
GERLITZEN-Kanzelbahn-Touristik 
GesmbH & Co. KG  
Kanzelplatz 2, A-9520 Annenheim 
Tel. +43 (0) 42 48/27 22, Fax: +43 (0) 42 48/27 22-15  
E-Mail: office@gerlitzen.com, www.gerlitzen.com

Szállások/Foglalások:

A Warmbad Villach – Faaker-tó –
Ossiacher-tó régiója
Villach-Warmbad/Faaker See/Ossiacher See  
Tourismus GmbH 
Töbringerstraße 1, 9523 Villach-Landskron  
Tel. +43 (0) 42 42/420 00, Fax: +43 (0) 42 42/420 00-42 
E-Mail: office@region-villach.at, www.region-villach.at

Csak 2 km-re a Villach-i autópályacsomópontnál
található Ossiacher See-i autópályakijárattól.

Csak 35 km-re a Klagenfurt-i repülőtértől.

www.gerlitzen.com
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GERLITZEN-Kanzelbahn-Touristik 
GesmbH & Co. KG  

Kanzelplatz 2, A-9520 Annenheim 
Tel. +43 (0) 42 48/27 22  

Fax: +43 (0) 42 48/27 22-15 
E-Mail: office@gerlitzen.com
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Gerlitzen – VI. 11. – IX. 25. ingyenes vezetett túrák
Szerdánként: ingyenes vezetett nordic walking túra; csütörtökönként ingyenes ve-

zetett kirándulás kb. 13 óráig vezetővel; botok a pénztárnál bérelhetők, bérleti 
díj 2 Euró. Találkozás: 10 órakor a Kanzelbahn völgyállomásán, 10.30 órakor a 

középállomáson/Kanzelhöhe 

Dátum Rendezvény
V. 22.–25. Grillcsirkés lakoma a Steinwenderhütte-ben

VI. 6.–IX.12. Péntekenként: Termelői piac a Seepark Annenheimben

VI. 7. –  
VI. 29.

Euro 2008 Public Viewing 16 órától az annenheimi teniszcsarnok-
nál. Az Euro 2008 torna minden játszmáját 24 m2-es kivetítőn 
követhetjük.

VI. 7.  Gerlitzen Downhill golftorna: találkozó 9 óra-kor a  Sepplhütte-nél. 
Információ és nevezés a  +43(0)676/83556603 telefonszámon

VI. 15.–IX. 28. Vasárnaponként 11 órától: reggeli koccintás a Turnerhütte-nél

VII. 2.–IX. 24. Szerdánként 17 órától: kellemes grillezés és élő zene July Paullal

VII. 16.–  
VIII. 27. 

Szerdánként: Hajókázás kiadós vacsorával az Ossiacher Seen. Indulás az 
annenheimi hajóállomásról 17.30 órakor. Időtartam kb. 2 1/2 óra.

VII. 25.–27. 3. Öhringen borfalu a Seepark Annenheimben.

VIII. 23 1. Porcelánmalac-keresés a tófenéken - osztrák népszokás a 
Neugarten Almseeben

IX. 14 Terngerszemünnep négyfős csapatok alpesi öttusájával a 
Neugarten-Almseehütte menedékháznál.

IX. 28. Hegyi istentisztelet a Turnerhütte menedékháznál, majd reggeli 
koccintás a Virágok útján

*) Tévedés és módosítások joga fenntartva. Kérjük, kétség esetén forduljanak közvetlenül a 
szervezőkhöz.
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GERLITZEN Nordic Walking útvonalak

ÉTTERMEK ÉS FOGADÓK

SONNENHOTEL ZAUbEK****
• Az Ön all inclusiv szállodája
• Terasz kilátással a völgyre &  Zaubek házi tortával 
• Játszótér - gyermekmegőrzés • fedett fürdő, szauna, barlang, masszázsok 
• Kutyák is jöhetnek, ingyenesen  
• A panoráma körút mellett fekszik, 10 percre a felvonótól

T: +43 (0) 4248/27 13 www.sonnenhotel.com
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SEPPLHüTTE
• Házilag készített karintiai specialitások
• Régies menedékház-hangulat 
• Nyugágyak a pihenni vágyóknak
• Nagy napozóterasz

