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Austriackie lato w superlatywach 
Najwyższa góra, najdłuższa rzeka, najgłębsze jezioro? Jakie odmiany winorośli 
najczęściej uprawia się w Austrii i jakie nadzwyczajne rekordy znajdziemy w każdym z 
dziewięciu krajów związkowych? Poniżej przedstawiamy kilka miejsc i obiektów 
zaliczanych do największych, najwyższych, niepowtarzalnych lub najstarszych. 
 
Austriackie superlatywy 

Austriackie jeziora 
Liczba jezior 25 000 jezior, stawów i zbiorników wodnych o powierzchni 

powyżej 250 m² 
Największe jezioro Jezioro Nezyderskie (320 km²) w Burgenlandzie, na podstawie 

udziału powierzchniowego w Austrii 
Największe jezioro 
międzynarodowe 

Jezioro Bodeńskie (535 km²) – około 27 kilometrów wybrzeża w 
Vorarlbergu 

Inne duże jeziora Attersee (46 km²) i Traunsee (24 km²) w Górnej Austrii, 
Wörthersee (20 km²) w Karyntii 

Najmniejsze jeziora Toplitzsee (0,54 km²) w Styrii, Visalpsee (0,51 km²) w Tyrolu 
Najcieplejsze jeziora 
kąpielowe 

Klopeiner See w Karyntii – do 28 stopni w środku lata, 
Stubenbergsee w Styrii – około 26 stopni w środku lata 

Najzimniejsze jeziora Körbersee w Vorarlbergu (około 14 stopni), Almsee w Górnej 
Austrii (około 16 stopni), Prebersee na Ziemi Salzburskiej (około 
20 stopni) 

Najgłębsze jezioro Traunsee w Górnej Austrii, maksymalna głębokość 191 metrów 
Najpłytsze jezioro Jezioro Nezyderskie w Burgenlandzie, średnia głębokość 1 metr 

 
Zdjęcia do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 

• Panoramiczny widok na Bregencję © Bregenz Tourismus Stadtmarketing GmbH, 
Christiane Setz 

• Region Attersee-Attergau © TVB Attersee-Attergau, Moritz Ablinger 
• Altmünster am Traunsee Salzkammergut © Österreich Werbung, Volker Preusser 
• Pörtschach am Wörthersee © Wörthersee Tourismus GmbH, Bernhard Pichler-Koban 
• Jezioro Toplitzsee w regionie Ausseerland w południowej Styrii © Österreich Werbung, 

Harald Eisenberger 
• Jazda na rowerach górskich w regionie Klopeiner See na południu Karyntii © Österreich 

Werbung, Charly Schwarz 
• Körbersee © Lech Zürs Tourismus GmbH, Bernadette Otter 
• Almsee z zegarem słonecznym Almtaler Sonnenuhr © TVB Traunsee Almtal, Andreas 

Roebl 
 
Austriackie rzeki 
Długość wszystkich rzek około 100 000 kilometrów 
Najdłuższa rzeka Dunaj (350 km) w Górnej Austrii, Dolnej Austrii i Wiedniu 
Inne długie rzeki Mura (348 km) w Styrii, Inn (280 km) w Tyrolu i Górnej Austrii, 

Drawa (261 km) w Karyntii 
 
Zdjęcia do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 

• Szlak rowerowy brzegiem Dunaju, zakole Dunaju Schlögener Schlinge © Sebastian 
Canaves, Off The Path www.off-the-path.com  

• Wyspa na rzece Mur w Grazu © Österreich Werbung, Diejun 
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• Ścieżka rowerowa brzegiem Drawy, most w Puch Töplitsch © Österreich Werbung, 
Martin Steinthaler tinefoto.com 

Austriackie góry 
Najwyższa góra Großglockner, 3798 m, w Karyntii i Tyrolu 
Inne wysokie góry Wildspitze 3768 m w Tyrolu; Weißkugel 3738 m w 

Tyrolu/Południowym Tyrolu, Großvenediger 3657 m w Tyrolu/ na 
Ziemi Salzburskiej 

 
Zdjęcia do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 

• Heiligenblut z widokiem na Großglockner i szlak Alpe Adria Trail © Österreich Werbung, 
Lisa Eiersebner 

• Großvenediger © Österreich Werbung 
 
Austria: kraj uprawy winorośli 
Całkowita powierzchnia 
winnic 

44 912 ha 

Dolna Austria 27 160 ha 
Burgenland 11 904 ha 
Styria 5 054 ha 
Wiedeń 622 ha 

 
Wiedeń jest jedyną metropolią w Europie, w której uprawia się winorośl na dużą skalę. Wino 
uprawiane jest również w Karyntii, Górnej Austrii, Salzburgu, Tyrolu i Vorarlbergu. 
 
