Okamžiky plné zážitků v regionu HOCHsteiermark: velkolepé trasy BergZeitReisen
s výhledy, které nemají obdoby, a osvěžující zážitkové cyklistické túry pro mlsné
jazýčky s bohatou nabídkou kulturních a kulinářských příležitostí se postarají o
dovolenou s vrcholnou náladou. Jako příloha poslouží špičková kuchyně, kulinářské
speciality na horských chatách, bohatství zážitků a přírodní zdroje energie, piknik
v muzeu a paleta pivních speciálů.
Region HOCHsteiermark povznáší tělo i ducha, ať už se vydáte po svých po cestě „WasserWander-Wunder-Weg“ na úpatí horského masivu HOCHschwab, v sedle horského kola nahoru na
náhorní planinu Schneealm, nebo pohodlně s akumulátorovým pohonem na výpravu za
kulturními a kulinářskými poklady. A to nejlepší nakonec: na každém kroku vás čekají regionální
lahůdky z HOCHsteiermark, jako jsou klobásky Gamswurzn, pesto z chilli, pivní speciál
Maiwipferlbier, selské koblihy nebo jelení guláš. Tradičním řemeslům a kulinářskému odkazu
tohoto regionu je věnováno samostatná „říše požitků“ (GenussReich). Kulinářský zážitek pro
zmlsané jazýčky, gurmánské pěší turisty a hladové cykloturisty zahrnuje vše od vydatné svačiny
se špekem, přes oceněné rybí speciality až po produkty z kozího mléka a putování za bylinkami,
po nichž následuje „jídlo s požitkem“ (GenussEssen).
Na kole za požitky a kulturou na hvězdné trase po regionu HOCHsteiermark. V roce 2020
očekávají cyklisty mezi Štýrským Semmeringem, regiony Mürzer Oberland a Waldheimat a na
cyklostezce podél řeky Mur přímo rajské poměry. Pro turisty na elektrokolech, kteří jezdí rádi za
kulturou, se otevřou zrychlené trasy kolem dokola Leobenu. Na druhou stranu jsou pro milovníky
adrenalinových zážitků připraveny razantní sjezdové tratě za Bürgeralm v Aflenzu a z Bürgeralpe
v Mariazellu uprostřed velkolepé kulisy hor. Také nároční rekreační cyklisté mají před sebou těžkou
volbu: buď se mohou vydat na rozkvetlé vysokohorské planiny s kulinářskou nabídkou na horských
chatách od horského sýru až po slaninu Wurzelspeck, nebo po idylických říčních nivách, daleko od
každodenních starostí, po cestách vhodných pro rodiny s dětmi až po návštěvu špičkových kuchyní
odměněných kuchařskými čepicemi v Neubergu, Langenwangu nebo v Brucku an der Mur. Zkrátka:
v regionu HOCHsteiermark srdce cyklistů zaplesá, protože tady je doma srdečnost, pohostinnost a
gurmánské požitky.
Za letními kulturními zážitky. Hostina pro uši extra třídy, na které vystoupí skupina Söhne
Mannheims a Semino Rossi, zazní operetní melodie a zahraje letní filharmonie. Kulturní zážitky se
rozběhnou 1. května v Leobenu, kde také akce končí tradičním posvícením Gösser Kirtag 8. října
2020. Naproti tomu Dny kultury v Neubergu se konají od 11. do 29. července 2020 a
v neuberském klášteře bude zahájen Beethovenův jubilejní rok oslavou jeho 250. výročí narození
9. symfonií. Program tvoří pestrá směsice skladeb ze světa hudby, kterou korunuje Hommage na
dva velké Rakušany: Friedricha Guldu a H.C. Artmanna, kterou provede Karl Markovic. Kulturní
rozmanitost uprostřed nádherného světa hor dokresluje Maria Bill, lidová hudba s ansámblem
Steirische Knöpferlstreich a legendární jazzový večer na nádraží v Kapellenu – gastronomickou
třešničkou na dortu je menu HaubenKulturMenü od šéfkuchaře Thomase Schäffera.

Cestou od ledovce k vínu: kulinářské vrcholy na trase BergZeitReise
Jedno je třeba připomenout předem: v regionu HOCHsteiermark se nepodnikají túry jednoduše
z bodu A do bodu B, ale oblíbené je tu meditativní putování s panoramatickými rozhledy – jako
například na známé trase BergZeitReise. Na dobře značených turistických cestách po oblasti
Hochschwabu, po Eisenerzských a Fischbachských Alpách se turisté přiblíží nejen k 1001 přírodních
krás v HOCHsteiermark, ale v neposlední řadě také sami k sobě. Tělo, duch a duše se nabijí novou
energií, zato hladina stresu spolehlivě klesne. A jelikož na čerstvém vzduchu zákonitě vyhládne,
přijdou vedle horských vrcholů ke slovu i ty kulinářské. Hostinští, kteří se specializují na zvěřinu,
připravují jelení, kamzičí i srnčí speciality, šéfkuchař Michi Hebenstreit slibuje lukulské rybí hody ze
štýrského mořčáka, proslulého pod italským názvem branzino, v gurmánském hotelu Krainer se
nabízí pikantní pesto z chilli a sedm výtečných kuchařů vyznamenaných kuchařskými čepicemi
katapultuje hladové vandrovníky do sedmého kulinářského nebe. Čeká vás bohatý turistický a
kulinářský zážitek, který nemá sobě rovného.
Pivo z HOCHsteirisches, které si dáte líbit! Letos nastávají v regionu HOCHsteiermark opravdové
pivní časy. Legendární klášter Göss s pivovarem a s expozicí Gösseum slaví tisícileté jubileum, Tom
& Harry z Kapfenbergu uvařili a čepují pivní speciál Maiwipferlbier, kreativní, nefiltrovaná piva z
pivovaru Erzbergbräu jsou už dnes kultovním nápojem a Hannes Girrer z pivovaru v Mariazellu
čepuje speciál se svrchním kvašením ze čtyř druhů sladu. A pokud to někdo s ochutnávkou zdejších
piv přežene, může na přání přenocovat přímo ve sládkově pokoji. Nocleh s výhledem na
mariazellskou baziliku by si člověk neměl v žádném případě nechat ujít.
Zvláštní tip pro milovníky piva. Balíček pod názvem Bierkulinarium v hotelu Kongress v Leobenu:
kdo přenocuje v apartmá Gösser, dostane přímo na pokoj sud piva o 25 l, ze kterého si může sám
během pobytu čepovat – sny o napěněném pivu jsou zaručeny.
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