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Szuperlatívuszok, érdekességek és különlegességek 

Hol van a Christkindl postahivatal és hol találkozhatunk a sípályakomornyikkal? 

Tényleg vannak alagutak a síelőknek és akár télen is ki lehet próbálni a stand-up 

paddlinget? Mi az a repülő adventi vásár és hol található Ausztria leghosszabb 

szánkópályája? 

Ausztria télisport-központjaiban és városaiban számos érdekességet fedezhetünk fel. Ezek 

közé tartoznak a téli sportokhoz kapcsolódó különlegességek, a különféle népszokások és a 

számtalan szuperlatívusz is, amit Ausztria kínál. Aki pedig egy tipikus, de mégis szokatlan 

téli ajándéktárgyat keres, a bécsi hógömb-manufaktúrában egészen biztosan megtalálja, 

amit keres. 

Ausztria 

A leghosszabb sípályák 

• A tiroli Sölden síterepén található a Schwarze Schneid, Ausztria leghosszabb 

sípályája. A 15 kilométer hosszú pálya a Rettenbach-gleccsertől indul és a 

Gaislachkogel felvonóig tart, és összesen 1970 méternyi szintkülönbség tartogat a 

síelőknek.  

• A vorarlbergi Silvretta Montafonban a 12 kilométer hosszú Hochjochtotale a 

leghosszabb sípálya. Az Alpilagratból Schrunsba vezető sípálya 1700 méternyi 

szintkülönbséget hidal át. 

• A kelet-tiroli Silianban a síelők a 11 kilométer hosszú Gratabfahrton a 2407 méter 

magas Thurntal-csúcsról egészen a kabinos felvonó völgyállomásáig síelhetnek le. 

• A tiroli Zillertalban található Zell am Ziller 10 kilométeres völgypályája egyben 

Ausztria egyik leghosszabb völgypályája is. A síaréna legmagasabb pontjáról, a 2500 

méter magasan fekvő Übergangsjochról indul és egészen a völgyig tart, és összesen 

1930 méternyi szintkülönbséget tartogat a síelőknek. Nem véletlenül hívják 

Höhenfresser Tournak, vagyis szintkülönbségfaló túrának.  

• A vorarlbergi Bregenzerwaldban található, 2060 méter magas Diedamskopfról 

egészen a völgyig vezető sípálya 10 kilométer hosszú és összesen 1240 méternyi 

szintkülönbséget foglal magában.  

• A tiroli Stubai-gleccseren a síelők 10 kilométert és közel 1500 méternyi 

magasságkülönbséget tehetnek meg a Wildspitz hegyi állomástól a Mutterberg 

völgyállomásig.  

• A tiroli St. Anton am Arlbergben található Vallugabahn hegyi állomásról mintegy 10 

kilométer hosszú az ereszkedés. A síelők a sípálya kezdetétől a végéig körülbelül 

1500 méternyi szintkülönbséget küzdenek le.  

Fotó: Sölden síterep, Rettenbach-gleccser, Copyright: Ötztal Tourismus/Anton Klocker 
 

A leghosszabb síkörök 

• A Ski Arlberg síterepen található Run of Fame síkörön a jó fizikai kondícióval 

rendelkező síelők 85 kilométert és 18 000 méternyi szintkülönbséget küzdhetnek le. 

A síelők kedvük szerint indíthatják a síkört: Lechben, Zürsben, Warthban vagy St. 

Antonban is van beszállópont. Útközben táblák állítanak emléket az Arlberg síelő 

hőseinek, valamint az Arlberg prominens vendégeinek.  

• Aki szeretné felfedezni a Saalbach-Hinterglemm, Leogang és Fieberbrunn 

síterepszövetséget, annak érdemes végigsíelnie a Skicircus-kört. Hossza 65 

https://press.austria.info/fileadmin/user_upload/Media_Library/Downloads/Downloads_DE/Winterliebe_2021_2022/Superlativen/00000082677_Soelden-Gletscherskigebiet-Rettenbachferner_Oetztal-Tourismus_Anton-Klocker.jpg
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kilométer, a szintkülönbség 12 400 méter. A síelőknek a teljes kör megtételére 

körülbelül egy egész napot rá kell szánniuk.  

• A Zillertalban található gleccserkör repertoárja a kéktől a fekete pályákig terjed. A 60 

kilométer hosszú síkör 15 000 méternyi szintkülönbséget tartogat a síelőknek. 

