)2728/84 96, 
www.annaberg.noejhw.at

egész évben 8–13 h és 
17–20 h

Via Sacra 50 m

Gasthof zur   
Bruthenne **

1842 óta családi vezetésű vidéki ven-
dégfogadó. Világos terem és étterem, 
ideális zarándok-csevegésre, éneklésre 
és zenélésre. Rafinált hagyományos 
konyha a régió szezonális ínyencsé-
geivel. Házi készítésű sütemények és 
gyümölcslevek. Barátságos, kényelmes 
szobák.  

Emilie Lechner, Maierhof 14, 2564 
Furth/Triesting, T +43(0)2674/873 
10, www.bruthenne.at

Egész évben nyítva. Konyha: K, Sze 
szabadnap, szálló vendégeknek 
vacsora szabadnapokon is 

Via Sacra 5 km
Bécsi zarándokút 1 km

Klostergasthof  
Heiligenkreuz 

Nagy vendégház több étteremmel, 
szemináriumhelyiség és díszterem. 
Természetes faberendezés. A régióra 
jellemző ételek és italok (vad, a 
kolostor saját termékei, bor az apátság 
szőlősbírtokából). Szép kertvendéglő 
a kolostor udvarában öreg hársfákkal 
és kőkúttal. 

Dir. Josef Glanz, 2532 
Heiligenkreuz Nr. 1,
T +43(0)2258/870 31 38,
www.klostergasthof-heiligenkreuz.at

naponta 9–22 h, konyha 
egész nap 

Via Sacra 0 km
Bécsi zarándokút 0 km

Gasthof zum  
letzten Groschen ***

Vidéki vendégfogadó a helység pere-
mén, amely több mint 100 éve családi  
tulajdonban vendéglőként üzemel. 
Kellemes vendéglátó helyiségek. Szép 
kerthelyiség. Házias koszt. Világos 
szobák.

Familie Lehenbauer, Gaadner 
Straße 40, 2371 Hinterbrühl, 
T +43(0)2236/266 48, 
www.letzten-groschen.at 

8–22 h (konyha 11–21 h); 
H, K szabadnap, februárban 
zárva 

Via Sacra 0,5 km

5

térkép
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o. 14
o. 22

Annaberg

6

térkép
o. 18
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7

térkép
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Heiligenkreuz

8

térkép
o. 16

Hinterbrühl

108 ágy
ifjúsági szállás 30 ágy 24 ágy
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Gasthof Kalte Kuchl 

Történelmi pihenőhely a 11. évszázad 
óta. Hegyvidéki vendégfogadó nagy 
kerthelyiséggel. Szobák a fogadóban 
és a melette lévő Maria villában.
Eredeti: szállás szénapadláson. Két 
fürdőtavacska díjmentesen használ-
ható. Zarándok-kápolna. Házias koszt. 
Közismert finom óriástúrósréteséről.

 

Elfriede Rieder, Kalte Kuchl, 2663 
Rohr im Gebirge, T+43(0)2766/85 
22, www.kaltekuchl.at

egész nap meleg konyha 20 óráig; 
nincs szabadnap

Bécsi zarándokút 0 km

Café Maria Theresia

Kávéház pékséggel és kerthelyiséggel 
a vásártéren. Egykor a császárnő Maria 
Theresia is megszállt itt – a „császár-
szoba“  pompás  stukkótakaróval kíván-
ságra megtekinthető. Kellemes légkör. 
A sütemények finomsága közismert és 
dícsért. Továbbá: Via Sacra-sütemény, 
grandervíz, bio-gyümölcslevek. 

Michael Singraber, Markt 2, 
2572 Kaumberg, T +43(0)2765/547, 
www.cafe-maria-theresia.at

H-től  Szo-ig 6–19 h, V 8–19 h; 
Cs délután szabadnap 

Via Sacra 0 km
Bécsi zarándokút 0 km

Gasthof Renzenhof 

Hagyományos zarándokvendéglő 
(1532 óta) kis mezőgazdasággal. 
Gyümölgyöskert, zarándokkápolna, 
szentképes fa. Kitünő konyha regioná-
lis specialitásokkal (méz, must, juhsajt, 
fűszerek, zöldség), tut-gut (jót-tesz)-
vendéglős. Zarándok-büfé és menűk. 
Grandervíz. Egyszerű, világos szobák. 