W Austrii do produkcji wina dopuszczonych jest 26 odmian białych i 14 czerwonych winogron. 
Wśród win białych największy udział ma Grüner Veltliner (32,5%), a następnie Welschriesling 
(6,6%), Riesling (4,5%) i Chardonnay (4,3%). Wśród odmian wina czerwonego dominuje 
Zweigelt (13,9%), następnie Blaufränkisch (5,9%) i Merlot (1,8%).  
 
Zdjęcia do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 

• Dolina Traisental na południe od Dunaju © Mostviertel Tourismus weinfranz.at. 
• Wiedeń, Weingut Heuriger Christ, winnica, widok na miasto © Weingut Heuriger Christ 
• Taras na dachu i winnica Weingut StephanO © Paul Szimak 

 
Najstarszy i największy park narodowy w Austrii 
Już w 1971 roku starostowie krajowi Salzburga, Tyrolu i Karyntii postanowili utworzyć Park 
Narodowy Wysokie Taury. Jednak wdrożenie planów w życie zajęło jeszcze kilka lat. Dziś park 
narodowy o powierzchni prawie 2000 km² rozciąga się na trzy kraje związkowe: Salzburg, Tyrol 
i Karyntię. Ponad jedna trzecia wszystkich gatunków roślin występujących w Austrii występuje 
także w parku narodowym. W przypadku ssaków, ptaków, gadów i płazów jest to około 50 
procent. 
www.hohetauern.at 
 
Zdjęcie do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 
Wędrówki po Schobergruppe w Parku Narodowym Wysokie Taury w Tyrolu Wschodnim © 
Jean-Paul Bardelot 
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Vorarlberg 

Największa pływająca scena na świecie 
Na scenie na jeziorze Bodeńskim odbywa się festiwal Bregenzer Festspiele. Co roku 
wystawiane są tu spektakularne przedstawienia operowe. Przed sceną znajduje się trybuna na 
prawie 7000 widzów. Obie konstrukcje są uważane za największe tego typu na świecie.  
www.bregenzerfestspiele.com 
 
Zdjęcie do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 
Festiwal Rad Seebühne Mörbisch © Tourismusverband Mörbisch am See; Jerzy Bin 
 
Najwęższy dom w Europie 
Fasada około 200-letniego domu przy Kirchstraße 29 w Bregencji ma tylko 57 centymetrów 
szerokości. Jest tym samym najwęższym domem w Europie. Po wejściu budynek rozszerza się 
do wewnątrz w kształcie klina i ma powierzchnię mieszkalną około 60 m². Dziś mieści się w nim 
galeria, która obejmuje również sąsiedni dom. 
www.bodensee-vorarlberg.com/galerie-bregenz 
 
Największa kopuła cebulowa w Europie 
Wieża Martinsturm na starówce w Bregencji jest symbolem miasta. Jej czworoboczna kopuła 
cebulowa jest widoczna z daleka. Uważa się ją za największą w Europie. W wieży Martinsturm 
znajduje się muzeum. A z pomieszczenia z oknem pod kopułą cebulową rozpościera się widok 
na miasto i Jezioro Bodeńskie. 
https://visitbregenz.com/erleben/stadt-mensch/sehenswuerdigkeiten/martinsturm 
 
Zdjęcie do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 
Martinsturm w Bregencji © Österreich Werbung, Julius Silver 
 
Unikalny dialekt 
Vorarlberg to jedyny kraj związkowy w Austrii, w którym ludzie mówią dialektami alemańskimi. 
Brzmią one podobnie do szwabskiego lub dialektów szwajcarskich. Z początku są trudne do 
zrozumienia. Każda dolina, czasem każda gmina, ma swoje osobliwości językowe i koloryt. Na 
przykład kamień w północnym Vorarlbergu nazywa się „Schtoa”, natomiast „Schtui” na początku 
Bregenzerwald i „Schtua” pośrodku i na końcu Bregenzerwald. Mieszkańcy doliny 
Kleinwalsertal mówią „Schtei”, mieszkańcy Montafon zaś „Schtee”, a mieszkańcy Bludenz 
„Schtaa”. 
Tradycja ustna została ponadto wpisana na listę światowego niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego UNESCO Austrii: w Vorarlberg uwzględniono dialekt z Montafon i tradycyjne 
ludowe określenia geograficzne z Vorarlberg, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie.  
www.vorarlberg.travel/aktivitaet/dialekt-vorarlberg 
 