T: +43 (0) 664/455 49 42
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12

ALPENHOTEL bIRKENHOF***
• Szálláshely a felhők felett 1.300 méteren
• Wellness szaunákkal és úszómedencével
• Kilátás az Ossiacher See-re
• Családbarát heti ajánlatok

T: +43 (0) 4243/520 www.alpenhotel-birkenhof.at
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GASTSTäTTE EDELWEISSWIRT
• Kärnten-Card-ételek féláron
• Gazdag étlap osztrák specialitásokkal
• Napos kertvendéglő kilátással
• Gasztronómiai élmény 

T: +43 (0) 664/73 56 26 80  od. +43 (0) 676/597 57 37
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KANZELSTUb’N
• Karintiai és olasz ételeket készítünk
• Óriási pizza-és fagylaltválaszték
• Közvetlenül a Kanzelbahn völgyállomásának parkolójánál
• Nagy napozóterasz kilátással az Ossiachersee-re
• 21.30 óráig meleg konyha, nyitva 24 óráig

T: +43 (0) 4248/32 53
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NEUGARTEN-ALMSEEHüTTE
• Vízi játszótér, vízi csúszda, gyermektomboló 
• Tengerszem. Alpesi strand
• A világ első élő étlapja
• Saját előállítású élelmiszerek és termékek
• Napozóterasz, kedves kiszolgálás

T: +43 (0) 664/230 93 93 www.neugarten-almseehuette.at
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KAMMERHüTTE ZUM SINGENDEN WIRT
• Hegyi étterem napozóterasszal és a legszebb panorámával
• Frissen fogott pisztráng a házhoz tartozó tóból!
• Bajor és karintiai lakomák
• Live Musik & Entertainment July Paullal
• Gyermekjátszótér * Péntekenként szünnap

T: +43 (0) 664/395 22 00 www.july-paul.com
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TURNERHüTTE
• Nagyon ápolt, régies menedékházzal, kiszolgálással
• Virágos terasz • Gyermek játszótér
• 30 percre a középállomástól
• Reggeli koccintás • Válogatott házi készítésű ételek
• Minden kedden grillbüfé • Minden vasárnap 11 órától reggeli koccintás

T: +43 (0) 4248/27 55  www.member.aon.at/turnerhuette
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STEINWENDERHüTTE
• Kellemes menedékház kedves kiszolgálással
• Panorámás napozóterasz 
• Régi időket idéző hangulat
• A házigazda karintiai specialitásokkal várja a vendégeket  

T: +43 (0) 664/343 99 06
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GIPFELHAUS GERLITZEN
• Egyedülálló körpanoráma 1.911m tengerszint feletti magasságon
• Karintiai házias konyhájáról híres
• Rétesei és süteményei kiválóak
• Szálláslehetőség a Gerlitzen-csúcson
• Genuss-Ticket: Felvonójegy és menü kombinációja

T: +43 (0) 4248/28 81 www.gerlitzen.at
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ALPENGASTHOF PACHEINER
• Házilag készült karintiai lakomák 
• Szélvédett napsütötte terasz csodás kilátással  
• Este menedékház-varázs fondue-vel vagy borda-vacsorával
• Ideális starthely a repülőgép-modelleknek
• Kellemesen berendezett komfort szobák

T: +43 (0) 4248/28 88 www.pacheiner.at
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FEUERbERG****
2007 júliusában indult újdonság: Karintia hegyi fürdővilága. Prémium 
wellness szállók és menedékházak (Bergeralm 1.765 m), napenergiá-
val melegített tengerszem (400 m2), fedett fürdő, 2 hegyi forrásra épült 
medence a szabadban (35°), 3 új szauna komplexum, családi hármas 
szauna, számos pihenő oázis, gyermek élményvilág, gyermekmegőrzés, 
aktív szabadidős program, lovaglás, ingyenes utazás a felvonókkal

T: +43 (0) 4248/28 80 www.hotel-feuerberg.at
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PöLLINGERHüTTE
• Kellemes menedékház, kedves kiszolgálás
• Napozóterasz álomszép panorámával 
• A házigazda karintiai specialitásokkal várja Önöknek  
• Tekintsék meg hegyi és alpesi múzeumunkat

T: +43 (0) 4248/28 89
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GERLITZEN – KERÉKPÁRTÚRÁK

GERLITZEN KIRÁNDULÓ ÚTVONALAK
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A kerékpározás kizárólag a kijelölt kerékpár
túravonalakon megengedett!