• A Sölden síterepen a közel 50 kilométer hosszú BIG3 Rallye jelenti a legnagyobb 

kihívást. A tapasztalt síelők vagy snowboardosok körülbelül 4 óra alatt teljesíthetik az 

egész síterepen át vezető kört. A megtett szintkülbönség körülbelül 10 000 méter. A 

körtúra csúcspontja a BIG3 platformjairól, azaz a Gaislachkoglról, a 

Tiefenbachkoglról és a Schwarze Schneidéról nyíló kilátás. 

• Az Ischgl síterepen az egykori csempészek nyomát követhetjük három különböző 

körön, a nehézségtől függően. A bronz-, ezüst- és aranykörön a síelők akár 62 

kilométert és közel 14 000 méternyi szintkülönbséget is megtehetnek. 

• A Hochkönig síterepen a síelők Maria Almból, Dientenből vagy Mühlbachból 

egyaránt nekivághatnak a Királytúrának. A különleges túra 35 kilométer hosszú és a 

síterep 6 hegycsúcsán át vezet.  

• Lechből Zürs am Arlbergbe és vissza a síelők a 22 kilométer hosszú Fehér Gyűrűn 

haladhatnak. Az útvonalon, amely évente egyszer síverseny helyszíne is, 5500 

méternyi szintkülönbséget kell leküzdeni.  

Fotó: Sölden síterep, Rettenbach-gleccser, Copyright: TVB Paznaun-Ischgl 

 

Karintia 

Ausztria leghosszabb felvonója – Nassfeld/Hermagor síaréna 

Karintiában a Millennium Expressz a Gailtalt köti össze a Nassfelddel. 6 kilométeres 

hosszával Ausztria leghosszabb hegyi felvonójának számít. A menetidő 17 perc. 

www.nassfeld.at 

 

Ausztria legnagyobb természetes jégfelülete – Weissensee  

Télen a Karintiában található, 6,5 km²-es Weissensee számít Európa legnagyobb tartósan 

befagyott és karbantartott természetes jégfelületének. A 40 centiméter vastag jégen a 

jégmesterek 25 kilométernyi korcsolyapályát, valamint jégtekézésre és jégkorongozásra 

alkalmas pályákat alakítanak ki.  

www.weissensee.com  

Fotó: Korcsolyázás a Weissensee-n, Copyright: Österreich Werbung/Weigel 

 

Ausztria leghosszabb fekete pályája – Goldeck  

A karintiai Goldeck ad otthont az Alpok leghosszabb fekete völgypályájának. A 8,5 kilométer 

hosszú sípályán a síelők 1600 méternyi szintkülönbséget tesznek meg.  

sportberg-goldeck.com 

Fotó: Síelés a Goldeck Sporthegyen, Copyright: Bergbahnen Goldeck/Daniel Gollner 

 

Sípályakomornyik a Turracher Höhén 

A Turracher Höhe síterepen külön sípályakomornyik gondoskodik a síelők jólétéről. A 

gyerekeknek szőlőcukrot és málnaszörpöt osztogat a sípályákon, a felnőtteknek pedig egy 

pohár proseccóval kedveskedik. Ezenkívül a sípályakomornyik idegenvezetőként is 

rendelkezésre áll és túrákat, illetve síkirándulásokat is kísér. A Morgenstund-trilógia során 

például kora reggel hótalpas túrára invitálja a vendégeket, hogy a hegyen csodálhassák meg 

a napfelkeltét. Ezután jöhet egy ízletes reggeli a hegyen, majd kezdődhet a sínap a 

https://press.austria.info/fileadmin/user_upload/Media_Library/Downloads/Downloads_DE/Winterliebe_2021_2022/Superlativen/00000082677_Soelden-Gletscherskigebiet-Rettenbachferner_Oetztal-Tourismus_Anton-Klocker.jpg
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tökéletesen karbantartott sípályákon.  

www.turracherhoehe.at/de/pistenbutler   

 

Felső-Ausztria 

Christkindl postahivatal 

A festői szépségű felső-ausztriai falu, Christkindl neve ihlette az Osztrák Postát, hogy 1950-

ben létrehozza az első karácsonyi postahivatalt, hogy a küldeményeket karácsonyi 

motívumú bélyegzővel ellátva lehessen elküldeni. Az első évben Ausztrián belül mintegy 

42 000 levelet és képeslapot küldtek a kis postahivatalon keresztül. Időközben a Christkindl 

postahivatal világhírűvé vált és évente több mint kétmillió karácsonyi üdvözletet küldenek. 