Jedyne muzeum kobiet w Austrii 
Jedyne muzeum kobiet w Austrii i jedna z nielicznych na świecie instytucji tego typu na 
terenach wiejskich znajduje się w Hittisau w Bregenzerwald. Frauenmuseum istnieje od 2000 
roku i w ramach zmieniających się wystaw zajmuje się historią oraz działalnością kobiet. 
www.frauenmuseum.at/ 
 
Zdjęcie do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 
Muzeum kobiet Frauenmuseum in Hittisau © Ines Agostinelli; Frauenmuseum Hittisau 
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Tyrol 

Najwyżej w Austrii położona wioska 
Wioska Obergurgl znajduje się 1930 metrów nad poziomem morza, na końcu doliny Ötztal. W 
tej najwyżej w Austrii położnej wsi mieszka 400 osób. 
www.gurgl.com 
 
Zdjęcie do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 
Obergurgl, Ötztal, piesze wędrówki © Österreich Werbung; Peter Burgstaller 
 
Najwyżej w Europie Środkowej położony klasztor 
Położony na wysokości 1638 metrów w Wipptal, niedaleko Innsbrucka, klasztor Maria Waldrast 
jest najwyżej położonym klasztorem w Europie Środkowej. 
www.mariawaldrast.at 
 
Najwyżej w Austrii położona kawiarnia i stacja górna 
Z położnej na wysokości 3440 metrów, najwyżej w Austrii, kawiarni rozpościera się imponujący 
widok na otaczający świat lodowców, ponad 50 trzytysięczników i najwyższą górę w Tyrolu – 
Wildspitze o wysokości 3774 metrów n.p.m. Szczególną atrakcją jest podwieszany taras z 
otaczającym go szklanym frontem, z którego goście mogą podziwiać 360-stopniową panoramę 
gór. Do spektakularnych, panoramicznych punktów widokowych można dojechać kolejką 
Wildspitzbahn. Stacja górna tej kolejki jest najwyżej w Austrii położoną stacją górną. Kolejka 
linowa zabiera w kilka minut gości ze stacji dolnej na wysokości 2840 metrów na wysoki na 
3440 metrów Hinteren Brunnenkogel.  
www.pitztaler-gletscher.at 
 
Zdjęcie do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 
Café 3.440 Pitztal, magiczna zima © Österreich Werbung, Robert Maybach 
 
Najwyższy i najdłuższy wiszący most dla pieszych w Austrii 
Wiszący most dla pieszych w Holzgau o długości 200,5 metra i wysokości 110 metrów jest 
najdłuższym, najwyższym i prawdopodobnie najbardziej spektakularnym w Austrii. Wejście jest 
oczywiście darmowe.  
www.lechtal.at/ferienregion-lechtal/kultur-und-naturerlebnis/holzgauer-haengebruecke.html 
 
Zdjęcie do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 
Most wiszący w Holzgau, Lechtal © Österreich Werbung, Marion Carcel 
 
Najwyżej położony na świecie drewniany tor kulkowy 
Park „Kugelwald am Glungezer” to jedyne miejsce na świecie, gdzie tory kulkowe zostały 
ustawione w plenerze. W pełnym atrakcji górskim kompleksie na wysokości 1560 m n.p.m. 
powierzchni 8000 m² znajdują się tory kulkowe, duży domek na drzewie, miejsce do 
samodzielnego konstruowania, strefa relaksu, elementy dźwiękowe i leśna klasa. Jak na kolejce 
górskiej, kulki toczą się po torach z drewna limbowego od drzewa do drzewa. Oprócz wyskoczni 
i stromych odcinków, wydrążony pień drzewa, winda dla piłek i wiele elementów do 
samodzielnego kreowania sprawiają, że kule limbowe toczą się gładko i daleko. 
www.hall-wattens.at/de/kugelwald.html 
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Największe dzieło sztuki w Tyrolu 
Przez pewien okres w XIX wieku modne było tworzenie okrężnych obrazów. Na całym świecie 
do dziś przetrwało tylko około 30 z 360-stopniowych obrazów panoramicznych z tamtych 
czasów. Jednym z nich jest panorama Tirol Panorama. Imponujący obraz o powierzchni około 
1000 m² i wadze 1200 kilogramów przedstawia bitwę w tyrolskiej walce o wolność, mianowicie 
bitwę pod Bergisel z 1809 roku. Od 2011 roku gigantyczny obraz znajduje się w nowym 
budynku, połączonym z zabytkowym muzeum Kaiserjägermuseum, w pobliżu skoczni 
narciarskiej Bergisel. 
www.tiroler-landesmuseen.at/haeuser/tirol-panorama-mit-kjm/ 
 
