
(Az	  árak	  az	  idegenforgalmi	  adót	  (1,13	  euró/fő/éj	  12-‐éves	  kortól)	  nem	  tartalmazzák.)	  

	  

Aktív	  pihenés	  Ausztriában	  féláron!	  
6	  nap	  /	  5	  éj	  -‐	  all	  inclusive	  light	  ellátással	  
	  

• 6	  nap	  /	  5	  éjszaka	  
• Büféreggeli	  
• Hidegcsomag	  a	  kiránduláshoz	  
• 3	  fogásos	  menüválasztásos	  vacsora	  

salátabüfével	  
• A	  vacsoránál	  18h-‐20h-‐ig	  ingyenes	  

italfogyasztás	  (sör,	  folyóbor,	  üdítők)	  
• Egyszeri	  25	  perces	  masszázs	  
• Finn	  szauna,	  infrakabin	  használat	  
• 39	  db	  ingyenesen	  igénybevehető	  

programajánlat:	  

 
Kerámiamúzeum	  Scheibbs	  
Korlátlan	  belépés	  a	  kerámiamúzeumba	  (2500	  kerámiatárgy)	  
¸17.4-‐26.10.	  H-‐Sz:10-‐12	  óráig	  és	  14-‐17	  óráig	  (Nyitvatartáson	  kívül	  
időpont	  egyeztetés	  alapján)€4,40/€2,20	  (4-‐15éves	  korig)	  
Scheibbes	  Erlaufstraße	  32	  	  
	  
Fáklyás	  felvonulás	  Bodenhofnál	  
Egyszeri	  részvétel	  fáklyás	  felvonuláson	  és	  az	  azt	  követő	  tábortüzes	  
kolbászsütögetésen.	  
¸	  Máj.-‐Okt.előzetes	  jelentkezés	  alapján.	  €7,/€7	  ,(4-‐15éves	  korig)	  
tartalmazza:fáklyát,fát,kolbászt	  
Wienerbruck,	  Langseitenrotte	  24	  	  
	  
Kiállítás	  Pfarrhof	  Josefsbergben	  
¸	  22.5-‐30.9	  tel.egyeztetéssel	  €	  3/€1,50	  (4-‐15éves	  korig)	  
Mitterbach,Josefsberg	  17	  
	  
Mariazelli	  Heimathaus	  
¸Múzeumi	  idegenvezetés	  és	  városi	  séta	  K,Szo,	  10óra,	  Sze	  17óra,	  
idegenvezetés	  Sze,P	  17óra,	  Szo10:30€5/€	  2,70	  (Gyerek	  4-‐15éves	  
korig)	  
Mariazell,	  Wiener	  Straße	  35,	  Postafiók	  6	  
Bowling	  Gasthof	  Schachinger	  
Egyszeri	  ingyenes	  bowling	  ¸Sze-‐Szo	  11-‐21óráig,	  bejelentkezés	  
alapján€8,	  (per	  Std	  per	  bowling)	  
Annaberg,	  Annarotte	  115	  	  
	  
Lelkész	  Leo	  Sípmúzeuma	  
Egyszeri	  belépés	  kb	  1óra	  idegenvezetéssel	  ¸28.5-‐26.10,	  
idegenvezetés	  telefonos	  egyeztetés	  alapján	  €2/€2	  
St	  Aegyd/	  Neuwalde,	  Markt	  19	  
,,Eszköz”	  múzeum	  Wilhelmsburg	  
Egyszeri	  belépés	  a	  múzeumba,	  kiállítás	  liliom-‐	  porcelán	  és	  
Wilhelmsburg-‐i	  cserép,	  múzeummozi	  
,	  kávé,Shop¸	  18.3-‐17.12	  (P	  14-‐16óráig,	  Szo	  10-‐12	  óráig)	  
€6,90/€5,50(4-‐15éves	  korig),	  Wilhelmsburg,	  Fährberg,	  11	  
	  
