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Kelet-Stájerország a Graztól keletre a magyar határ felé fekvõ dimbes-dombos, idilli, bukolikus táj két
hangzatos turisztikai címmel is vonzza a látogatókat. A Stájer Termálvidék (Steirisches Thermenland) és a
Vulkanland (Vulkánvidék) kifejezésekkel sûrûn találkozunk a régióban kirándulva. A terület alapvetõen
vulkáni tevékenység hatására alakult ki, ennek tanúbizonysága a számos hajdani vulkáni kúp tetején trónoló
középkori vár, az ásványi anyagokban dúskáló föld, melynek legjellegzetesebb képe a hegyekre, dombokra
magasan felkúszó szõlõültetvények. Természetesen a szõlõk között kanyargó, borászatokat, bortermelõ
községet láncra fûzõ különbözõ borutak (Weinstrasse) is egyre népszerûbbek.
A hajdani vulkáni tevékenység hozadéka a rengeteg helyrõl feltörõ termálvíz, melyre már századokkal
ezelõtt gyógyturizmus települt, olyan nagymúltú, patinás fürdõhelyekkel, mint Bad Gleichenberg, Bad
Radkersburg, Bad Waltersdorf, vagy a modern, minden igényt kielégítõ Loipersdorfi termálfürdõ. A Bad
Blumaui Hundertwasser által megálmodott extravagáns, organikus fürdõ jellegzetes építészeti
megoldásaival pedig Európa egyik leghíresebb fürdõhelye.
A régió másik jellegzetessége gazdag gasztronómiája, a magas szinten mûvelt szõlõ- és borkultúra mellett
a vulkáni talajt kifejezetten szeretõ gyümölcsök, zöldségek, elsõsorban az alma és a sütõtök kultusza
figyelhetõ meg szinte minden településen. Nem utolsósorban a régió már bodzanagyhatalomnak is számít,
de csokoládéban és levegõn érlelt sonkában is nagyon erõs.
A fürdõk és a kifinomult gasztronómia mellett a fõ látnivaló, a vulkáni szirteken magasló, büszke, jó
állapotban fennmaradt középkori várak, melyek egy része múzeumként, más része szállodaként várja a
látogatókat. A legimpozánsabb mind közül Riegersburg vára, mely egy hatalmas, szinte függõleges falú
bazaltszikláról uralja a tájat. A szinte mediterrán jellegû hegyen trónoló Kapfenstein várkastélya ma a vidék
egyik legnívósabb szállodája.
A régió északi részén Herberstein várkastélya, komplex programot kínál, a festõi fekvésû vár mellett az
ország egyik legnagyobb állatkertje, a történelmi kertek és a modern mûvészetet bemutató múzeumok
egyvelege a régió legnagyobb turistamágnese.
Egyházi mûemlékekben sincs hiány, a voraui apátság, káprázatos díszítésû templomával és az apátsági
könyvtárral, a pöllaui apátság, a római Szent Péter-dómra hajazó bazilikájával és a magas hegyre épült
pöllaubergi gótikus búcsújárótemplommal igazi mûvészeti csemege.
Kelet-Stájerországban, ahol az Alpok magas hegyei az alacsonyabb hegyvidéki régiókkal összeérnek,
kitûnõ, könnyû gyalog- és kerékpáros túralehetõségek garmadája várja az aktív turistát.
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