Rita Pfeiffer, Untertriesting 14, 
2572 Kaumberg, T +43(0)2765/270, 
www.renzenhof.at

8–22 h, egész nap meleg konyha; 
K szabadnap

Via Sacra 0 km
Bécsi zarándokút 0 km

Kirchenwirt  

Rusztikus vendégfogadó, sok zarándok-
tapasztalattal. 80 férőhelyes, imádko-
zásra és zavartalan beszélgetésekre is 
alkalmas. Házias koszt regionális termé-
kekkel. Tipp: császármorzsa! Az épület-
komplexusban található: élelmiszerüz-
let, gyorsbüfé, trafik, posta-szervíz. 

Walter Halbwax, Markt 4, 2572 
Kaumberg, T +43(0)2765/229, 
http://halb.wax.at

H-től Szo.-ig 11–15 h, V 9.30–13 
h, Cs, P és Szo 18–22 h, előzetes 
bejelentkezés alapján bármikor 

Via Sacra 0 km
Bécsi zarándokút 0 km
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45 ágy 13 ágy
28 matracos 
hálóterem
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Pension „Zum  
schwarzen Bären“ ***

A panzió direkt a vásártéren található. 
A 8 komfortos szoba fabúrkolattal és 
-bútorokkal, fürdőszobával, WC-vel 
és Sat-tévével van berendezve. Szép 
kerthelyiség grillezőhellyel és játszó-
térrel. Kutyákat szeretettel fogadunk. 
Vacsora megrendelésre.

Johann Kahrer, Markt 29, 2572 
Kaumberg, T +43(0)664/920 62 
25, www.pension-kahrer.at

mindennap nyitva

Via Sacra 0 km
Bécsi zarándokút 0 km

Gasthaus am Gscheid ** 

Egyszerű polgári, vendégfogadó. Direkt 
a 21-es számú országút mentén. 
Étterem és nemdohányzó terem. Napos 
terasz. Célszerű szobák mosdókagyló-
val (meleg víz) – közös fürdő és WC. 
A vendéglátók maguk is tapasztalt 
búcsújárók, a főnök személyesen 
gondoskodig jólétéről.

Gerold Raffinger, Gscheid 4, 
3195 Kernhof, T +43(0)2768/72 12, 
gasthausamgscheid@aon.at

Sze-tól V-ig 8 órától
H, K szabadnap 

Bécsi zarándokút 0 km

Gasthof & Fleischerei  
Gnedt *** 

Hagyományokban gazdag vendégfo-
gadó prominens vendéglistával. Saját 
hentesüzlet.Hangulatos étterem. Két 
világos, modern terem. Árnyékos kert-
helyiség pavilonnal. Kényelmes szobák. 
Könyvtár, szauna. Kitünő vendégkony-
ha, tut-gut(jót-tesz)-vendéglős. 

Hans Gnedt, Kernhof 2, 3195 Kernhof, 
T +43(0)2768/25 35, www.gnedt.at

K, CS, P, Szo 8–22 h (konhya 21 órá-
ig), V 9–21 h (konyha 19.30 óráig); 
H és Sze szabadnap 

Bécsi zarándokút 0 km (direkt a 
Luegg/Kernhofon keresztüli alter-
natív útvonalon) 

Gasthof Pension 
Kirchenwirt

Régi kolostorvendéglő a bazilikával 
szemben. Az étterem 1688-ban épült. 
2002-ben renoválták. Három étterem-
rész, napos terasz. Komfortos, világos 
szobák. Must és gyümölcslevek nagy 
választéka a régióból. Friss és szezo-
nális ételek. (VIP-tipp az „A la Carte“ 
kulináris ismertetőben). 