	  Lóháton	  
Hobbilovaglás	  Bodenhofnál	  
30	  perc	  vezetett	  lovaglás¸Máj-‐Okt.előzetes	  bejelentkezés	  
alapján€10/€8(4-‐15éves	  korig)	  Reiterbauernhof	  Badenhof	  
Wienerbruck,	  langseitenrotte	  24	  
	  
Hobbilovaglás	  Schaglhof	  
20perc	  futószáras	  lovaglás¸előzetes	  egyeztetés	  alapján	  
€15/€15,	  Schaglhof	  Wienerbruck	  Lasingrotte	  41	  	  
	  

Hobbilovaglás	  Maho	  lovasfarm	  
1óra	  tereplovaglás	  ¸naponta	  10-‐17óráig(előzetes	  telefonos	  
egyeztetés)	  €25/€25	  Moha	  lovasfarm,	  St	  Aegyd/	  Neuwalde,	  
Wällischgraben	  4	  
Lovagláshoz	  stabil	  cipőt	  és	  hosszú	  nadrágot	  ajánlunk.	  
	  
Viziélmény	  és	  Wellness	  
Élményfürdő	  Ybbstaler	  Solebad	  Göstling	  
Egyszeri	  belépés	  4óra	  hosszára:4	  úszómedence(külső,élmény,	  
sport,	  terápia,	  gyerekmedence)	  Szauna	  térítés	  ellenében¸	  Szo-‐csüt	  
9-‐22óráig	  P,	  V	  és	  előtte	  	  nap	  péntek	  9-‐23óráig	  €8,90/€6,50(6-‐
15éves	  korig)	  vagy	  €1,50(6éves	  kor	  alatt)	  
Góstling	  Oberkogelsbach	  21	  	  
	  
Fitness	  az	  Emotional	  Life	  Center-‐ben	  
1kártya	  a	  Fitness	  stúdió	  Ybbstaler	  Solebadba,	  ingyenes	  részvétel	  
egy	  csontritkulás	  képzésen(K	  17-‐18óráig),Egyszeri	  ingyenes	  
szoláriumhasználat	  (10perc),	  Ingyenes	  részvétel	  
egy	  vezetett	  Nordi	  Walking	  túrán	  (K-‐CS	  8-‐10óráig	  és	  17-‐19óráig)	  
¸H-‐P	  8-‐21óráig,	  Sz	  9-‐21óráig,	  V	  9-‐20óráig	  Emotion	  Life	  
Center€12/€8(14-‐18éves	  korig)	  vagy	  €4(14éves	  korig)	  
Göstling,	  Oberkogelsbach	  21	  	  
	  
Napozni	  és	  úszni	  az	  Ötscherland-‐i	  szabadstrandon	  
Egyszeri	  belépés	  a	  szabadstrandra,	  csúszdával,	  ugródeszkával,	  
gyerekmedencével,	  röplabdapályával	  és	  minigolf	  lehetőséggel.	  	  	  
14.5-‐28.8(jóidő	  esetén)	  9-‐19óráig	  €3,60/€2,10(6-‐15éves	  korig)	  	  
Gaming,	  Bergg.	  	  
	  
Allwetterbad	  Scheibs	  
Belépés	  ahányszor	  csak	  szeretnék.	  élménycsúszda,	  télikert,baba-‐
mama	  részleg	  ¸1.5	  től	  szeptember	  közepéig€4,50/€2,60(4-‐
15éves	  korig)	  ,	  
Scheibbs,	  Neustift	  85	  	  
	  
Viziélmény	  a	  Mitterbach	  Erlaufsee-‐i	  szabadstrandon	  
Belépés,	  ahányszor	  csak	  szeretnének.	  ¸	  28.05-‐4.9:	  9-‐
20óráig€4/€2,50(3-‐15éves	  korig)	  Mitterbach	  am	  Erlaufsee,	  
Hauptsrtaße14.	  	  
	  
