Stájerország

A Stájerország vasúti élményturizmusában részt vevő partnerek
kínálatát rengeteg nosztalgia és sokféle élmény jellemzi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Romantikus vonatozás
gőzössel egy varázslatosan
szép vidéken - ezt kínálja
Önnek 1894 óta a
Mura-völgyi vasút.

Különleges program:
Mozdonyvezetés
amatőröknek!

•
•
•
•

Kerékpár ingyen szállítható!

•
•
•
•
•
•
•

Erzbergbahn (Erzbergi Vasút - egykori fogaskerekű vasút)
Museumstramway Mariazell (Mariazelli Múzeumvillamos)
Tramway Museum Graz (Grazi Villamos Múzeum)
STLB - Murtalbahn (Mura-völgyi Vasút)
STLB - Gleichenberger Bahn (Gleichenbergi Vasút)
Feistritztalbahn Weiz – Birkfeld (Feistritz-völgyi Kisvasút)
GKB - Steirischer Muzeumszug (Stájer Múzeumvonat)
Stainzer Flascherlzug (Stainzi Kisvasút)
Freunde der Breitenauerbahn
(Mixnitz - St. Erhard Iparvasút Baráti Köré)
Dampfbahnclub Graz (Grazi Gőzvasút Klub - kerti vasút)
SÜDBAHN Museum Mürzzuschlag (Mürzzuschlagi Déli Vasúti Múzeum)
StEF - Technisches Eisenbahnmuseum Lieboch/TEML
(Liebochi Technikai Vasúti Múzeum)
Montan- und Werksbahnmuseum Graz
(Grazi Bányászati- és Iparvasúti Múzeum)
StEF-Modellbahngruppe Deutschlandsberg
(Deutschlandsbergi Modellvasút Klub)
Modellbahngroßanlage Knittelfeld (Knittelfeldi Modellvasút Kiállítás)
Modellbahn GEMEC– Grazer Eisenbahner-Modelleisenbahn-Club
(Vasutasok Modellvasút Egyesülete Graz)
Modelleisenbahnclub MEC Graz (Grazi Modellvasút Kiállítás)
IG Modellbahn Minihof – Liebau (Modellvasút Liba / Gyanafalvi járás)
Freunde der Mariazellerbahn - Modellbahn
(Mariazelli Vasút Baráti Köré - Modellvasút)
Eisenbahnfreunde Stellwerk Celje
(Celjei Vasúti Múzeum Baráti Köre)

További információ:
info@bahnerlebnis.at, www.bahnerlebnis.at

Fotók: STLB, ikarus.cc, Fladerer

Kufferath |

Vasúti élmény

Mura-völgyi
Vasút

Die Murtalbahn

Romantikus vonatozás
gőzössel 1894 óta
2018-as szezon

Mura-völgyi Vasút
Die Murtalbahn
Áttekintés
Pöfögve, gőzölve egy éles sípszóra a gőzmozdony elhagyja az állomást. Utasok
százait örvendezteti meg a történelmi hangulat, melyet a gőzmozdony áraszt.
A vagonok további történeteket mesélnek. Ezekben hajdanán Ferenc József
is utazott, amikor zerge vadászatra Murauba érkezett. Az ember kiinteget a
vonatból, aztán megrendeli az első korsó Murauer sörét és élvezi az előtte
elvonuló tájat.

Különvonatok cégeknek, egyesületeknek és csoportoknak
Kinek ne lenne kedve gőzmozdonnyal utazni! Felejthetetlen élménnyel
gazdagodik, aki eljön. A nosztalgiavonatos utazás tökéletes program céges
vagy egyesületi kirándulásokhoz, és csoportos utazásokhoz is. Készséggel
biztosítunk egyedi programot is kulináris élvezetekkel és zenével. Csak hívjon
fel bennünket, a többit mi megszervezzük!

Mozdonyvezetes amatőröknek
Van, aki egész életében arról álmodozik, hogy egyszer „vasparipát” vezethessen. Ezt mi valóra válthatjuk. Egy profi felügyelete mellett rövid időre Ön is
masinisztának érezheti magát és még amatőr mozdonyvezetői oklevelet is
kap. Lepje meg egy kedves ismerősét különleges születésnapi ajándékkal: egy
utazással a Mura-völgyi Vasút gőzösén! Érdeklődjön „Gleisweise Dampfvergnügen auf der Murtalbahn” („Sínen a gőzös-élmény a Mura-völgyi Vasúton”)
csomagunkról! Kérésre adunk időpontokat.

További információ:
Érdeklődés és foglalás: Muraui utazási iroda (Reisebüro Murau), Bahnhofviertel
4a, A-8850 Murau, Tel. +43-3532-2233, murtalbahn@stlb.at, www.stlb.at
Jegyárusítás:
Murau állomáson, utazási irodaban St. Lorenzen állomáson (Tel. +43-3537360) és a vonaton (állás függvényében, csak a személyzet nélküli megállókban).
Az ülőhelyek száma korlátozott – kérjük, idejében vegye meg jegyét!
A gőzvontatású vicinálisok Murauból
és Tamswegből indulva a Mura
felső szakaszának bájos
völgyében járnak
760 mm-es keskeny
Tamsweg
nyomtávú vonalon.

Gőzösök
menetrendje
2018
M

urau

St .