Harald Brunner, Klein-Mariazell 3, 
2571 Altenmarkt, T +43(0)2673/240 
52, www.kleinmariazell.at

9–22 h, egész nap meleg konyha; 
H szabadnap, mindenszentektől 
húsvétig: H, K szabadnap

Via Sacra 0 km
Bécsi zarándokút 0 km
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16

térkép
o. 10
o. 16

Klein-Mariazell / Altenmarkt

20 ágy 8 ágy 14 ágy 40 ágy
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Gasthof  
„Zum weißen Hahn“ 

1757 óta vendégfogadó, direkt a 
Traisental-kerékpárúton a Lilienfeldi 
apátság közelében. Tágas étterem. 
Nyári terasz. Nagy, nyugalmas kert 
fűtött úszómedencével. Szauna. Finom 
konyha  regionális különlegességekkel 
(többek között bárány, vad, bio-marha). 
Nagy gyümölcslé választék. Komfortos 
szobák.

Familie Kurz, Babenbergerstraße 
10, 3180 Lilienfeld, 
T +43(0)2762/523 73, 
www.zum-weissen-hahn.at

Szabadnap: H egész nap 
V 14 órától

Via Sacra 0 km

Hotel Drei Hasen ***

Szecessziós stílusban épült ház, gyönyö-
rű antik bútorokkal. Közvetlen átjáró 
az „Europeum“ wellnessterületére (za-
rándok-masszázs!). Kert a tetőteraszon 
kilátással a hegyekre és a bazilikára. 
Szép tágas szobák. Zenészbarát vendég-
lő, étterem 250 ülőhellyel. Közismert 
gyors kiszolgálásáról nagyobb csopor-
toknak is.

Familie Kroneis, Wiener Straße 11, 
8630 Mariazell, T +43(0)3882/24 10, 
www.dreihasen.at

Zárva március közepétől április 
közepéig és novemberben 

Via Sacra 0 km
Bécsi zarándokút 0 km

Hotel Himmelreich ***
Pension Zum Heiligen 
Brunnen ***

Hotel: a helység legrégibb vendéglő-
je, szép boltívekkel, étteremmel, két 
teremmel. Sörkert, terasz kilátással a 
bazilikára. Napozó hely. Eredeti egyszerű 
konyha. 
Panzió: 1748-ban épült, teljesen renovált. 
Nyugalmas fekvés a Hei¬ligen-Brunn-
kápolna mellett. Napos terasz, kert. Szép 
szobák (baldachinos ágy, fabútorzat). 

Familie Meduna, Wiener 
Neustädter Straße 1 (hotel) ill. Dr. 
Karl Lueger-Gasse 10 (panzió), 8630 
Mariazell, T +43(0)3882/34 744, 
www.mariazell.at/himmelreich

egész évben

Via Sacra 0 km
Bécsi zarándokút 0 km

Hotel Mariazellerhof ****
Pirker am Hauptplatz

Mindkét ház a közismert Pirker mézes-
kalács-készítő tulajdona. 
Mariazellerhof: kávéház és mézeska-
lácsbolt, a vendégszobák nagy részét 
felújították. 
Pirker a Fő-téren: szép szecessziós stílu-
sú épület, kávézó és terasz kilátással a 
bazilikára. Mézeskalácsvilág, gyertyaön-
tés, pálinkafőzés. 

Familie Pirker, Grazer Straße 10, 
8630 Mariazell, 
T +43(0)3882/21 79-0, 
www.pirker-lebkuchen.at

Mariazellerhof: naponta 8–19 h, 
Pirker: 9–19 h; H szabadnap

Via Sacra 0 km
Bécsi zarándokút 0 km

17

térkép
o. 10
o. 12

Lilienfeld

18

térkép
o. 14
o. 22

Mariazell

19

térkép
o. 14
o. 22

Mariazell

20

térkép
o. 14
o. 22

Mariazell

18 ágy 90 ágy
59 ágy (hotel)
36 ágy (panzió)

28 ágy
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Gasthof Karnerwirt 

Családias vendégfogadó, a My-
rafälle vízesés és a Biedermeier 
kerékpárút fölött. Zarándokok 
körében közkedvelt pihenőhely az 
Unterbergre való felkapaszkodás 
előtt. Egyszerű ételek, sütemények 
papa (cukrász) rezeptjei alapján. 
Kellemes kertvendéglő.