Búvárkodás	  a	  a	  Mitterbach-‐i	  szabadstrandon	  
Egyszeri	  kb	  1/2óra	  búvárkodás,	  naponta	  18órától	  ¸1.5-‐
30.9(előzetes	  bejelentkezés	  alapján)	  €35/€35,	  Neptun	  Erlaufsee,	  
Mitterbach	  Seestraße	  	  
	  
Csodálatos	  felfrissülés	  a	  Reith-‐i	  szabadidő	  és	  szabadstrand	  
központban	  
Belépés	  a	  szabadstrandra	  és	  a	  strandröplabdapályára	  ahányszor	  
csak	  szeretnének.a	  teniszpálya	  egyszeri	  használata	  ¸2.7-‐3.9:	  10-‐
19óráig	  (naponta	  jóidő	  esetén)	  €4/€2(4-‐15éves	  korig)	  
Szabadidősközpont	  Reith,	  Annaberg,	  Annarotte	  14	  	  
	  
Természetes	  élményfürdő	  ,,Scharbachbad”	  
Egyszeri	  belépés	  a,,Scharbachbad”-‐ba,	  ugrótornyokkal	  és	  nem	  
úszó	  részleggel	  ¸júli-‐szeptember	  kezdetéig	  9-‐19	  
óráig€3,30/€1,40(6-‐15éves	  korig),	  Türnitz	  ,	  Markt	  28	  	  
	  
Úszás	  	  Göllerbad-‐ban	  
Belépés	  a	  napenergia	  által	  fűtött	  szabadstrandra	  ,	  ahányszor	  csak	  
szeretnének.	  ¸2.6-‐1.9:9-‐19óráig	  
€4/€2(6-‐15éves	  korig)	  St.	  Aegyd/	  Neuwalde,	  Badweg	  49	  
	  
Vad,	  romantikus	  és	  elbűvolő	  
Természeti	  és	  élménypark	  Buchenberg	  
Egyszeri	  belépés	  az	  állatparkba,kalandpark,	  élményfarm	  ¸Márc,	  
Ápr.,okt.,Nov,	  naponta	  10-‐18	  óráig,	  Máj,Júni,Júli,Aug,	  naponta	  és	  
9:30-‐19	  óráig€7,50//€4,50	  (4-‐15éves	  korig)	  
Waidhofen/Ybbs,	  Rösselgraben15	  	  
	  
Erdei	  mászópark	  Buchenberg	  



(Az	  árak	  az	  idegenforgalmi	  adót	  (1,13	  euró/fő/éj	  12-‐éves	  kortól)	  nem	  tartalmazzák.)	  

	  

Egyszeri	  belépés	  a	  Buchenbergi	  mászóparkba	  ¸	  Márc.-‐nov,	  P,Sz,	  
V,	  ftg	  10-‐16óráig(szünidő	  alatt)naponta	  10-‐
18óráig.€21,/€15(ifjúsági)	  vagy	  €12	  (10éves	  korig)	  
Waldhofen/Ybbs	  Rösselgraben	  15	  	  
	  
Rafting	  a	  Salzan	  
20%kedvezmény	  egy	  félnapos	  raftingtúrára	  a	  Salzan(felszerelés,	  
transzfer,	  frissítőital)¸25.4-‐15.10	  tel.egyeztetés	  alapján	  
€10(€50/,45	  Mandl	  Scheiblechner,	  Göstling	  Stixenlehnen	  48	  	  
	  
Viziszurdok	  	  Palfauban	  
	  Hochkars	  délkeleti	  oldalán	  található	  szurdok,valamint	  a	  Palfauer	  
víznyelőnél	  található	  öt	  csodálatos	  vízesés	  és	  óriáskarsztforrás	  
egyszeri	  látogatása¸1	  Máj.-‐Okt.közepéig	  9-‐17óráig	  €5/€	  3(	  4-‐
15éves	  korig)	  
Palfau	  Nr.1	  
	  
