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A varázshegyektől a romantikus városi sétákig 
 

élményvonatozással, csokoládé- és borkóstóval 
 

 

Ez a programunk SZÉP kártyával is fizethető! 
 

 

Időpont: 2021. 

Utazás: autóbusszal 

Elhelyezés: hotel*** 

Ellátás: reggeli, vacsora igényelhető 

 

 

 

1. nap Indulás a kora reggeli órákban, folyamatos utazás rövid pihenőkkel a kedves burgenlandi 

kisvárosba, Eisenstadtba, Hírnevét az itt található híres Eszterházy kastélynak és a 

városban gyakran vendégeskedő Joseph Haydn zeneszerzőnek köszönheti. Innen utunk a 

Fertő tó ékszerdobozaként emlegetett elbűvölő kisvárosba, Rustba vezet, ahol egy kellemes 

séta vár ránk: óváros, városháza, halásztemplom. A napot a Feketeváros, Purbach am 

Neusiedler See városkával zárjuk. A Fertő-tó nyugati partján fekvő vidéken középkori 

hangulatba csöppenünk. A patakkal keresztülszelt városkában a vastag falú házakon boltíves 

kapualjakat, kőkeretes ablakokat láthatunk. A világörökséghez tartozó Fertő kultúrtáj 

különleges hangulatú települése évszázados épületeivel, bortermelő kultúrájával, lenyűgöző 

pincesorával, lopja be magát a látogatók szívébe. Történelmi pincesorán 50 egyedi borospince 

található, ahol lehetőségünk lesz megízlelni a nemes nedűket. Az esti órákban érkezés a 

magyar-osztrák határ közelében lévő szálláshelyünkre.  

  

2. nap Reggeli után Gloggnitzban, a Lindt csokigyár mintaboltját keressük fel, ahol a kóstolást 

követően lehetőségünk lesz vásárlásra is a világhíres csokicsodákból. Innen Európa legrégebbi 

hegyivasútjával utazunk tovább. Az UNESCO kulturális örökségeinek listájára is felkerült 

vasút 14 alagúton, 16 viadukton, több mint 100 kőhídon és 11 vashídon halad át az Alpokra 

emlékeztető mesés természeti környezetben. Jó fél órás vonatozás után, mire Semmeringbe 

érkezünk megértjük miért is nevezik e környéket „Varázshegy”nek. Semmering kastélyokra 

emlékeztető szállodáival, üdülőivel nagyon látványos település, már a császári időkben is a 

főnemesség, világhíres művészek kedvelt pihenőhelye volt. Innen kabinos felvonóval 

juthatunk fel az 1340 m magasan lévő Hirschenkogel hegyre, ahol a 30 m magas Millenium 

kilátóból egyedülálló panoráma tárul elénk a környező Rax és Schneeberg hegyekre. Aki 

kedvet érez egy kis túrázáshoz a visszautat a hegyoldalban kanyargó gyalogösvényen is 

megteheti. Késő délután indulunk Magyarországra, hazaérkezés az esti órákban. 
 

 

  
 

Részvételi díj: 29.900 Ft/fő, mely ár tartalmazza az autóbusz közlekedés, 1 éj szállás, 1 reggeli 

és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az üdülőhelyi illeték, a belépőjegyek és az 

utasbiztosítás díját. Üdülőhelyi illeték a helyszínen fizetendő, kb. 600 Ft/fő. 

Vacsora igényelhető: 3.900 Ft/fő 
 

Kellemes, élményekben gazdag utazást kívánunk! 
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