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Nejdelší soutěskou v Rakousku
Rokle Raabklamm, rozdělená na Große a Kleine se táhne
od Arzbergu až po Mitterdorf a je a s celkovou délkou 17
kilometrů je nejdelší na světě. nejdelší soutěska v
Rakousku.
Velká soutěska Raab mezi Arzbergem a Weizem, je
součástí soustavy NATURA 2000 a domovem vzácných
ptáků. vzácných ptáků, jako je čáp černý, zedníček
královský nebo pěnice vlašská. dudek chocholatý nebo
dudek chocholatý.
Podél rozeklaných skalních stěn rostou krásné šedé olše.
olšové louky a doprovázené hučícími vodami řeky. řeky
Raab, tento přírodní ráj může být a značené stezky a
lávky. stezky a pěšiny.

Turistika
Výchozím a cílovým bodem okružní stezky je idylický Arzberg, který má dlouhou hornickou tradici.
Dnes je známá svými výletními cíli: výstavním dolem ve staré stříbrné štole, sýrovou štolou
Almenland a v neposlední řadě soutěskou Raabklamm.
Raab pramení uprostřed přírodního parku na úpatí Osseru, protéká 250 km východním Štýrskem a
Maďarskem, až se u Györu vlévá do Dunaje. Mezi Arzbergem a Mortantschem tvoří „Velkou
Raabskou soutěsku“, která je obtížně přístupná, a proto zůstala skutečným přírodním rájem.
Stezka soutěskou Raabklamm je vhodná pro celou rodinu: bez větších stoupání vede většinu času
přímo podél řeky Raab po cestách a mostech. Říční louky se střídají se skalními stěnami a při troše
štěstí můžete pozorovat rybáky, čápy černé a dudky chocholaté. V horkých letních dnech jsou
štěrkové břehy oblíbeným místem pro malý piknik - včetně ochlazení. piknik - včetně ochlazení ve
svěží, čisté vodě Raabu!
Údaje o výšlapu: 12,9 km | 450 metr | 4,5 hodiny
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Důležité upozornění!
Turistické stezky v soutěsce Velkého Raabu jsou na
mnoha místech náročné (lávky, dřevěné žebříky a
skalní vložky s jištěním lanem).
Všechny stezky jsou značené červeno-bílo-červeně.
Dobrá obuv s dobrou přilnavou podrážkou je nutná!
Procházka na vlastní nebezpečí!

Pravidla chování
Tísňové volání Alpine: 140
•

Horská turistika často vyžaduje jisté nohy a výšku.

•

Vhodné vybavení a oblečení: pevná obuv s protiskluzovou podrážkou, ochrana proti dešti a
chladu.

•

Přizpůsobte tempo nejslabším členům skupiny. Zejména na začátku prohlídky choďte pomalu.
Je nezbytné sledovat ostatní účastníky, aby bylo možné včas rozpoznat vyčerpání.

•

V soutěsce se pohybujte v minimální vzdálenosti 2 metrů, skákání a gymnastika na strmých
svazích jsou zakázány!

•

Neopouštějte vyznačené cesty. Při chůzi po strmých travnatých svazích buďte velmi opatrní,
zejména když jsou mokré.

•

Nestoupejte na kameny, hrozí nebezpečí zranění ostatních turistů.

•

Nevstupujte do soutěsky během silných bouřek a bouřek nebo ji co nejrychleji opusťte!

•

Pokud dojde k nehodě, zachovejte klid. Pokud si nemůžete pomoci sami, pokuste se přivolat
pomoc mobilním telefonem, křikem, světelnými signály nebo máváním velkými kusy oblečení.
Zraněná osoba by měla být obvykle ponechána na místě nehody a nikdy by neměla zůstat
sama.

•

Vezměte s sebou odpadky a chraňte živočichy a rostliny!
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Zde najdete všechny výletní cíle a občerstvovací zastávky v blízkosti Raabklammu.
Na této stránce najdete popis.

Almenland Stollenkäse
Chcete zažít něco výjimečného? Pak přijďte k
sýrovému tunelu Almenland. Pro skupiny 8 a více osob
jsou připraveny kulinářské zážitkové výlety.
Ve výjimečném prostředí stříbrného dolu se dozvíte
vše o sýru Stollen, po kterém bude samozřejmě
následovat ochutnávka.

Silberbergwerk und Heimatmuseum Arzberg
Zážitek za každého počasí! Výstavní důl v Arzbergu je
jediným dosud přístupným dolem na stříbrnou rudu
v oblasti Grazer Bergland. „Zhluboka se nadechněte“,
protože jedinečná kvalita vzduchu v tunelech má
prokazatelně pozitivní vliv na váš dýchací systém.
Dnes si můžete prohlédnout štoly s průvodcem a
poznat těžký život horníků v dřívějších dobách.

Gasthaus „Zum Kirchenwirt“
V hostinci „Zum Kirchenwirt“, který se nachází přímo
v centru Arzbergu, najdete nejen štýrské pochoutky,
ale také vydatné domácí dezerty. Ať už v salonku nebo
na slunné terase - smažené kuře, řízek a domácí koláč
zde chutnají obzvlášť dobře!
V bezprostřední blízkosti se nachází také vstup do
soutěsky Raabklamm, takže se zde můžete zastavit
před nebo po túře.

Gasthaus Dürntalwirt Graf-Reisinger
8 km od Weizu, v těsné blízkosti krápníkových jeskyní
„Katerloch“ a „Grasslhöhle“ se nachází penzion
Reisinger, který provozuje již třetí generace rodiny.
Na velké sluneční terase si můžete pochutnat na
nejrůznějších lahůdkách.
Penzion je výchozím bodem pro četné pěší túry, např.
jeskynní turistickou stezku a soutěsku Raabklamm.

