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A Magyarországhoz legközelebb esõ, valódi alpesi élményeket kínáló Bécsi-Alpok méltán népszerû
célpontja a magyar túrázóknak, kirándulóknak. A kitûnõ megközelíthetõségû hegycsúcsok, festõi völgyek,
vadregényes szurdokok számtalan túra és kirándulási célpontot jelentenek a, fõleg nyári hétvégeken
tömegével idelátogató turistáknak.
A régió központi részén fekvõ Semmering a századfordulón épült, kastélyokra emlékeztetõ szállodáival,
üdülõivel, látványos vonalvezetésû, az UNESCO kulturális örökségeinek listájára is felkerült vasútjával
kedvelt kiindulópontja a környék felfedezésének. Közvetlen környékén számos, meghódításra váró
hegycsúcsai közt a legjelentõsebbek, a tõle délre található kopár tetejû Wechsel, a Stuhleck, a Pretulalpe
vagy Semmering házi hegye, a Sonnwendstein.
A vidék két legismertebb, egyben legmagasabb hegye, a jellegzetes alakú, impozáns Schneeberg (2076 m)
és a varázslatos, nagy kiterjedésû platóval koronázott Rax (2007 m). Az elõbbire fogaskerekû vasút kúszik
fel, míg a Rax mészkõplatójának szélére kabinos felvonóval juthatunk fel. Mindkét hegy kitûnõen jelzett és
karbantartott turistautakkal sûrûn átszõtt, és látótávolságban sorakoznak a jobbnál jobb hütték is, tárt
karokkal fogadva a szomjas, éhes és fáradt vándorokat. A két masszívumot a mély, vadregényes Höllental
választja el egymástól, innen indul a régió egyik legkomolyabb szurdoktúrája a Schneebergre a
Weichtalklammban.
A régió keleti szélén lévõ Hohe Wand lapos, erdõs mészkõfennsíkja rendkívül kedvelt családi kirándulóhely,
vadasparkjával, játszótereivel. A platóról meredeken leszakadó sziklafal a sziklamászók népszerû terepe,
több ún. vasalt út, klettersteig közül választhatnak a bátrabb turisták, a szakadék fölé kinyúló SkyWalk pedig
rendesen feltornázza az adrenalint.
A vízesések közül a varázslatos Mirafälle és a Schneeberg aljában lezúduló Sebastian-vízesés a
legfigyelemreméltóbb. A régió legvonzóbb tulajdonsága, a kitûnõ infrastruktúra mellett, hogy kisgyerekestõl
az egyszerûbb sétákat kedvelõkön át a komolyabb, megterhelõ mászások szerelmeseiig, minden
spektrumban óriási kínálat fogadja az ide látogatókat.
Kulturális látnivalókban viszonylag szegényes a felhozatal, de a hegyek közt fekvõ, a magyarok szívéhez
különösen közel álló Mariazell, Ausztria legnagyobb zarándokhelye, a jellegzetes háromtornyú templommal
és a Mária kegyszoborral kihagyhatatlan látnivaló.
http://kirandulastippek.hu/news/article/semmering-schneeberg-es-kornyeke