Jedna z najstarszych mumii na świecie 
„Ötzi”, mężczyzna odkryty przez wędrowców na Niederjochferner w Ötztal w 1991 roku, 
uważany jest za jedną z najstarszych mumii na świecie. Jak wykazały badania, leżał w lodzie 
około 5300 lat, dzięki czemu jego ciało zachowało się w doskonałym stanie. W dolinie Ötztal 
wiele miejsc poświęconych jest mumii „Ötzi”. Wioska Ötzi w Umhausen, gdzie znajduje się 
również replika miejsca, w którym została znaleziona, to idealne miejsce, aby dowiedzieć się 
więcej na temat całej historii.  
www.oetztal.com/de/sommer/magazin/oetzi.html 
 
Najwyżej w Austrii położna alpejska chata stowarzyszenia alpejskiego 
Należąca do Austriackiego Stowarzyszenia Alpejskiego chata Erzherzog-Johann-Hütte znajduje 
się na wysokości 3454 metrów na Adlersruhe w grupie górskiej Glocknergruppe we Wschodnim 
Tyrolu. Tym samym jest to najwyżej w Austrii położone schronisko. Stąd alpiniści mogą dotrzeć 
na Großglockner (3798 m) w 2-3 godziny.  
www.erzherzog-johann-huette.at 
 
 
Ziemia Salzburska 

Największa otwarta kolejka pochyła w Europie 
Kolejka pochyła Lärchwand w pobliżu Kaprun łączy w sobie dwie superlatywy: jest to 
największa otwarta kolejka pochyła w Europie. Ponadto ma najszerszy rozstaw torów spośród 
wszystkich pasażerskich pojazdów szynowych na świecie. Atrakcja umożliwia wjazd do 
sztucznych zbiorników wodnych na wysokości 2000 metrów. Podczas przejazdu można 
podziwiać zapierające dech w piersiach widoki. Kolejka pochyła pokonuje dystans 820 metrów i 
431 metrów wysokości. Została zbudowana w 1941 roku do transportu materiałów i jest obecnie 
wykorzystywana w turystyce.  
www.zellamsee-kaprun.com/de/region/orte-berge/hochgebirgsstauseen-kaprun 
 
Największa jaskinia lodowa w Austrii 
Eisriesenwelt Werfen w Tennengebirge na Ziemi Salzburskiej jest największą jaskinią lodową 
na świecie. W ramach godzinnej wycieczki zwiedzający mogą podziwiać części jaskini, która 
składa się z labiryntu o łącznej długości około 42 kilometrów. 
www.eisriesenwelt.at 
 
Zdjęcie do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 
Formacje lodowe w jaskini Eisriesenwelt Werfen © SalzburgerLand, Eisriesenwelt GmbH 
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Najwyższy wodospad w Austrii 
Spadające z wysokości 385 metrów po 3 tarasach wodospady Krimmler Wasserfälle na Ziemi 
Salzburskiej są najwyższe w Austrii. Największą atrakcją jest taras widokowy z widokiem na 
wodospady – miejsce, do którego szczególnie warto się udać z problemami układu 
oddechowego. Albowiem mgiełka z wodospadu jest uważana za naturalny środek leczniczy. 
Stowarzyszenie “Hohe Tauern Health” oferuje na miejscu ponadto różne terapie. 
www.wasserfaelle-krimml.at 
 
Zdjęcie do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 
Park Narodowy Wysokie Taury, wodospady Krimmler Wasserfälle © Österreich Werbung, 
Reinhold Leitner 
 
 
Górna Austria 

Najstarsza kopalnia soli i najdłuższa górnicza zjeżdżalnia 

Najstarsza kopalnia soli na świecie znajduje się w Hallstatt w regionie Salzkammergut. Tutaj 
zwiedzający poznają fakty na temat znaczenia produkcji soli i handlu solą w dawnych czasach. 
W głąb kopalni można również zjechać na najdłuższej zjeżdżalni górniczej w Europie. 
www.salzwelten.at 
 