Elisabeth Hollinger, Thal 1, 
2763 Muggendorf, T 02632/743 07, 
www.karnerwirt.at

Novembertől húsvétig: Szo, V és 
ünnepnapokon nyítva; húsvéttól 
júniusig és szeptembertől 
októberig: H 14 órától, K és Sz 
szabadnap; július- és augusztus-
ban: K szabadnap 

Bécsi zarándokút 0 km

Gasthaus am Holzschlag 

A fogadó, egy faház, 2006 óta üzemel. 
Nagy, világos vendéglő sok fával. Kerti 
vendéglő. Hagyományos-kiadós konyha, 
must a régióból. A szobák 2009 nyarán 
készülnek el. 

Familie Lenz, Holzschlag 23, 
2565 Neuhaus, T 02258/22 09, 
gasthof-lenz@drei.at

Cs-től H-ig 10 órától 
egész nap meleg konyha

Via Sacra 0 km
Bécsi zarándokút  0 km

Mostheuriger Karner  

Parasztgazdaság együttese a zöld 
természetben. Kényelmes berende-
zés, nagy terem az egykori istállóban. 
Változatos büfé salátákkal, rántott és 
sült húsokkal, (ropogósra sült csülök!), 
szendvicskrémekkel. Must és gyümölcs-
lé. Csoportokat bejelentkezés nélkül is 
szívesen fogad.

Familie Karner, Nöstach-Hafner-
berg, 2571 Altenmarkt, 
T 02673/241 44, www.alleskarner.at 

H-től V-ig 12 órától, egésznap 
meleg konyha

Via Sacra 0 km
Bécsi zarándokút  0 km

Hotel Kaiser Franz Josef ***  

Hagyományos zarándokház és 
búcsújáró találkozóhely a templom 
mellett. Öt különterem. Szép vendég-
kert öreg gesztenyefákkal. Zarándok-
büfé, sokféle halétel (pl. frissen fogott 
alpesi lazac, a rohri biogazdaságok spe-
cialitásai, grandervíz). Egyszerű szobák, 
tudatosan TV és rádió nélkül. 

Hans Bauer, Markt  2, 
2663 Rohr im Gebirge, T 02667/82 00, 
www.hotelkaiserfranzjosef.at

H, K szabadnap, előzetes bejelent-
kezés alapján szabadnap is nyitva 

Bécsi zarándokút  0 km

21

térkép
o. 18

Muggendorf

22

térkép
o. 8
o. 16
o. 18

Neuhaus

23

térkép
o. 8
o. 16
o. 18

Nöstach-Hafnerberg / Altenmarkt

24

térkép
o. 18
o. 20

Rohr im Gebirge

21 ágy 60 ágy
60 matracos hálóterem

8 ágy 
16 hely 
többágyas szobában

PIHENÉS & SZÁLLÁS



33

Gasthof  
„Zum Niederhaus“ **

Kellemes fogadó a település köz-
pontjában. Sok zarándok vendég. Két 
terem. Szép, árnyékos kertvendéglő, 
lugas. Kneipp-ösvény és –medence. 
Barátságos szobák, könyvtár, 
tévéterem. Eredeti házias koszt (gom-
bóc, hegyi pisztráng, rizsfelfújft bod-
zamártással, házi készítésű almalé).

Gerhard Perthold, Markt 9,  
3193 St. Aegyd am Neuwalde,  
T 02768/22 12, www.perthold.at

H és K 13 órától szabadnap, 
november 2. hetétől 
dezember 8-ig  zárva 

Bécsi zarándokút  0 km

Gasthaus Vogelleitner

Több mint 100 éve családi vállalko-
zás direkt a település központjában. 
Sok zarándok-vendég, saját helyiség 
zarándokcsoportoknak. Kerti vendéglő. 
Egyszerű (többágyas-)szobák. 
Ingyenes csomagszállítás Gscheidig  
(10 csomagtól). 

Familie Vogelleitner, Markt 18,  
3193 St. Aegyd am Neuwalde,  
T 02768/22 30, www.vogelleitner.at 

H és K 13 órától szabadnap 

Bécsi zarándokút 0  km

Jausenstation 
Holzhof  

Nyugalmas fekvésű parasztgazdaság. A 
vendéglátó „Herzerl-Mitzi“ és mézes-
kalácsa közismert. Rusztikus stílusban 
berendezett szobák. Házias koszt 
(cserépkályhában sült disznósült, vad, 
bio-marhahús, saját sütésű kenyér). In-
gyenes személy,- és csomagtranszport.  

