HOCHsteiermark – een vakantiegebied om bij te
tanken – op maat gemaakt voor gezinnen
Donkergroene bossen, turkooisblauw water, zuivere lucht en een bergwereld die
betovert – dat is de HOCHsteiermark, de regio in het noordoostelijke deel van
Steiermark, in het groene hart van Oostenrijk, slechts een uur van Wenen en een
half uur van Graz. In dit prachtige landschap geniet u op een sportief-gezellige
manier van wandelen en fietsen, betoveren gezonde berglucht en kruidenaroma’s,
maar wordt van u ook een avontuurlijke instelling verwacht, bij het wildwaterraften
op de Salza, het gezinshiken op de Mur in Leoben, zwemmen in kristalheldere meren
of bij een avontuurlijke rit met de grootste taxi van de wereld, de Hauly, bij de
Erzberg.
Mensen verlangen tegenwoordig meer dan ooit naar een onderbreking van de
dagelijkse sleur en precies die rust, samen met hartelijkheid en gastvrijheid, vindt u
in de HOCHsteiermark. Een eldorado voor natuurliefhebbers. Het Groene Meer
(‘Grüner See’), het mooiste plekje van Oostenrijk, nodigt u dit jaar opnieuw uit voor
een natuurspektakel. Door gesmolten sneeuw vult het Groene Meer zich tot maar
liefst 9 meter met kristalhelder water. Banken en wegen staan onder water en
forellen zwemmen in weilanden. Het Groene Meer is een plek voor korte en lange
gezinswandelingen of gewoon om de ziel te laten bungelen.
Gezinnen let op: In het natuurpark Mürzer Oberland maken kleine en grote
natuurliefhebbers zich gereed om het avontuurlijke pad Roßlochklamm, het ‘bos van
de zintuigen’ of de interactieve wandelroute Aquazelle Altenberg te ontdekken. Hier
leert u alles over water en kunnen gezinnen actief aan een puzzeltocht deelnemen.
Tijdens gezellige wandelingen op de Schneealm of Rax loopt u van almhut naar
almhut en geniet u behalve van indrukwekkende vergezichten ook van heerlijke,
regionale culinaire almhoogstandjes. Wildspecialiteiten, zoete Winbergcreaties tot
en met bio-almkaas maken vermoeide kuiten weer fit. Cultureel highlight is de
Kaiserhof Glasfabriek, waar u zelf aan het werk kunt gaan en met de hulp van een
glasblazer zelf kunstenaar kunt worden.
Avonturen en beestachtige belevenissen. In ErzbergLand staat de karakteristieke
berg van de regio: de Erzberg, die u tegenwoordig van dichtbij met de grootste taxi
ter wereld en de ondergrondse mijnentrein kunt ervaren. Live explosies zorgen voor
een ware adrenalinekick. Een adventurepark bij Präbichl staat met een Birma brug
en twee kabelbanen garant voor bergbelevenissen. Voor avonturiers staan nog meer
belevenissen klaar: zes flying fox-ziplines, die over het Grüblsee Alpenaquarium
scheren, 30 mountain-karts, die extra plezier op zes mountain-kart-trajecten beloven
en safari-gereedschap om bergen te beklimmen. Degene die op de fiets wil springen,

heeft de beschikking over nieuwe bikeparcoursen, die ook voor e-bikes geschikt zijn.
300 alpendieren, zoals vossen, beren, wolven en lynxen, wachten op gezinnen bij
de Wilde Berg in Mautern. De koningen van de lucht, zoals gieren, adelaars en
valken, treft u aan bij een spannende roofvogelshow. Spel en plezier is er op de
kinderboerderij en voor de afdaling kunt u gebruikmaken van de zomerrodelbaan of
de mountain-karts.
De HOCHschwab is het centrum. Het machtige bergmassief nodigt u met 100
toppen uit voor avonturen in de natuur. Ook de gemzen, die de Hochschwab als hun
lievelingsplek hebben uitverkoren, kennen dit verlangen naar bergwandelen – het is
het rijkste gebied aan gemzen van Europa. Maar deze rijkdom is niet het enige: de
HOCHschwab herbergt enorme waterschatten. De Kläfferbron bij Wildalpen, die u
kunt bezoeken, behoort tot de grootste drinkwaterleveranciers van Europa. Deze en
andere rijkelijk borrelende bronnen van de regio voorzien geheel Wenen en half
Graz van die levenselixer. Maar het water is er niet alleen om te drinken. Op de
almen-meren, alsook op het Sackwiesenmeer, luidt het devies: ‘duik in het koele
water’; en in een raftingboot vaart u vlot op de golven van de Salza; of u kiest voor
een ontspannen boottocht op de Mur in Leoben met tussentijds een gezellige
picknick.
De stad Leoben herbergt overigens de enige Montanuniversiteit van Oostenrijk.
Deze technische universiteit houdt zich bezig met het bergwezen in de ruimste zin
van het woord. De op een na grootste stad is zetel van talrijke internationaal actieve
hightechbedrijven en geboorteplaats van bierbrouwerij Gösser. In de Kunsthalle
Leoben kunt u van 18 mei – 3 november 2019 de expositie “IJstijd Safari” zien, met
mammoets en holenleeuwen. www.kunsthalle-leoben.at
Tips: 1 dag sightseeing Wenen: Wenen is slechts een uurtje verwijderd. Van de
Stephansdom via Schloss Schönbrunn tot en met een rit met de fiaker of een bezoek
aan de Spaanse rijschool – Wenen is een bezoek meer dan waard! Of 1 dag
sightseeing Graz: de hoofdstad van deelstaat Steiermarken betovert met
bezienswaardigheden zoals de Schlossberg met de 28 meter hoge klokkentoren, de
kunsthal en het Mureiland – Graz behoort ook tot het UNESCO werelderfgoed en
scoort met een uitstekende Steirische keuken.
Over de HOCHsteiermark:
De HOCHsteiermark strekt zich uit van het Steirische Semmering tot de HOCHschwab
en over de Eisenerzer Alpen – het bergachtige landschap kenmerkt zich door
turkooisblauw water en diepgroene bossen. Sportieve en gezellige activiteiten tot en
met aanbiedingen die u een adrenalinekick in een romantische en idyllische natuur
beloven, zorgen voor geestelijk evenwicht. Eigenlijk is de HOCHsteiermark een tip
voor de happy few, maar met haar unieke Montantechnologie is het gebied steeds
meer een trend aan het worden.
Nadere informatie via:
Tourismusregionalverband/Regionaal verkeersbureau HOCHsteiermark,
Wiener Straße 46, 8600 Bruck/Mur Tel.: +43 (0) 3862 55020
tourismus@hochsteiermark.at of www.hochsteiermark.at
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