Zdjęcie do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 
Salzkammergut Hallstatt Salzwelten, kamienie solne © Salzwelten  
 
Najbardziej stroma kolej adhezyjna na świecie 

Kolej Pöstlingbergbahn w Linzu jest uważana za najbardziej stromą na świecie kolej adhezyjną 
(= kolej, która jest napędzana wyłącznie przez tarcie statyczne kół), która prowadzi po dłuższym 
dystansie. Prawie 3 kilometrowa kolej została otwarta w 1898 roku.  
www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/grottenbahnpoestlingberg/poestlingberg 
 
Pierwszy i jedyny park gwiezdnego nieba w Austrii  

Przejrzyste noce niebo, iskrzący blaskiem miliardów gwiazd nieboskłon: w parku gwiezdnego 
nieba Attersee, na obszarze ochrony ciemnej nocy i krajobrazu, postawiono sobie za cel 
zachowanie naturalnej ciemności. Gdyż: naturalne nocne niebo to rzadkość w Europie. Na 
szczęście w parku gwiezdnego nieba Attersee-Traunsee wciąż możliwe jest oglądanie 
spektakularnego nieba. Co więcej jest to pierwszy park gwiezdnego nieba w całej Austrii. W 
2021 roku, jako pierwsza austriacka lokalizacja został wpisany na listę Międzynarodowych 
Parków Gwiezdnego Nieba przez IDA (International Dark Sky Association). 
https://sternenpark.at/sternenpark 
Zdjęcia do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 

• Park gwiezdnego nieba Attersee Traunsee, kaplica Gahberg na terenie parku 
gwiezdnego nieba © Johannes Horvath 

• Park gwiezdnego nieba Attersee Traunsee, widok na Weissenbach © Peter 
Oberransmayr 
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Największa fala rzeczna na świecie 
Fale, na których surferzy w Ebensee mogą przez cały rok doskonalić swoje umiejętności, mają 
dziesięć metrów szerokości i do półtora metra wysokości. Unikalny na skalę światową obiekt 
oferuje surfingową zabawę na najwyższym poziomie, daleko od morza, w Austrii.  
https://traunsee-almtal.salzkammergut.at/oesterreich-poi/detail/430025069/the-riverwave.html 
 
Największy kompleks ogrodów wspinaczkowych w Austrii  
Ponad 30 skał wspinaczkowych w promieniu maksymalnie 30 kilometrów. Dolina Ennstal 
oferuje największe skupisko ogrodów wspinaczkowych w Austrii. Do wyboru jest prawie 1000 
dróg skalnych, które obiecują dużą różnorodność trudności od 3 do 11 stopnia.  
www.klettern-im-ennstal.at  
 
Najdłuższa ferrata w Austrii 
Ferrata Priel w regionie Pyhrn-Priel o długości 2130 metrów jest najdłuższą i jedną z najbardziej 
wymagających ferrat w Austrii. Punktem wyjścia jest Polsterluckn w Hinterstoder, celem zaś 
czerwony krzyż na szczycie Großer Priel (2515 m) będącym najwyższym szczytem grupy 
górskiej Totes Gebirge. 
www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at/aktivitaeten/sommer/klettern/oesterreich-
tour/detail/430008261/priel-klettersteig-auf-den-grossen-priel.html 
 
Jedyne muzeum przyszłości 

W muzeum przyszłości Museum der Zukunft, Ars Electronica Center w Linzu, granica między 
światem wirtualnym a rzeczywistością zaciera się. Muzeum pozwala badać nieznane i jest 
wyzwaniem dla wszystkich zmysłów.  
www.oberoesterreich.at/oesterreich-poi/detail/400727/ars-electronica-center.html  
 
Pierwsze na świecie muzeum o zerowym zużyciu energii 

Muzeum sztuki Schütz Art Museum w Engelhartszell an der Donau z przestrzenią mieszkalną 
dla artystów Artists in Residence jest pierwszym na świecie międzynarodowym MUZEUM 
SZTUKI O ZEROWYM ZUŻYCIU ENERGII. W Muzeum sztuki SCHÜTZ Art Museum znajdują 
się eksponaty najważniejszych przedstawicieli klasycznego modernizmu. 
www.schuetzmuseum.at 
 
Najgłębsze jezioro w Austrii 
Jezioro Traunsee w Salzkammergut o maksymalnej głębokości 191 metrów jest najgłębszym 
jeziorem w Austrii. Ma 2,9 km szerokości, 11,9 km długości i 24,35 km² powierzchni.  
https://traunsee-almtal.salzkammergut.at/ 
 
