HOCHsteiermark – het oplaadstation voor je ziel
Op twee wielen of op twee benen – het reistempo is op plezier afgesteld. De HOCHsteiermark
presenteert zich met aantrekkelijke fietsaanbiedingen, een gevarieerd uitgebreid fietsnetwerk dwars
door de regio, (e-)bikeverhuurplaatsen, fietsvriendelijke bedrijven en charmante fietsgidsen. Voor
bergwandelaars is er de BergZeitReise – een reusachtige-route-rondweg, met een heuse natuurdoping
van de beste culinaire hoogstandjes die in de berghutten zijn te krijgen.
Ontspannen trappen in plaats van moeizaam stampen. Dat is pas door en door fietsgemak. De
HOCHsteiermark, de noordoostelijke regio van de Steiermark, heeft voor iedereen de juiste fietstocht:
van het gezinsvriendelijke fietspad tot en met de inspannende adrenalinekick-tour die dwars door de
Steirische bergwereld loopt.
Voor liefhebbers en gezinnen. In het natuurpark Mürzer Oberland vinden fietsliefhebbers alles wat hun
hartje begeert. Omhoog gaat het te midden van indrukwekkende landschappen via de Schneealmstraat
rechtstreeks naar het almplateau. Hier kunt u diep inademen en van het uitzicht genieten of van hut
naar hut fietsen en zich culinair laten verwennen. Wildspecialiteiten, zoete Winbergcreaties en bioalmkaas vullen de energiereserves aan om verder te fietsen. Voor diegenen, die aan het koele water de
voorkeur geven, zijn er fraaie fietspaden langs rivieren als de Mürz en Mur. Kleine etappeoverwinningen
houden de vaart erin: van het klooster Neuberg met de glasfabriek naar het Südbahn- und
WinterSportMuseum via de burcht Oberkapfenberg en Schlossberg in Bruck an der Mur.
Gegarandeerde adrenalinekick met of zonder gids. Puur fietsplezier beleven bikers op de Mariazeller
Bürgeralp of op de Aflenzer Bürgeralm. Beide bike-parken bieden downhill trails voor professionals en
beginners. Omhoog gaat het gemakkelijk met de stoeltjeslift. De adrenalinekick krijgt u vervolgens op de
afdaling. Wie nog niet genoeg sensatie heeft beleefd, fietst naar de Präbichl. Hier worden de bezoekers
onthaald op een adventurepark met een Birma brug, twee kabelbanen alsook zes flying fox-ziplines, die
over het Grüblsee Alpenaquarium scheren. Daarnaast staan bezoekers mountainkart-trajecten en
diverse bikeparcours ter beschikking. Gidsen helpen bij de bergbelevenissen. Niets staat een avontuur
nog in de weg. www.bikearena-aflenz.at, www.buergeralpe.at, www.alpfox.com
Wandelen langs energiebronnen en inspirerende natuur. Weg van de dagelijkse stress en drukte en
eropuit in de prachtige uitgestrekte natuur, om de accu’s weer op te laden. De HOCHsteiermark wordt in
2019 het oplaadstation voor je ziel. Op de wandelwegen van de HOCHsteiermark gaan het natuurlijke,
het culturele en het culinaire op een indrukwekkende manier in elkaar over. De 18 dagetappes van de
BergZeitReise bieden zich aan met diepgroene bossen, kristalhelder water en adembenemende
vergezichten. Maar niet alleen het oog wordt wat geboden –
ook de smaakpapillen komen aan hun trekken. Onderweg staan eigenaren van berghutten, chef-koks en
kaasmakerijen klaar om hun gasten met veel HARTelijkheid culinair te verwennen. www.bergzeitreise.at

TIPS:
 Gratis e-bike-tochten met gids bijv. “Zum Wind- und Bikepark Pretul” met introductie,
dagelijks vanaf maandag tot zondag, alleen bij inschrijving vooraf en huur van een e-bike. E-bikehuur: € 46,- per dag inclusief helm, www.sport-buchebner.at
ARRANGEMENT: “BERGBELEVENIS HOCHSCHWAB”
 5 overnachtingen in een tweepersoonskamer incl. vitaliteitsontbijt of
in een appartement met zelfvoorziening
 huur-e-bike van het merk Husqvarna voor een dag incl. fietsbegeleiding voor een halve dag
 rit met de tweepersoonsstoeltjeslift naar de Aflenzer Bürgeralm, gezellige wandelronde “Fölzalm
– Schwabenbartl” of ”Voisthalerhütte – Seewiesen” met de taxi terug
 Avonturenkaart Alpenregio HOCHschwab
Arrangementprijs voor 2 personen in een tweepersoonskamer incl. ontbijt € 650,Arrangementprijs voor 2 personen in een appartement met zelfvoorziening € 560,Arrangement te boeken naar beschikbaarheid van 17.05 – 27.10.2019
Bij te boeken aanbiedingen: (tegen meerprijs)
T: +43 3861 2204, T: +43 664 75017938, www.sport-michaeler.at
 huur-e-bike voor een halve dag € 35, huur-e-bike per dag € 55,- (2 dagen € 95,- / 3 dagen € 135,-)
 fietsgids per dag € 150,Reservering via: Dörflerwirt, Ferienwohnungen Hotel Garnie****
T: +43 3861 32110, mail@doerflerwirt.at, www.doerflerwirt.at
 BergZeitReise-wandelgids met tips voor dagtochten. Nu gemakkelijk bestellen voor € 9,90 via
www.hochsteiermark.at of meteen visueel wandelen op www.bergzeitreise.at
 Genieten van cultuur in Leoben: tentoonstelling “IJstijd Safari” van 18 mei – 3 november 2019
in de Kunsthalle Leoben, www.kunsthalle-leoben.at of een fietstocht onder begeleiding met
“cultuurfietsers” door de Gössen-bierhoofdstad Leoben, T: +43 676 5609188 of
kulturradler.leoben@gmail.com
Nadere informatie bij:
Tourismusregionalverband/Regionaal Verkeersbureau HOCHsteiermark, Wiener Straße 46, 8600 Bruck an der
Mur, T.: +43 (0) 3862 55020, tourismus@hochsteiermark.at , www.hochsteiermark.at
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