Maria Eder, Weissenbach 83,  
3193 St. Aegyd am Neuwalde,  
T 02768/61 46,  
www.holzhof-herzerlmitzi.at 

Megszálló vendégeknek folyama-
tos nyitvatartás  

Bécsi zarándokút 5 km ill. direkt 
a Kernhofon keresztüli útváltozat 
mellett 

Gasthof Postl ***  

Családias vendégfogadó, két étterem, 
kertvendéglő, terasz. Télikert csendes 
pihenésre olvasó sarokkal és infra-
vörös fülkével–10 személyes matracos 
hálóteremmé alakítható. Tut-gut 
(jót-tesz)-vendéglő, házias ételek, saját 
készítésű gyümölcslevek. Grandervíz. 
Ingyenes kerékpárkölcslönzés. Díjmentes 
transzport a közelből.  

Familie Fuchs, Thenneberg 42, 
2571 Altenmarkt, T 02673/26 21 
oder 0664/420 13 99, 
www.gh-postl.at

nyítva 8 órától; 
H, K szabadnap (kivéve ünnepnap)

Via Sacra 0 km
Bécsi zarándokút  0 km
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o. 14
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St. Aegyd am Neuwalde

26
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St. Aegyd am Neuwalde

27
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St. Aegyd am Neuwalde

28

térkép
o. 8
o. 10
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o. 18

Thenneberg / Altenmarkt

45 ágy 20 ágy
18 ágyas hálóterem

12 ágy 15 ágy
10 matracos hálóterem
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Gasthof „Zum 
goldenen Ochsen“ **

Hagyományos vendégház a cen-
trumban. A 17. évszázadban épült 
mint zarándok szállás. Tágas étterem, 
finom konyha regionális és nemzetkö-
zi ételekkel. Takaros szobák, egyrésze 
erkéllyel. Szauna. Orvos a házban. 

Maria Schacherl, Markt 10, 
3184 Türnitz, T 02769/83 23, 
www.goldenerochse.at

naponta 7–24 h; 
nov-től májusig: Sze szabadnap

Via Sacra 0 km

Pension 
„Haus Karner“
és fürdőbüfé

A ház a 18. évszázadban épült. Nyu-
galmas fekvés. Szép kert fűtött fedett 
uszómedencével. Szauna. Új, tágas 
szobák, részben főzési lehetőséggel. 
Kiváló házias koszt. 
Fürdőbüfé Türnitz természetes 
fürdőtavánál, terebélyes vendégkerttel. 
Tésztaételek, saláták, fagylaltspecialitá-
sok.

Familie Karner, Am Berg 3, 
3184 Türnitz, T 02769/83 38, 
www.tiscover.at/karner-tuernitz 

egész éveben nyítva 

Via Sacra 0 km (direkt a Falken-
schluchton keresztüli útváltozaton)

Hotel „Goldener Löwe“ ***  

Hagyományos családi vendéglő tradici-
ókkal. Barátságos étterem fabúrkolattal 
és -berendezéssel. Terem. Árnyékos 
kertvendéglő. Számos regionális étel 
(bio-marha, pisztráng, lilienfeldi vad). 
Kényelmes szobák. Zarándok-reggeli 4 
órától. Modern wellnessterület szauná-
val, szoláriummal, pezsgőfürdővel a 
teraszon. 

Familie Punz-Bertl, Markt 8, 
3184 Türnitz, T 02769/82 22, 
www.kuschel-hotel-goldener-
loewe.com

naponta 7.30 órától

Via Sacra: 0 km

Gasthof Schaglhof 

Családias vendéglő a joachimsbergi 
templom mellett. Vendéglő, parasztház, 
istálló, lovarda együttese. Világos, 
barátságos szobák. Terasz csodálatos 
kilátással az Ötscherre. Házias konyha, 
pl. kemencében sült disznósült. 
Gőzfürdő. Transzport a Mariazellerbahn 
vasútállomásáról. 