Zdjęcie do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 
Altmünster am Traunsee Salzkammergut © Österreich Werbung, Volker Preusser 
 
 
Karyntia 

Najwyższa zapora w Austrii 
W dolinie Maltatal w Karyntii, na wysokości 1933 m n.p.m., wśród imponującej górskiej scenerii 
znajduje się najwyżej położona elektrownia wodna w Austrii. Wysoka na 200 metrów i szeroka 
na 626 metrów zapora Kölnbreinsperre jest również największą tamą w Austrii. W okresie 
szczytowym zatrzymuje 200 milionów m³ wody, którą 1,4 miliarda ludzi mogłoby napełnić 
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wannę. Podczas zwiedzania zapory goście poznają tajniki wytwarzania energii i podziwiają 
wnętrze zapory. Kino 4D na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza uzupełnia 
pouczającą wycieczkę. 
www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/besucherzentren/malta 
 
Zdjęcie do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 
Zapora Kölnbreinsperre w dolinie Maltatal w Karyntii © Österreich Werbung, Michael 
Stabentheiner 
 
Najwyższa na świecie drewniana wieża widokowa 
Najwyższa drewniana wieża widokowa na świecie znajduje się na Pyramidenkogel niedaleko 
Maria Wörth am Wörthersee w Karyntii. Wysoka na 100 metrów, zachwycająca konstrukcja 
wznosi się w niebo od 2013 roku. Na 70-metrową platformę widokową można wejść po 
schodach lub wjechać przezroczystą panoramiczną windą. Kolejną atrakcją wieży jest 
najdłuższa, zintegrowana w budynku zjeżdżalnia w Europie, po której goście zjeżdżają na 
dystansie 52 metrów z prędkością do 30 kilometrów na godzinę. 
www.pyramidenkogel.info 
 
Zdjęcie do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 
Pyramidenkogel © Kärtner Werbung, Tine Steinthaler 
 
Najdłuższy szlak Flow-Trail w Europie 
Trasa Flow-Trail w Bad Kleinkirchheim o długości 15 kilometrów jest najdłuższa w Europie. 
Podczas zjazdów rowerzyści górscy pokonują 1000 metrów wysokości.  
www.badkleinkirchheim.at/de/bike/flowtrail  
 
 
Styria 

Największy stalaktyt na świecie 
W Lurgrotte, największej jaskini stalaktytowej w Austrii, złoża wapienia przez miliony lat tworzyły 
magiczne, delikatne dzieła sztuki. W 1894 roku do wielkiej katedry dotarł po raz pierwszy włoski 
speleolog. Ta długa na 120 metrów, szeroka na 80 metrów i wysoka na 40 metrów sala, do 
której można dotrzeć z Semriach, jest jedną z największych jaskiń ze sklepieniem kopułowym w 
Europie Środkowej. Wycieczki z przewodnikiem wiodą po 2-kilometrowym odcinku jaskini. 
Ponadto uroku jaskini dodają efekty świetlne i dźwiękowe, które sprawiają, że całość prezentuje 
się szczególnie imponująco.  
https://lurgrotte.at/ 
 
Zdjęcie do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 
Lurgrotte Peggau © Region Graz, Tom Lamm 
 
Najstarsza jaskinia dostępna dla zwiedzających 
Jaskinia Grasslhöhle w pobliżu Weiz jest jedną z najpiękniejszych jaskiń naciekowych w Austrii. 
Pierwsza wzmianka o niej pojawiła się w dokumencie pod koniec XVIII wieku, a już w 1816 
roku, kiedy datowana jest kolejna pisemna wzmianka, rozpoczęła się budowa infrastruktury 
umożliwiającej wstęp. Od tego czasu jaskinia znajdowała się różnych rękach, ale nieustannie 
była udostępniana zwiedzającym. 
www.grasslhoehle.at 
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Najdłuższy wąwóz w Austrii 
Czysta woda, romantyczne kładki i strome skały charakteryzują krajobraz najdłuższego w 
Austrii wąwozu: Raabklamm w Styrii. Ma 17 km długości.  
www.tourismus-weiz.at/natur-aktiv/wandern-laufen/wandern/raabklamm/ 
 
Zdjęcie do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 
Wielki wąwóz Raabklamm, Styria © Günther Steininger 
 