Gyerekek százai írnak a Christkindlnek (azaz a Jézuskának) minden évben és 

természetesen választ is kapnak. 2021/2022 telén a posta immár 72. szezonját kezdi meg. 

www.christkindlwirt.at/de/stadtsteyr-christkindl/postamt  

Fotó: Christkindl postahivatal, Copyright: Tourismusverband Steyr und die Nationalpark 

Region/Der Botagraph 

 

Európa legnagyobb úszó adventi lámpása  

A Wolfgangsee-i adventi jelképévé vált a St. Wolfgang előtt lebegő adventi lámpás. 16 

méteres magasságával ez Európa legnagyobb úszó adventi lámpása. 

www.wolfgangseer-advent.at/attraktionen/friedenslicht-laterne.html  

Fotó: Karácsonyi vásár St. Wolfgangban, Copyright: Österreich Werbung/Peter Burgstaller 

 

Alsó-Ausztria 

A legnagyobb kivilágított síterep Ausztria keleti részén – Semmering   

Bécstől egy órányi autó- vagy vonatútra található az alsó-ausztriai Semmering, amely Kelet-

Ausztria legnagyobb kivilágított síterepének ad otthont. Minden nap délután 4 és este 7 óra 

között 2 felvonó és 13 kilométernyi tökéletesen kivilágított sípálya várja a síelőket. 

www.semmering.com  

Fotó: Éjszakai síelés a Zauberbergen, Copyright: Semmering-Hirschenkogel 

Bergbahnen/Franz Zwickl 

 

Ausztria első hegyi felvonója 

Amikor 1926-ban megnyitotta kapuit, a Rax felvonó volt az első drótkötélpálya egész 

Ausztriában. Bécshez való közelségének köszönhetően már a kezdetektől fogva nagyon 

népszerű volt. Időközben a hegyi felvonót többször is korszerűsítették. Sigmund Freud, aki 

gyakran töltötte nyári szabadságát Reichenauban, a Raxon lévő Ottohausban fedezte fel 

Katharina esetét, amelyet egyik első pszichoanalízisről szóló könyvében írt le. 

www.raxalpe.com  

 

Salzburg tartomány 

A Keleti-Alpok leghosszabb felvonó-összeköttetése – Zell am See Kaprun–

Kitzsteinhorn 

2019 telétől a 3K K-onnection a Salzburg tartományban található Kaprunból (768 m) a 

Kitzsteinhornra (3029 m) szállítja a síelőket. Hat hegyi felvonó teszi meg a 12 kilométeres 

távot, ezzel a 3K K-onnection a Keleti-Alpok leghosszabb összefüggő felvonó-

http://www.turracherhoehe.at/de/pistenbutler
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http://www.raxalpe.com/
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összeköttetése. A menet közben hátunk mögött hagyott 2261 méternyi szintkülönbséggel a 

3K K-onnection a Keleti-Alpok legnagyobb szintkülönbségét küzdi le. 

www.zellamsee-kaprun.com 

Fotó: Panorámakabin 3K K-onnection Kitzsteinhorn, Copyright: Zell am See-Kaprun 

Tourismus GmbH/Artisual 

 

Ausztria leghosszabb szánkópályája – Bramberg  

Ausztria leghosszabb szánkópályája a Salzburg tartománybeli Wildkogelen található és 14 

kilométer hosszú. A szánkózók az 1300 méterrel a tengerszint felett találhaltó kiindulópontot 

felvonóval érhetik el. A szánkózók reflektorok fénye mellett akár minden nap este 10 óráig is 

száguldozhatnak a szánkópályán. 

www.wildkogel-arena.at 

Fotó: Szánkópálya, Wildkogel/Bramberg, Copyright: Wildkogel-Arena Neukirchen–Bramberg 

 

Ausztria legnagyobb síszövetsége – Ski amadé 

A Ski amadé egész Európa egyik legnagyobb síszövetsége. A Salzburger Sportwelt, 

Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig és Großarltal síterületek közös síbérlete 270 

felvonóra és összesen 760 kilométernyi sípályára érvényes. A síszövetség Salzburg 

tartomány és Stájerország egyes részeire terjed ki.  

www.skiamade.com   

Fotó: Síelés a Ski amadé síszövetségben, Copyright: Ski amadé 

 

Repülő adventi vásár Saalbach Hinterglemmben  

A hinterglemmi hegyi felvonók egy különleges adventi vásárra invitálják a vendégeket: A 