Élménypark	  a	  Mendlingttal-‐i	  vándorút	  mentén	  
Belépés	  a	  csodálatos	  Mendlingtali	  
élményparkba,vándorúttal,fűrésszel,kovácsműhellyel,malommal,és	  
a	  hammerkúriánál	  levő	  pihenőhellyel,	  valamint	  játszótérrel-‐	  olyan	  	  
gyakran	  amikor	  csak	  szeretnék.	  Idegenvezetés	  minden	  szombaton	  
10.30,júli	  és	  Aug.	  minden	  kedden	  10órakor.Gemvadászat	  ¸1.5-‐
21.10	  9-‐	  €7/€3,	  (4-‐15éves	  korig)	  
Göstling	  Nr.41	  	  
	  
Panoráma	  	  Hochkarról	  
Egyszeri	  fel	  illetve	  leút	  a	  Hochkarra,	  romantikus	  kilátással,Az	  
útdijat	  tartalmazza.	  ¸Júni	  közepétől	  26.10ig(jóidő	  esetén)	  9-‐
16óráig,	  péntek	  szabadnap(akkor	  is	  ha	  pénteken	  zárva)	  €12/€70,	  
€60,40	  (7-‐15éves	  korig)	  
Göstling/Ybbs	  Nr.	  46	  	  
	  
,,Erdei	  nyomozó”	  képzés	  és	  éjszakai	  túra	  
Egyszeri	  részvétel	  az,,erdei	  nyomozó	  kiképző”	  programon	  és	  az	  
éjszakai	  túrán.	  	  
¸Nyáriszünetben:H	  9.30kor,(erdei	  nyomozóvá	  való	  kiképzés)	  
20óra(éjszakai	  túra).	  Egyébként	  és	  a	  szüneten	  kívül	  telefonos	  
egyeztetés	  alapján.(5főtől)	  Erdei	  nyomozó	  €10/€10,	  Éjszakai	  túra	  
€8/€8	  
Göstling	  Markt	  139	  	  
	  	  
Leckermoos-‐i	  láp,természetvédelmi	  terület	  Dürrenstein	  
Egyszeri	  kirándulás	  Alsó-‐Ausztria	  legnagyobb	  és	  legszebb	  
lápjánál.(H	  9óra,P	  15.30)	  ¸1.5-‐3.10(telefonos	  egyeztetés	  
alapján.)€4/€2(4-‐15éves	  korig)	  	  
Ablaß	  Fam.	  Zettel	  	  
	  
Liftel	  a	  hatalmas	  Ötscherre.	  
Egyszeri	  fel	  illetve	  leút	  a	  kettes	  ülőfelvonóval	  a	  nagy	  Ötscher	  
lábátó¸28.5-‐26.10,	  H-‐P	  8.30-‐12.25,ig	  13-‐16.30ig	  
28.5-‐23.6+18.9-‐26.10	  Sz,	  V	  pénteken	  nyaranta	  naponta.	  
€13/€7,(6-‐15éves	  korig)	  Lackenhof,	  Weitental	  51	  	  
	  
	  
Öscher-‐i	  cseppkőbarlang	  
Egyszeri	  	  kb	  1óra	  idegenvezetés	  az	  Ötscher-‐i	  varázslatos	  
cseppkőbarlangban..	  ¸1.5-‐26.10	  Sz,V,	  P,	  9-‐16óráig(szünnap	  
előreláthatólag	  Szerda,	  €5/€3,50(	  4-‐15éves	  korig)	  Gaming,	  
Schleierfallstr.	  16	  
	  
Természeti	  Park	  Ötscher-‐Tormäuer	  
Egyszeri	  belépés	  a	  parkba,	  a	  park	  vad	  szurdokaival	  és	  impozáns	  
vízeséseivel(magába	  foglalja	  az	  egszeri	  utazást	  a	  	  Mariazelli	  vasuttal	  
a	  hegyvonulaton	  keresztül,	  mint	  például	  Mitterbach	  és	  
Winterbach(csakis	  	  természeti	  park	  jeggyel	  érvényes)	  ¸	  1.5-‐26.10	  9-‐
17óráig.naponta	  napkeltétől	  napnyugtáig.€2/€1(4-‐15éves	  korig)	  
St.	  Anton	  Nr.	  5	  
	  