Największa biblioteka klasztorna na świecie 
Zasób książek w Opactwie Admont obejmuje około 200 000 dzieł. 70 000 z nich mieści się w 
sali bibliotecznej, której początki sięgają 1776 roku. Sala ma 70 metrów długości, 14 metrów 
szerokości i 13 metrów wysokości, co czyni ją największą na świecie klasztorną salą 
biblioteczną. 
www.stiftadmont.at  
 
Zdjęcie do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 
Opactwo Admont © Österreich Werbung, Gerhard Trumler 
 
 
Dolna Austria 

Najwyżej położony sad morelowy w Wachau 
Wokół opactwa Göttweig, które wznosi się na wyspie górskiej na południe od Wachau, 
wszystko pięknie rośnie i kwitnie. Znajduje się tu również najwyżej założony sad w Wachau, w 
którym rosną znane aromatyczne morele Wachauer Marillen.  
www.stiftgoettweig.at/site/home/news/article/1300.html  
Zdjęcie do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 
Opactwo Göttweig © Stift Göttweig; Markus Haslinge 
 
Najniżej w Austrii położna alpejska chata stowarzyszenia alpejskiego  
Na 491 metrach na Buschberg, najwyższym wzniesieniu w Weinviertel, znajduje się najniżej 
położona w Austrii chata stowarzyszenia alpejskiego. Schronisko Buschberghütte zostało 
otwarte w 1935 roku. Od tego czasu budynek został rozbudowany i stał się popularnym celem 
wędrówek i miejscem na chwilę oddechu. 
www.alpenverein.at/buschberghuette/  
 
Największa zabytkowa piwnica win w Austrii 
Pod miastem Retz w Weinviertel kryje się ogromny świat piwnic. Labirynt o długości około 20 
kilometrów jest dłuższy niż sieć dróg naziemnych miejscowości Retz. Wizyty są szczególnie 
przyjemne latem: tutaj temperatura jest stała i wynosi od 10 do 12 stopni. 
www.retzer-erlebniskeller.at  
 
Najstarszy park krajobrazowy w Austrii 
Park krajobrazowy Sparbach, założony w 1962 roku, znajduje się wśród gór Föhrenberge 
niedaleko Wiednia. Otoczony murem teren przypominający park uwodzi gigantycznymi 
drzewami, romantycznymi ruinami i rozległymi łąkami zapraszając na wędrówki po 
zaprojektowanym w okresie biedermeiera krajobrazie Lasu Wiedeńskiego. Warto również 
wspomnieć o dzikach, które swobodnie wędrują po parku krajobrazowym. 
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www.naturpark-sparbach.at 
 
Największe podziemne jezioro w Europie 
Kopalnia pokazowa Seegrotte Hinterbrühl to nieczynna kopalnia gipsu z mitycznymi tunelami, 
muzeum górnictwa Bergwerksmuseum i muzeum Barbary Barbaramuseum oraz największym 
podziemnym jeziorem w Europie. Wycieczka pod poziomem morza prowadzi do „Wielkiego 
Jeziora”, naturalnego fenomenu o powierzchni tafli wody 6200 m². Po jeziorze można pływać 
łodzią.  
www.seegrotte.at 
 
Mila przyjemności – najdłuższy bar na świecie 
W dwa weekendy września, 12 gmin, w których uprawia się winorośl i 80 producentów win 
sprawia, że 1. wiedeński szlak wodociągów Wiener Wasserleitungswanderweg staje się milą 
przyjemności, a tym samym „najdłuższym barem na świecie”. Między Mödling, 
Gumpoldskirchen, Baden i Bad Vöslau producenci win i restauratorzy oferują degustacje 
wszystkiego, co można zrobić z winogron: moszcz, bardzo młode wino i oczywiście wino oraz 
typowe dla regionu specjały. 
www.thermenregion-wienerwald.at/genussmeile.html 
 
Największa na świecie odsłonięta żyła ametystu 
Na całym świecie jest tylko dwadzieścia złóż ametystu, z których jedno znajduje się w Maissau 
w Dolnej Austrii. Wokół tego rzadkiego spektaklu przyrodniczego powstał zróżnicowany świat 
atrakcji. Centralnym punktem jest oczywiście odsłonięta żyła ametystu, którą można podziwiać 
w tunelu na dystansie 40 metrów. Ekspozycje multimedialne informują o znaczeniu ametystu w 
historii i lecznictwie. W obszarze dla poszukiwaczy skarbów zwiedzający mogą wykopać swój 
osobisty kamień, w tzw. ametystowym parku ogrody tematyczne i stacje energetyczne 
zachęcają do miłego spędzania czasu się i relaksu. 
www.amethystwelt.at 
 