12er Express felvonó 15 kabinja adventi standdá alakul át, ahol a regionális kiállítók 

berendezkedhetnek. A vendégek regionális kézműves termékeket, gyógynövényeket, helyi 

mezőgazdasági termékeket vagy szokatlan karácsonyi ajándékokat vásárolhatnak. A 

gyerekek pedig arcfestéssel vagy kézműves foglalkozásokkal mulathatják az időt. 

www.saalbach.com/de/service/stories/fliegender-adventmarkt_m_123889 

 

Az Alpok Golden Gate hídja  

A Saalbach Hinterglemm völgy végében található Európa legmagasabban kialakított 

lombkorona túraútvonala. A séta csúcspontja az Alpok Golden Gate hídja, amely 42 méter 

magas és a Saalach forrásánál ível át a völgyön.  

www.saalbach.com/de/service/infrastruktur/golden-gate-baumzipfelweg_a_1713   

www.baumzipfelweg.at/ 

Fotó: Az Alpok Golden Gate hídja, Saalbach Hinterglemm, Copyright: saalbach.com/Mirja 

Geh 

 

Stájerország 

Ausztria első gyermekeknek kialakított síközpontja – Riesneralm/Donnersbachwald   

A stájerországi Riesneralm ad otthont Ausztria első kifejezetten gyermekek számára 

kialakított síközpontjának, amely több mint 5 hektárnyi sípályával és 5 különböző pályával 

rendelkezik. 

www.riesneralm.at  

Fotó: Riesneralm (Schladming-Dachstein), Copyright: Riesneralm Bergbahnen/Erwin Petz 
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Dallampálya Schladmingban 

Egy 650 méter hosszú sípályán síelni és közben a kedvenc zenénket hallgatni? A 

Schladmingban, Stájerország legnagyobb síterepén található dallampálya mindezt lehetővé 

teszi. A speciális zenegép mintegy 10 000 zeneszámot tud lejátszani. 

www.schladming-dachstein.at 

 

Tirol  

3 háromezres hegycsúcs a síterepen – Sölden 

Sölden az egyetlen olyan síterep Ausztriában, ahol a síelők 3 különböző háromezer méteres 

hegycsúcsot is megmászhatnak. A Big3: a Gaislachkogl (3058 m), a Tiefenbachkogl (3250 

m) és a Schwarze Schneid (3340 m). 

www.oetztal.com  

Fotó: Top Mountain Star Gurgl, Copyright: Ötztal Tourismus/Markus Auer 

 

A legnagyobb sífutóközpont – Seefeld  

Az Alpok legnagyobb sífutóközpontja egy napsütötte fennsíkon, 1200 méterrel a tengerszint 

felett, a Karwendel és a Wetterstein hegyek között található, nem messze Tirol fővárosától, 

Innsbrucktól. Az északi sportág évek óta a figyelem középpontjában áll és összesen 245 

kilométernyi, különböző nehézségi fokú sífutópályával várja a szabadidős és profi sportolókat 

egyaránt. A sífutópályák egységes és egyértelmű jelzéssel vannak ellátva. Az információs 

táblák tájékoztatást adnak a kilométerekről, a nehézségi fokról, a magassági profilról és a 

további útvonalakról.  

www.seefeld.at   

Fotó: Sífutás Seefeldben, Copyright: TVB Olympiaregion Seefeld/Stephan Elsler 

 

Ausztria legnagyobb gleccsersíterepe – Stubaital   

A tiroli Stubai-gleccser Ausztria legnagyobb gleccsersíterepe. 26 felvonó és sílift, valamint 36 

változatos sípálya várja itt a téli sportok kedvelőit.  

www.stubai.at  

Fotó: Stubai-gleccser, Copyright: Tirol Werbung/Laurin Moser 

 

Ausztria legmagasabban fekvő gleccsersíterepe – Pitztal  

A tiroli Pitztal-gleccser 3440 méter magasra nyúlik fel, így ez Ausztria legmagasabban fekvő 

gleccsersíterepe és egyben a lehető legmagasabb pont Ausztriában, ahová felvonóval el 

lehet jutni. A Café 3440 a Wildspitz felvonó hegyállomásán található, nagy ablakaiból és 

teraszáról csodás kilátás nyílik a környező hegyekre.  

www.pitztal.com 

Fotó: Café 3440 a Pitztali-gleccseren, Copyright: Tourismusverband Pitztal/Daniel Zangerl 

(eye5) 

 