Motorral	  Mariazell	  tájain	  

Egyszeri	  le	  és	  fel	  utazás,	  völgy2óra	  motorozás	  ingyen	  telefonos	  
egyetetés	  alapján.	  
¸1.5-‐26.10	  naponta	  9-‐19óráig	  €19/€19	  Motorkölcsönző	  
Mariazell	  Wiener	  Str.	  9	  	  
	  
Siklóval	  a	  Mariazell-‐i	  Alpokban	  
Egyszeri	  le	  és	  felutazás,	  a	  völgyállomás	  nem	  messze	  a	  bazilikától,	  
gondola	  babakocsisok	  és	  tolószékesek	  részére	  is.	  ¸1.5-‐26.10	  9-‐
17óráig€12,90/€8,20(4-‐15éves	  korig)	  	  
Mariazell	  	  	  
	  
Gyors	  utazás	  az	  Eibl-‐jet	  –el	  *	  
naponta	  Egyszeri	  ingyenes	  szánkózási	  lehetőség	  az	  időjárástól	  
független	  szánkópályán.	  ¸30.4-‐14.6	  Szo,	  V,	  P	  	  18.6-‐11.9	  naponta	  
17.9-‐30.10	  Szo,	  V,	  	  P,	  mindig	  9-‐18óráig€4,€2,650(4-‐15éves	  korig)	  ,	  
Türnitz	  Eiblstr	  12	  
	  
Fehér	  állatkert	  és	  kaméleonszínház	  Kernhof	  
	  Egyszeri	  belépés	  az	  állatkertbe	  rengetek	  attrakcióval.	  a	  kaméleon	  
színház	  és	  a	  fehér	  tigrisek	  egyedülálló	  showja.,pótdíj	  ellenében	  
¸9.4-‐1.11,	  Ápr,	  Szept,	  Okt,(Szo,	  V,	  ftg,)Máj,	  Jún(P,	  Szo,	  V),	  Júl,	  Aug	  
(Sze-‐Szo,	  ftg)	  
€7/€4(3-‐12éves	  korig)	  Kernhof	  Kamelplatz	  1	  
	  
Álomszép	  biciklikörút	  Traisen-‐Gölsental.on	  keresztül	  
Egy	  utcai	  vagy	  montainbike	  /nap/	  ¸egész	  évben(H,	  Sze	  csak	  
délelőtt)8-‐€10/€10,	  Radverlei	  Gasthof&Fleischerei	  Gnedt	  kernhof	  
2	  	  
	  
Ízelítő	  a	  Nordi	  Walkingból	  
Egyszeri	  egy	  órás	  Nordi	  Walking	  túra,botok	  ¸Sze	  €12/€6(4-‐
15éves	  korig)	  Nordic	  Sport	  Academy,	  St	  Aegyd/Neuwald,	  Markt	  11	  	  
	  
Izgalmas,finom,Szórakozató	  
Íjászat	  Salztal	  
Az	  íjászegyesület-‐Parcoursnál,	  felszerelés	  biztosítva	  
¸28.5-‐26.10	  naponta	  9-‐18óráig,	  K-‐szabadnap(de	  telefonos	  
egyeztetés	  alapján	  lehetséges)€15/€10(4-‐15éves	  korig),	  Palfau	  
102	  	  
	  
Ferrum	  világ	  Vasból	  *	  
Egyszeri	  belépés	  a	  modern	  stílusban	  tervezett	  fém	  és	  élmény	  
központba¸1.5-‐31.10	  9-‐17óráig,	  H-‐szabadnap	  €6,60/€4,20	  
(6-‐15éves	  korig)	  
Ybbsitz	  Markt	  24	  	  
Sörkostoló	  Karthaus	  Gamingban	  *	  
A	  ,,Karhausenbräs-‐i	  kóstoló,	  3Sör	  kóstolópohár,Sör…..	  
Sör….¸egész	  évben	  8-‐20óráig€5,50(csak	  felnőtteknek)	  
Gaming	  Kartause	  1	  
	  
	  
 Ingyen	  élmények	  és	  kedvezmények	  
¸Nyitvatartási	  idő	  
megtakarítás	  
*minden	  időben	  