 
Burgenland 

Najdłuższa kryta zjeżdżalnia wodna w Austrii 
W Sonnentherme Lutzmannsburg znajduje się najdłuższa kryta zjeżdżalnia w Austrii – XXL 
Monster Ride to ekscytująca zjeżdżalnia o długości 270 metrów. Kolejną cechą szczególną jest 
zjeżdżalnia o długości 202 metrów o nazwie „Space Twister”. Jest to najdłuższa na świecie 
zjeżdżalnia wodna w wirtualnej rzeczywistości i pierwsza tego typu w Austrii.  
www.sonnentherme.at/kids/mega-rutschen 
 
Zdjęcie do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 
Zjeżdżalnia VR Sonnentherme Lutzmannsburg © Sonnentherme BetriebsgesmbH 
 
Największe jezioro w Austrii 
Biorąc pod uwagę powierzchnię w granicach Austrii, jezioro Nezyderskie (320 km²), znajdujące 
się częściowo po węgierskiej stronie, jest największym jeziorem w Austrii. Jezioro Bodeńskie 
(535 km²) jest większe, ale linia brzegowa należąca do Austrii ma tylko około 27 kilometrów 
długości. 
www.austria.info/de/aktivitaeten/seen-und-natur/wasserreich-oesterreich/badeseen-in-
oesterreich/neusiedler-see 
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Zdjęcie do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 
Ike Hodits na SUP na jeziorze Nezyderskim © Österreich Werbung, Dietmar Denger 
 
Najniższy punkt w Austrii 
Najniższy punkt w Austrii znajduje się w Burgenlandzie, w pobliżu Apetlon, w pobliżu jeziora 
Nezyderskiego. Średnio ten zakątek jeziora znajduje się zaledwie 120 metrów nad poziomem 
morza. W najniższym mierzonym punkcie w Austrii wysokość nad poziomem morza wynosi 
tylko 114 metrów. 
www.apetlon.info 
 
Wiedeń 

Najstarszy na świecie, wciąż działający ogród zoologiczny 
Najstarsze zachowane zoo na świecie zajmuje dużą część malowniczego parku pałacowego 
Schönbrunn. Już latem 1752 roku z inicjatywy cesarzowej Marii Teresy i jej męża Franza 
Stephana von Lothringen na tym terenie otwarto menażerię. Od tego czasu stanowi historyczne 
serce ogrodu zoologicznego. Pierwsza żyrafa przybyła do Wiednia w 1828 roku, a dziś na 
rozległym terenie żyje około 480 różnych gatunków zwierząt. 
www.zoovienna.at 
 
Zdjęcie do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 
Słoń w zoo Schönbrunn w Wiedniu © Österreich Werbung, Ulli Cecerle-Uitz 
 
Jeden z największych cmentarzy w Europie 
Drzewa i tereny zielone to typowe elementy na Cmentarzu głównym (Zentralfriedhof) w 
Wiedniu, który rozciąga się na obszarze około 2,5 km² na południu miasta. Kiedy został otwarty 
w 1874 roku, uważany był za największy cmentarz w Europie. Dziś cmentarze w Hamburgu i 
Londynie są większe pod względem powierzchni.  
www.friedhoefewien.at/wiener-zentralfriedhof  
 
Jedno z największych miejskich kąpielisk w Europie 
Wiedeńczycy mają dobrze: w lecie czekają na nich liczne otwarte kąpieliska będące idealnymi 
miejscami, aby się nieco odświeżyć. Jedno z nich, Gänsehäufel nad Starym Dunajem o 
powierzchni około 330 000 m², to jedno z największych miejskich kąpielisk w Europie.  
www.wien.info/de/gaensehaeufel-127768 
 
Zdjęcie do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 
Kąpielisko Gänsehäufel nad Starym Dunajem © Wien Tourismus, Paul Bauer  
 
Największy miejski region uprawy winorośli w Europie 
W Wiedniu winorośl rośnie na powierzchni około 622 hektarów. Miasto posiada około 179 
winnic. To sprawia, że Wiedeń jest jedyną europejską stolicą o znaczącej produkcji wina.  
www.wienerwein.at  
 
Zdjęcie do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 
Wiedeń, Weingut Heuriger Christ, winnica, widok na miasto © Weingut Heuriger Christ 
 