Stand up paddling a Hintertux-gleccser mélyén 

A tavakon egy ideje már nagy népszerűségnek örvend a stand up paddling. Azok, akik télen 

szeretnék kipróbálni a SUP-ozást, egy természetes jégpalotában fedezhetnek fel egy jeges 

tavat. A szokatlan ebben az élményben az, hogy a tó egy gleccser mélyén található. Azok, 

akik nem mernek SUP-deszkára állni, kajakkal vagy gumicsónakkal is nekivághatnak a 

túrának. A legkeményebbek úgy csinálják, mint a világ legjobb jégúszói, akik itt edzenek és 

neoprénbe öltözve egyenesen a vízbe ugranak. 

http://www.schladming-dachstein.at/
http://www.oetztal.com/
https://press.austria.info/fileadmin/user_upload/Media_Library/Downloads/Downloads_DE/Winterliebe_2021_2022/Superlativen/00000083014_Top-Mountain-Star-Gurgl_Oetztal-Tourismus_Markus-Auer.jpg
http://www.seefeld.at/
https://press.austria.info/fileadmin/user_upload/Media_Library/Downloads/Downloads_DE/Winterliebe_2021_2022/Superlativen/00000090512_Langlaufen-in-Seefeld_TVB-Olympiaregion-Seefeld_Stephan-Elsler.jpg
http://www.stubai.at/
https://press.austria.info/fileadmin/user_upload/Media_Library/Downloads/Downloads_DE/Winterliebe_2021_2022/Superlativen/00000033510_Stubaier-Gletscher_Tirol-Werbung_Laurin-Moser.jpg
http://www.pitztal.com/
https://press.austria.info/fileadmin/user_upload/Media_Library/Downloads/Downloads_DE/Winterliebe_2021_2022/Superlativen/00000087262_Cafe-3-440-am-Pitztaler-Gletscher_Tourismusverband-Pitztal_Daniel-Zangerl-eye5-.jpg
https://press.austria.info/fileadmin/user_upload/Media_Library/Downloads/Downloads_DE/Winterliebe_2021_2022/Superlativen/00000087262_Cafe-3-440-am-Pitztaler-Gletscher_Tourismusverband-Pitztal_Daniel-Zangerl-eye5-.jpg
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Fotó: SUP-ozás a Hintertuxi-gleccser mélyén, Copyright: Österreich Werbung/Marion Carcel 

 

Highline 179  

A világ leghosszabb tibeti stílusú gyalogos függőhídján a tiroli Reuttéban lehet végigmenni. 

Az Ehrenberg várromok és a Claudia erőd között húzódó függőhidat a Guinness Rekordok 

Könyvébe is bejegyezték. A 114 méter magasan vezető, 406 méter fesztávolságú hidat 

karnyi vastag acélkábelek rögzítik. Azok, akik nem akarják gyalog megtenni az Ehrenberg 

várhoz vezető utat, felszállhatnak az Ehrenberg Liner felvonóra is. A Highline 179 egész 

évben, naponta 8 és 22 óra között látogatható. 

www.ehrenberg.at 

Fotó: highline179 függőhíd – Reutte Natúrparkrégió, Copyright: TVB Naturparkregion 

Reutte/Rolf Marke 

 

Tirol/Vorarlberg 

Ausztria legnagyobb egybefüggő síterepe – Ski Arlberg 

A 305 kilométernyi sípályájával, több mint 200 kilométernyi mélyhavas lejtőjéve és 88 

modern felvonójával a Ski Arlberg Ausztria legnagyobb egybefüggő síterepe. A Ski Arlberg 

összeköti egymással a tiroli St. Anton és St. Christoph városokat, valamint az Arlberg 

vorarlbergi oldalán fekvő Lech Zürs am Arlberg, Stuben és Warth-Schröcken településeket. 

www.skiarlberg.at 

Fotó: Síelés és snowboardozás a Ski Arlberg síterepen, Copyright: Österreich 

Werbung/thecreatingclick.com 

 

Vorarlberg  

A világ leghóbiztosabb falva – Damüls 

Damüls a Bregenzerwald régióban található, 1450 méterrel a tengerszint felett. Az Alpok 

északi peremén fekvő település tartja a leghóbiztosabb falu világrekordját: átlagosan 9,30 

méter hó esik minden télen. 

www.damuels.at  

Fotó: A Mellau-felvonó hegyállomása a Damüls-Mellau síterepen, Copyright: Bergbahnen 

Mellau GmbH & CoKG/Lukas Lässer - Frick Architekt ZT GmbH 

 