Martin Pfeffer, Lassingrotte 41, 
3223 Wienerbruck, T 02728/348, 
www.schaglhof.at

K és Sze szabadnap  

Via Sacra 0 km
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Türnitz
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Türnitz
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Türnitz

32
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Wienerbruck
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Önkormányzat Honlap Telefon E-Mail

Marktgemeinde Altenmarkt www.altenmarkt.co.at 02673/22 00 marktgemeinde@altenmarkt.co.at

Gemeinde Annaberg www.annaberg.gv.at 02728/82 45 info@annaberg.gv.at

Gemeinde Furth www.furth-triesting.at 02674/882 19 gemeinde@furth-triesting.at

Stadtgemeinde Hainfeld www.hainfeld.at 02764/22 46 gemeinde@hainfeld.at

Marktgemeinde Hinterbrühl www.hinterbruehl.com 02236/262 49-0 gemeinde@hinterbruehl.com

Marktgemeinde Kaltenleutgeben www.kaltenleutgeben.gv.at 02238/712 13-0 gemeinde@kaltenleutgeben.gv.at

Marktgemeinde Kaumberg www.kaumberg.at 02765/282 gemeinde@kaumberg.gv.at

Stadtgemeinde Lilienfeld www.lilienfeld.at 02762/522 12-0 gemeinde@lilienfeld.at

Gemeinde Mitterbach am Erlaufsee www.mitterbach.at (Tourismusverein) 03882/21 26 o. 42 11 gde.mitterbach@ready2web.net

Gemeinde Muggendorf www.muggendorf.at 02632/743 30 gemeinde@muggendorf.at

Marktgemeinde Perchtoldsdorf www.perchtoldsdorf.at 01/866 83-0 kultur@perchtoldsdorf.at

Gemeinde Rohr im Gebirge www.rohrimgebirge.at 02667/82 01 gemeinde@rohrimgebirge.at

Gemeinde Rohrbach www.rohrbach-goelsen.gv.at 02764/23 34 rohrbach@kabelweb.at

Marktgemeinde St. Aegyd www.staegyd.at 02768/22 90 gemeindeamt@staegyd.at

Marktgemeinde St. Veit a. d. Gölsen www.st-veit-goelsen.gv.at 02763/22 12-0 gemeindeamt@st-veit-goelsen.gv.at

Marktgemeinde Türnitz www.tuernitz.at/gemeinde 02769/82 04-0 gemeinde@tuernitz-noe.at

Marktgemeinde Weissenbach www.weissenbach-triesting.at 02674/872 58 gemeinde@weissenbach-triesting.at

Önkormányzatok a Via Sacra és a Bécsi zarándokút mentén 
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gemeinde Türnitz, TV Mariazeller Land, P. Karl Wallner www.stiftheiligenkreuz.at, Stift Lilienfeld, M. Horvath, 
G&L. Szöveg: Bernhard Baumgartner, Ernst Leitner, markenbüro weiss/Kinz Kommunikation. Koncepció, 
grafikai kialakítás és nyomtatás: G&L. Druck: radinger.print. A közölt adatokért a gondos előkészítés ellenére 
sem vállalunk felelősséget.  Az adatok az 2009 áprilisi állapotnak felelnek meg. Készült az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap támogatásával.

Szívesen állunk szolgálatára!

Via Sacra tanácsadás & foglalás

Adalbert-Stifter-Straße 4

3250 Wieselburg, Österreich

T +43(0)7416/521 91

F +43(0)7416/530 87

info@viasacra.at

www.viasacra.at

Testi-lelki kivonulás
Megígéző zarándoklás A hagyományos Via Sacra a Bécs melletti Hinterbrühltől a Bécsi-erdőn,  
Kaumbergen keresztül a mostvierteli Lilienfeld  és Annaberg mentén halad, mielőtt Mariazellben 
eléri célját. A 06-os számmal jelölt Bécsi zarándokút, a „fiatalabb“ és útvonala alapján az egyszerűbb 
variáns, Perchtoldsdorftól Kaumbergbe vezet, majd tovább Rohr im Gebirge és a Felső-Traisentalban 
fekvő St. Aegyd mentén Mariazellbe. Egy kis pihenőre betérni és megszállni a legajánlatosabbak  
a speciális Via Sacra-vendéglátók, amelyeket ebben az ismertetőben bemutatunk.  

Via Sacra

Bécsi zarándokút 06


