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Strandolás, csónakázás, horgászat, búvárkodás alpesi hegyek között
A Mariazelltõl 4 km-re északkeletre fekvõ, csodálatos hegyekkel körülvett alpesi tó, az Erlaufsee
közkedvelt kirándulóhely, elsõsorban rendkívül népszerû, gondozott strandjának köszönhetõen.
2011-ben az Erlaufsee-t választották Stájerország legszebb kiránduló helyévé. Az ivóvíz tisztaságú
hegyi tóban hemzsegnek a halak a horgászok legnagyobb örömére, de a vállalkozóbb kedvûek
búvárkodhatnak is a 38 m mély vízben.
A tó és környéke
Az Erlauf folyó felduzzasztásával keletkezett tó két tartomány, Alsó-Ausztria és Stájerország határán
húzódik 827 m magasságban, 1500 m hosszú, 500 m széles, legmélyebb pontján 38 m mély. Északi oldalát
a Gemeindealpe (1626 m) hatalmas tömbje uralja. Az egész tavat körülsétálhatjuk, a táv 5 km. Az északi,
Alsó-Ausztriához tartozó part teljes egészében magántulajdonban van, a kis öblökben csak a tulajdonosok,
ill. vendégeik fürödhetnek, csónakázhatnak.
Az északi oldalon mindemellett érdemes végigsétálni vagy biciklizni a part mellett közvetlenül futó betonúton.
Gyönyörû a kilátás a tó vizére, a benne tükrözõdõ szabályos kúp alakú Grosse Kainz (1131 m) hegye nem
mindennapi látvány. A parti nyaralóépületek is nagyon rendben vannak. A tó megkerülésénél egészen a
barokk stílusú Lindenhof tanyáig menjünk, itt balra fordulva tudunk átmenni az Erlauf hídján, majd
visszafordulni Neukogler településrész házai közt a Seewirt fogadóig. Onnan az út a kevésbé romantikus,
forgalmas országút mellett vezet vissza a strandig.Strandfürdõ
A Mariazellhez közeli, délkeleti sarkában találjuk a szépen gondozott, homokos és apró kavicsos
szabadstrandot egy nagyon hangulatos kis büfével. A víz hõfoka nyáron 17 és 22 fok között van, de
melegebb napokon nem ritkán 24 fokig is felmelegedik.
Nyári hétvégeken a strand igen népszerû, jó idõben a parkolás gondot okozhat. A strand szabadon
látogatható, a parkolásért azonban fizetni kell (napi jegy: 6 euro). A strandon jól felszerelt játszótér és egy
vízi csúszda is várja a kisebbeket. A strandon lehet csónakot és vízi biciklit kölcsönözni, elektromos
meghajtású csónak is van a kényelmesebbeknek.
A merészebbek búvárkodhatnak is a kristálytiszta vízben, ahol a látótávolság a 20 métert is elérheti.
http://www.neptun-erlaufsee.com/
A strand mögött, az országút túloldalán egy kalandparkot alakítottak ki több, különbözõ nehézségû
kötélpályával. http://www.cusoon.at/hochseilgarten-mariazell
A parktól nem messze fekszik a májustól szeptemberig nyitva tartó kemping.
http://www.st-sebastian.at/index.php/freizeitneu/sommer/camping
Térképkivágat: WK 5031 Mariazell Ötscher Erlaufsee 1:35 000 (freytag & berdt) www.freytagberndt.hu
Gyakorlati tudnivalók
Megközelítés: Mariazelltõl 4 km-re, északkeletre fekszik az Erlaufsee, St. Sebastiannál kell balra fordulni a
tó felé. A Museumstramway, a muzeális villamos 2015 augusztus végétõl már nemcsak a mariazelli
vasútállomásról, hanem meghosszabbított pályán már a városközponttól jóval közelebbi Promenadenweg
állomásról szállítja nyári hétvégéken a kirándulókat a tóhoz, a strand melletti végállomásig.
http://www.museumstramway.at
http://www.erlaufsee.eu
http://www.mitterbach.at/erlaufsee/
http://www.st-sebastian.at/
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