Bécs 

Korcsolyázás a városban – Bécsi Jégálom   

Január közepétől március elejéig a bécsi Városháza tér (Rathausplatz) egy hatalmas, 9000 

m²-es korcsolyapályává változik át. Korcsolyázás kicsiknek és nagyoknak a város szívében, 

a Városháza parkon át kanyargó útvonallal, kulináris csábításokkal és minden ízlésnek 

megfelelő háttérzenével. Természetesen lehet korcsolyát is kölcsönözni.  

www.wien.info/de/empfehlungen/eislaufen-in-wien 

Fotó: Bécsi Jégálom, Rathausplatz, Copyright: Österreich Werbung/Wolfgang Zajc 

 

Hógömb-manufaktúra Bécsben  

A legnépszerűbb bécsi szuvenírek közé tartoznak az úgynevezett eredeti bécsi hógömbök, 

amelyekben látványosságok és más motívumok miniatűr változatait láthatjuk és 

http://www.natureispalast.info/de/natur-eispalast/stand-up-paddeling.html
https://press.austria.info/fileadmin/user_upload/Media_Library/Downloads/Downloads_DE/Winterliebe_2021_2022/Superlativen/00000105064_Paddlen-im-Natur-Eis-Palast-am-Hintertuxer-Gletscher_Oesterreich-Werbung_Marion-Carcel.jpg
http://www.ehrenberg.at/
https://press.austria.info/fileadmin/user_upload/Media_Library/Downloads/Downloads_DE/Winterliebe_2021_2022/Superlativen/00000103325_highline179-Haengebruecke-Naturparkregion-Reutte_TVB-Naturparkregion-Reutte_Rolf-Marke.jpg
https://press.austria.info/fileadmin/user_upload/Media_Library/Downloads/Downloads_DE/Winterliebe_2021_2022/Superlativen/00000103325_highline179-Haengebruecke-Naturparkregion-Reutte_TVB-Naturparkregion-Reutte_Rolf-Marke.jpg
https://press.austria.info/fileadmin/user_upload/Media_Library/Downloads/Downloads_DE/Winterliebe_2021_2022/Superlativen/00000090176_Skifahren-und-Snowboarden-im-Skigebiet-Lech-am-Arlberg_Oesterreich-Werbung_thecreatingclick-com.jpg
https://press.austria.info/fileadmin/user_upload/Media_Library/Downloads/Downloads_DE/Winterliebe_2021_2022/Superlativen/00000090176_Skifahren-und-Snowboarden-im-Skigebiet-Lech-am-Arlberg_Oesterreich-Werbung_thecreatingclick-com.jpg
http://www.damuels.at/
https://press.austria.info/fileadmin/user_upload/Media_Library/Downloads/Downloads_DE/Winterliebe_2021_2022/Superlativen/00000092481_Bergstation-Mellaubahn-im-Skigebiet-Damuels-Mellau_Bergbahnen-Mellau-GmbH-CoKG_Lukas-Laesser-Frick-Architekt-ZT-GmbH.jpg
https://press.austria.info/fileadmin/user_upload/Media_Library/Downloads/Downloads_DE/Winterliebe_2021_2022/Superlativen/00000092481_Bergstation-Mellaubahn-im-Skigebiet-Damuels-Mellau_Bergbahnen-Mellau-GmbH-CoKG_Lukas-Laesser-Frick-Architekt-ZT-GmbH.jpg
http://www.wien.info/de/empfehlungen/eislaufen-in-wien
https://press.austria.info/fileadmin/user_upload/Media_Library/Downloads/Downloads_DE/Winterliebe_2021_2022/Superlativen/00000030420_Wiener-Eistraum-Rathausplatz_Oesterreich-Werbung_Wolfgang-Zajc.jpg
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behavazhatjuk őket, ha megrázzuk a gömböt. A vízzel töltött üveggömböknek a feltalálója 

Erwin Perzy bécsi sebészeti műszerész volt. 1900 körül Bécs 17. kerületében megalapította 

a hógömb-manufaktúrát, amely múzeumként ma is létezik – az alapítót pedig még a császár 

is kitüntette műalkotásaiért. A modelltől függően egy gömb elkészítése körülbelül egy hét 

kézi munkát vesz igénybe. A látogatók az első adventi hétvégétől minden nap kilenctől este 

hatig tekinthetik meg a múzeumot.  

schneekugel.at/index.php/  

www.viennasnowglobe.at  

https://schneekugel.at/index.php/
http://www.viennasnowglobe.at/