Bergspeicher
Waldtratte
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Sb RESTAURANT SONNENARENA 
• Ideális találkozóhely a középállomásnál 
• Serpenyős ételek, sertéssültek és „Rippalan“  
• Hideg finomságok fatálon, császármorzsa 
• Fagylalt és rétes

T: +43 (0) 4248/297 55

SB
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KARINTIA ELSő 8 üLéSES FELVONÓJA

Alpenhotel 
Birkenhof

Appartementhaus  
Edelweiss

Edelweisswirt

• 15 felvonó és lift
•  51 km sípálya

•  Novembertől áprilisig hóbiztos
•  Különösen családbarát

Gerlitzen panoráma körút • Menetidő kb. 1⁄2 óra 

A Gerlitzen csúcsán álló házból (Gipfelhaus) Ausztria legmagasabb és 
legdélibb fekvésű csillagvizsgálója mellett visz el az út a „ kőtoronyhoz“, 
amely a második világháborúból maradt fenn. Ott található az “internetes 
fotópont” is. Visszafelé a Pacheiner alpesi fogadó mellett haladunk el, 
a mely a modell-repülősök kiindulóhelye.

Gerlitzen-i csúcs – Pöllinger ház – Sonnenarena/
középső állomás • Menetidő kb. 1 óra 

A Gerlitzen csúcsáról indul az út, el a siklóernyősök starthelye és a modell-
repülősök kiindulóhelye mellett, a könnyen járható, biztos mezei- és túra-uta-
kon a Pöllinger házhoz, valamint a hegyi- és alpesi múzeumhoz. Ezután továb-
bra is hegynek lefelé folytatódik az út a középső állomásnál (1.526 m) fekvő 
napfény-arénához. Ez az útvonal kiválóan megfelel mindenek előtt gyermekes 
családoknak és kezdőknek.

Gerlitzen hegycsúcs - Stifterboden – Steinwender- 
menedékház – Kammer-fogadó – Turner-menedékház – 

 Sonnenarena /középső állomás  
 Menetidő a Kammer- és Turner-fogadó útvonalán kb. 1 óra  
 Menetidő a Steinwender-menedékház érintésével kb. 2 óra 

A Gerlitzen-Gipfelbahn hegyi állomásától (1911 m tengerszint feletti ma-
gasság) jól bejárható kiránduló-út vezet a Stifterboden-hez. Itt választási 
lehetőség nyílik: vagy a némileg hosszabb útvonal mellett lehet dönteni, 
amely a Steinwender-menedékház felé vezet, vagy le lehet rövidíteni az utat 
a Kammer-fogadóhoz. Innen a Turner-menedékház mellett visz tovább az 
út vissza, a napfény-aréna/középső állomás célhoz (1.526  m tengerszint 
feletti magasság). Ez a családbarát kirándulás jól bejárható, szilárd erdei 
túra-úton át vezet, és számos különböző lehetőséget nyújt a betérésre, meg-
pihenésre. 

Gerlitzen hegycsúcs – Neugartenstüberl fogadó 
–Stifterboden – Sonnenarena /középső állomás   

 Menetidő: kb. 1 1⁄2 óra

A Gerlitzen-Gipfelbahn hegyi állomásától (1911 m tengerszint feletti ma-
gasság) dús alpesi legelőkön, vagy jól bejárható turistautakon vezet az 
útvonal az 1700 m tengerszint feletti magasságban fekvő Neugarten-
stüberl-ig. A visszafelé vezető út a Stifterboden mellett visz el, a napfény-
arénához/ középső állomáshoz (1.526  m tengerszint feletti magasság).