Lo

en
renz

.
o. M

er
an d
l
d
a
St

Mu r
Ta m

g
swe

Murau – Tamsweg – Murau
minden kedden
június 26.-től
szeptember 4.-ig

kedd
Murau
St. Lorenzen o. M.
Stadl a. d. Mur
Tamsweg

odaút
12.50
13.10
13.43
érk.
14.31

minden csütörtökön
június 21.-től
szeptember 20.-ig

csütörtök
Murau
St. Lorenzen o. M.
Stadl a. d. Mur
Tamsweg

odaút
10.15
10.35
11.05
érk.
11.53

ind.

ind.

visszaút
17.45
17.32
1 7 .1 0
ind.
1 6 .1 5

érk.

visszaút
15.00
14.46
14.25
ind.
13.35

érk.

50%-os
teljes árú
kedvezménnyel csoport, min. 10 fő
honnan - hová
egy útra oda-vissza egy útra oda-vissza egy útra oda-vissza
Murau - Tamsweg
14,10 20,00
7,10 10,00
13,50 17,00
St. Lorenzen o.M. - Tamsweg 12,00 17,00
6,00
8,50
11,60 14,90
Stadl a.d. Mur – Tamsweg 10,60 15,10
5,30
7,60
9,30 12,70
Murau - Stadl a.d. Mur
9,30 13,60
4,80
6,80
8,50 11,30

Menetjegyárak 2018 (€)

Kedvezmények:
Gyermekkedvezmény: Egy (teljes árú jeggyel utazó) kísérővel 2 gyermek, aki még nem töltötte
be a 6 évet, díjmentesen utazhat. Minden további gyermek ill. olyan gyermek, aki már elmúlt 6
éves, de még nincs 15 éves, 50%-os kedvezményt kap. — Steirischer Familienpass (stájerországi
családi bérlet): Egy (teljes árú jeggyel utazó) szülő kíséretében minden olyan gyermek, aki a
ZWEI UND MEHR-Steirischer Familienpass bérleten fel van tüntetve, 15 éves kor alatt ingyen
utazhat. — Murtal GästeCard ill. Lungau Card kedvezménykártyával: 30%-os kedvezmény a
teljes árú jegyből. — SteiermarkCard kedvezménykártyával: Egyszer ingyenes Murau – Tamsweg
oda-vissza út. — VorteilsCard bérletekre nincs kedvezmény.

Ingyenes kerékpárszállítás
Murau

www.stlb.at

A kerékpárosoknak lehetőséget biztosítunk, hogy elutazhassanak a vicinálissal Murauból Tamswegbe, majd onnan a híres Mura-menti kerékpárúton (www.murradweg.com) kerekezhessenek vissza Murauba. Így a romantika és a sport rendkívüli élménnyé kapcsolódhat össze.
Kerékpár szállítása ingyenes a rendelkezésre álló helytől függően.
Figyelem: Amennyiben pl. kedvezőtlen időjárási feltételek miatt (rendkívüli szárazság miatti
tűzveszély) vagy biztonsági okokból a gőzmozdonyt dízelmozdonyra kell cserélnünk, nem
térítjük vissza a menetjegy árát.
A teljes árú (oda-vissza) jegy menetrend szerinti vonattal való visszautazásra is érvényes.

Érdemes átélni
Murau

Murau középkori járási székhely romantikus utcácskái és számtalan
eldugott zuga jó néhány titkot és meglepetést rejt. Ezek kifürkészése
városi idegenvezetéssel vagy a Muraun átvezető fülhallgatós (audio
guide) túrával sikerül a leg jobban, amely négy nyelven kapható.
Különösen megtekintésre érdemes a Muraui kastély, a Sörmúzeum
új látvány- és kísérleti sörfőzdéjével, a Városi Múzeum, az Egyházmegyei Múzeum, az Egészségműhely, a Városháza, a városi plébániatemplom és még sok más. Kis vendégeink számára külön családi
nyári program gondoskodik sok szórakozásról és változatosságról.
Információ: Murau-Kreischberg turisztikai iroda
Tel.: +43-3532-2720, www.murau-kreischberg.at

St. Lorenzen am Kreischberg

A Kreischberg hegy lábánál elterülő világbajnokság-helyszín számos
szabadidő-eltöltési és sportolási lehetőséget nyújt. Nyáron Ön – többek
között – a drótkötélpályás felvonóval kényelmesen felutazhat a Kreischbergre, és kellemes gyalogtúrára vállalkozhat. Keresse fel a St. Ruprecht-i Famúzeumot, a fából készült Európa hidat (a legnagyobb konzolos fahíd), a Cecília-templomot és a Murau-Kreischberg-i golfpályát.
Információ: Tel. +43-3537-360, www.murau-kreischberg.at

Tamsweg

A Karintia, Stájerország és Salzburg tartomány déli része által körülölelt területen, a lankás Nockberge hegyvidéke és a Magas-Tauern
hegyei közé beágyazva fekszik a Lungau vidék kecses kis járási központjával, Tamsweggel. A csodálatos természeti táj hegycsúcsaival, tavaival, patakjaival és alpesi legelőivel télen-nyáron egyaránt
számtalan lehetőséget kínál a Lungaui Bioszférapark felfedezésére.
Különösen a Tamswegi Szent Lénárd-kegytemplomot, a Passeggenre
mint vesztőhelyre vezető Richtstätterweg utat, a bolygókat bemutató
tanösvényt vagy a Lungaui Tájmúzeumot érdemes felkeresni. Az idegenforgalmi irodában külön Tamswegről szóló kulturális kalauz kapható.
Információ: Tamsweg turisztikai iroda
Tel.: +43-6474-2145-0, www.tamsweg.info

