
Große Raabklamm

Ausztria leghosszabb szurdokán keresztül
A Raabklamm-szurdok, amely Große és Kleine szurdokra 
oszlik. 
Raabklamm, Arzbergtől Mitterdorfig húzódik és 
17 kilométeres teljes hosszával a legjelentősebb 
Ausztria leghosszabb szurdoka. 
A Nagy Raab-szurdok Arzberg és Weiz között, 
a NATURA 2000 hálózat része és ritka madarak otthona. 
ritka madarak, mint például a fekete gólya, a jégmadár 
vagy a jégmadár vagy a karvaly. 
A zord sziklafalak mentén, gyönyörű szürke éger 
éger rétek és a rohanó vizek kíséretében a 
a Raab folyó, ez a természeti paradicsom lehet 
valamint jelzett ösvények és gyalogos hidak. 
ösvények és gyalogutak. 

NATURPARK IM GARTEN ÖSTERREICHSNagy Raab-szurdok

A túrázás
A körösvény kiinduló és végpontja az idilli Arzberg, amely egy hosszú, a hegyek között húzódó útvo-
nallal büszkélkedhet. bányászati hagyomány. Ma a kirándulási célpontjairól ismert: a kiállítási bánya 
a régi ezüstbánya, az almenlandi sajtgaléria és végül, de nem utolsósorban a Raabklamm-szurdok. 
A Raab folyó a természetvédelmi park közepén, az Osser lábánál ered, 250 km hosszan folyik ke-
resztül a természetvédelmi parkon. Stájerország és Magyarország között, amíg Győrnél a Dunába 
nem torkollik. Arzberg és Mortantsch között a „Nagy Raab-szurdok“, amely nehezen megközelíthető, 
és ezért igazi természeti paradicsom marad. természetes paradicsom. 
A Raabklamm-szurdokon átvezető útvonal az egész család számára alkalmas: nagyobb emelkedők 
nélkül, az ösvény az egész család számára alkalmas. az ösvény legtöbbször közvetlenül a Raab 
folyó mentén vezet ösvényeken és hidakon át. A folyóparti tájak váltakoznak sziklafalakkal 
váltakoznak, és kis szerencsével jégmadarakat, fekete gólyákat és karvalyokat is láthatunk. 
megfigyelhető. A forró nyári napokon a kavicsos partok népszerűek egy kis piknikezéshez - beleértve 
a hűsölést is. piknik - beleértve a hűsölést a friss, tiszta raabi vízben! 
Túraadatok: 12,9 km | 450 méter szintemelkedés | 4,5 óra. 
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Magatartási szabályok
Alpesi segélyhívás: 140

• A hegyi túrázás gyakran igényel biztos lábtudást és tériszonyt. 

• Megfelelő felszerelés és ruházat: szilárd cipő csúszásmentes talppal, eső- és hideg elleni  
védelem. 

• Alkalmazza a tempót a csoport leggyengébb tagjaihoz. Különösen a túra elején sétáljon lassan. 
Nagyon fontos, hogy a többi résztvevőt szemmel tartsuk, hogy a kimerültséget időben fel  
lehessen ismerni. 

• A szurdokban legalább 2 méteres távolságban sétálj, a meredek pályákon tornázni és ugrálni 
tilos! 

• Ne hagyja el a kijelölt utakat. A meredek füves lejtőkön való gyaloglásnál, különösen ha nedves a 
talaj, nagy körültekintéssel járjon. 

• Ne lépjen kövekre, fennáll a veszélye, hogy más túrázók megsérülnek. 

• Súlyos viharok és zivatarok idején ne menjen be a szurdokba, vagy hagyja el a lehető  
leggyorsabban! 

• Ha baleset történik, maradjon nyugodt. Ha nem tudsz magadon segíteni, próbáld meg, hogy 
próbáljon segítséget hívni mobiltelefonon, kiabálással, villogó fényekkel vagy nagy ruhadarabok 
lengetésével. hogy segítséget hívjon. A sérültet általában a baleset helyszínén kell hagyni, és 
soha nem szabad egyedül hagyni. 

• Vigyél magaddal szemetet, és kíméld az állat- és növényvilágot!

Fontos megjegyzés!
A Nagy-Raab-szurdok túraútvonalai a következők
sok helyen igényes (gyaloghidak, falétrák és sziklás, 
sziklás kötélvédelemmel).
Minden útvonal jelzett és piros-fehér-piros jelzéssel 
van ellátva.
Jó talpú, jó tapadású cipő szükséges!
Sétáljon saját felelősségére!
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Itt megtalálja az összes kirándulási célpontot és frissítőmegállót a Raabklamm közelében. A
a következő oldalakon talál egy leírást.

Almenland Stollenkäse
Szeretne valami különlegeset megtapasztalni? Aztán 
jöjjön a jöjjön az almenlandi sajtalagútba. Itt vannak
kulináris túrák 8 vagy több fős csoportok számára.
személyek.

A rendkívüli környezetben a
mindent megtudhat a sajtról a és természetesen 
kóstolót is tartanak utána.

Silberbergwerk und Heimatmuseum Arzberg
Élmény minden időben! A show akna Az Arzberg az 

egyetlen ezüstércbánya a ezüstércbánya a Grazer 
Berglandban. „Vegyen egy mély lélegzetet“, mert a 

bánya egyedülálló levegőminősége bizonyítottan 
pozitív hatással van a légzőrendszerre.

Ma egy vezetett túrán vehetnek részt a a bányászok 
nehéz élete a korábbi időkben. a bányászok nehéz 

élete a korábbi időkben.

Gasthaus „Zum Kirchenwirt“
Arzberg faluközpontjában nem csak a következő 
helyeket találja meg Stájer finomságok, de kiadós házi 
desszertek is, házi desszertek. Akár a szalonban vagy 
a napfényes teraszon - itt élvezheti a a sült csirke, a 
schnitzel és a házi sütemény itt különösen finom!

A Raabklamm-szurdok bejárata szintén a közvetlen 
közelben található. a Raabklamm-szurdok is a közve-
tlen közelben van - így megállhatsz itt vagy a túra után.

Gasthaus Dürntalwirt Graf-Reisinger
8 km-re Weiz-től, nagyon közel a a „Katerloch“ és a 

„Grasslhöhle“ cseppkőbarlangok a Reisinger 
vendégház, amelyet már a harmadik a család 

harmadik generációja vezeti.

A nagy napozóteraszon élvezheti a finomságok széles 
választékát szolgálják fel.

A fogadó kiindulópontja számos pl. barlangi 
túraútvonal és Raabklamm-szurdok.