Gerlitzen hegycsúcs – Feuerberg – Sepplhütte -fogadó – 
Schönfeld-település – Sonnenarena / középső állomás  

 Menetidő a Schönfeldsiedlung felé kb. 1 1⁄4 óra  
 Menetidő a Sepplhütte felé kb. 1 3⁄4 óra
A Gerlitzen-Gipfelbahn-nal való 1911 m tengerszint feletti magasságba 
vivő utazás után a keleti oldalon a Feuerberg (1.760 m tengerszint fe-
letti magasságon található) irányába visz az út. Onnan a Schönfeldsied-
lung mellett kényelmes erdei túristaút vezet vissza a napfény-arénához / 
középső állomáshoz 1.526 m tengerszint feletti magasságban.

TIPP egy kellemes pihenőhöz útközben: a túrista útvonal kibővítése  
a Seppl hütte fogadó felé

             Kostale út – CSAK GYAKORLOTTAK számára 
Menetidő kb. 7 óra

Ez egy körút, amelyet különböző menedékházaknál lehet elkezdeni („a 
Kostale“ – egy mini-szendvics – minden résztvevő vendéglátó egységben 
helyi specialitásokat kínálnak különleges áron).  

            Akadálymentesen a babakocsival – könnyű Nordic Walking 
útvonal Menetidő kb. 35 perc • magassági különbség 70m

A Sonnenarena /középső állomástól szilárd út vezet dél felé a Kanzel höhe-
hez. A Zaubek Naphotel és a „régi hegyi állomás“ mellett elhaladva ez a 
kb. 2,4 km hosszú körút ismét a napfény-arénánál/középső állomásnál 
végződik. 

Parkoló Völgyállomás  
Kanzelbahn/Annenheim

Parkoló  
Ossiacher-tó, nyugat

Információ

Pályaudvar

Buszmegálló

Hajókikötő  

Siklórepülős start-/ 
leszállóhely

Fizető út 

A világ legnagyobb túrabakancsa 
(Cipőméret: 1025)  

Fogadó/étterem

A Gerlitzen panoráma-Kanzelbahn  
(500–1500 m-es tengerszint feletti 
magasság)  

B Gerlitzen Gipfelbahn (1500– 
1911 m-es tengerszint feletti  
magasság) 

C Gerlitzen Moserbahn  
(1500–1570 m-es tengerszint feletti 
magasság)  

A hegyről a tóhoz
1. kerékpártúra:  
időtartam: kb. 1 óra

Gerlitzen Kanzelhöhe - Treffen – Annenheim/Ossiacher-tó   
a szakasz hossza: 20 km, Útminőség: 100 % aszfalt, magasságkülönbség: 
1.050 m 

2. kerékpártúra:  
időtartam: kb. 1,5 óra 

Gerlitzen csúcsfennsík – Feuerberg – Bodensdorf/ 
Ossiacher-tó– Annenheim/Ossiacher-tó: a szakasz hossza: 25 km 
Annenheim-ig, (18 km Bodensdorf-ig), útminőség: 24 km aszfalt,  
1 km szekérút (csak fent, a hegycsúcs környékén)  
magasságkülönbség: 1.400 m

3. kerékpártúra: 
időtartam: kb. 2 óra 

Gerlitzen csúcsfennsík – Stifterboden – Arriach – Treffen – 
Annenheim/Ossiacher-tó: a szakasz hossza: 30 km, útminőség:  
29 km aszfalt, 1 km elegyengetett kavicsos út (fent, a hegycsúcs körn-
yékén) magasságkülönbség: 1.400 m

Gerlitzen sípálya-robogó

Földút

Közút

Nordic Walking útvonal - könnyű

Nordic Walking útvonal - közepes 
nehézségű

Nordic Walking útvonal - nehéz

különösen gyermekbarát

Fogadó/étterem kiszolgálással

Fogadó/étterem önkiszolgálással

Jelzett kerékpárút

Fotó-pont

Internet-Live-Cam  
(helyszíni kamera)

Ingyenes internet-hozzáférés

KöNNyű      I

KöZEPES      II

NEHÉZ      III






