
SZANOWNI PAŃSTWO, wprawdzie ojczyzna Mozarta nie ma dostępu do morza, ale ma 
za to wspaniałe góry i malownicze jeziora, głęboko zakorzenione tradycje folklorystyczne,  
muzyczne i kulinarne.

A chyba nic nie jest bliższe naturze i źródłom alpejskiej kultury, aniżeli austriackie gospodar- 
stwa agroturystyczne należące do zrzeszenia Urlaub am Bauernhof / Agroturystyka w Austrii.

Obiekty rozrzucone po całym kraju – na stokach gór, w dolinach rzek, wśród winnic, pól, łąk 
i lasów – oferują szeroką gamę możliwości wypoczynkowych. 

Przedstawiamy walory Agroturystyki w Austrii i zapraszamy w gościnę.
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Świetny wybór! Nie tylko ze względu na alpejskie krajobrazy, czyste powietrze i wyrafinowany smak potraw, ale rów-
nież dlatego, że zapraszając gości pod dach, gospodarze dzielą z nimi swoje obyczaje, tradycje i pasje. Co więcej dzięki 
profesjonalnemu podejściu możemy mieć zawsze pewność, że w gospodarstwie ze stadniną wnikniemy w świat koni na 
tyle głęboko, na ile tylko zechcemy, a w gospodarstwie ze SPA zregenerujemy siły, poddając się przyjemnym, a zarazem 
skutecznym zabiegom, opartym z jednej strony na wielopokoleniowych doświadczeniach wiejskiego życia, a z drugiej na 
najnowszych osiągnięciach medycyny.

Pod marką „Urlaub am Bauernhof” zrzeszonych jest w Austrii 2500 gospodarstw. Pobyt w każdym umożliwia kontakt  
z przyrodą oraz udział w wiejskim życiu, chociaż zawsze tylko w takim stopniu, na jaki goście wyrażą ochotę. Można 
więc w pełni uczestniczyć w codziennych zajęciach, pomagając przy oporządzaniu zwierząt, pracach w polu, winnicach, 
sadzie, przygotowując z gospodarzami posiłki, do których się wspólnie później zasiada, piekąc chleb, robiąc sery czy 
pędząc sznapsy, bądź jedynie wszystko to obserwować.

Austriackie gospodarstwa rolne są wyspecjalizowane, każde w którejś z ośmiu kategorii. Są więc wśród nich gospodarstwa  
stricte rolnicze, winiarskie, produkujące zdrową żywność, pasterskie, ze stadninami, przystosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, oferujące regenerację sił witalnych, a wreszcie nastawione na przyjmowanie rodzin z małymi dziećmi.

Kategorie gospodarstw agroturystycznych w Austrii
1. Agroturystyka u rolnika / Urlaub am Bauernhof 
2. Agroturystyka na alpejskiej hali / Urlaub in der Almhütte  
3. Agroturystyka w stadninie / Urlaub am Reiterbauernhof  
4. Agroturystyka pod gruszą / Urlaub am Landhof 
5. Agroturystyka w winnicy / Urlaub am Winzerhof  
6. Agroturystyka dla rodzin z dziećmi / Urlaub am Baby- & Kinderbauernhof 
7. Agroturystyka bez barier / Urlaub am Barrierefreien Bauernhof 
8. Agroturystyka regeneracyjna / Urlaub am Bio- & Vitalbauernhof  

Spotkania z ludźmi nadają życiu sens.www.agroturystyka.at 

Zakres i jakość usług oraz poziom komfortu odzwierciedlają „stokrotki” pełniące podobną rolę do gwiazdek w przy-
padku hoteli. Komisja przyznaje od 2 do 4 „stokrotek”. Im ich więcej, tym warunki bardziej luksusowe. Koszty agro-
turystycznego urlopu zaczynają się na poziomie 25 euro od osoby za dobę, rosnąc nieco wraz z liczbą „stokrotek”.

Informacje o specjalizacji i kategoria obiektu pomagają wybrać gospodarstwo tak, aby w najwyższym stopniu spełniło 
oczekiwania gości. Niezależnie od formalnych cech w każdym z gospodarstw mamy szansę nawiązać autentyczne kontakty  
z gospodarzami. A że to wartość najważniejsza, stała się mottem zrzeszenia „Urlaub am Bauernhof”, wyrażonym słowami: 

  BLISKOŚĆ NATURY  I WIĘŹ Z GOSPODARZAMI
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1. AGROTURYSTYKA  
 U ROLNIKA

Drewniany dom z ukwieconymi balkonami, 
często bogato zdobiony. Wokół pola, łąki i lasy 
na skłonach pofalowanych wzgórz, a w oddali 
mur zaśnieżonych szczytów. Wiejski dom w Austrii 
wydaje się wszędzie taki sam. Jeśli  się jednak 
uważniej przyjrzymy, dostrzeżemy jak różne two-
rzy z zabudowaniami gospodarczymi układy. 
Jedno- lub wielobudynkowe, wypraktykowano  

w poszczególnych 
regionach tak, aby 
sprostały klimatowi, 
by wygodnie było 
składać w obejściu 
plony i opiekować 
się zwierzętami.

SIELSKA  MOZAIKA

Wiejskiej mozaiki  dopełniają ludowe stro- 
je o różnych krojach, kolorach i zdobieniach. Daw-
no już nobilitowane, zakładane są z dumą w całej 
Austrii z okazji świąt religijnych i uroczystości ro-
dzinnych, a często również do pracy, zwłaszcza  
w hotelach i restauracjach. 

  KALEJDOSKOP  PEJZAŻY

Krajobrazy też nie są jednakowe, bo pozna- 
c z o n e  j ę z o r a m i  l o d o w c ó w  p a s m a  w  T y ro l u 
mają inne oblicze niż strzeliste granitowe tur-
nie w Ziemii Salzburskiej czy wapienne masywy  
w Górnej Austrii. Nad Wiedniem wznoszą się niewy-
sokie, z reguły zalesione wzgórza, a w graniczącym  
z Węgrami i Słowacją Burgenlandzie góry dopiero 
się dźwigają z rozległych równin Niziny Panońskiej. 
Przez kraj toczą wody potężne rzeki: Dunaj, Inn, 
Drawa. W Karyntii, na słonecznym pograniczu ze 
Słowenią i Włochami jest mnóstwo jezior, a w Styrii 
szumią najpotężniejsze lasy, przez co nazywa się  
ją zielonym sercem Austrii.

Czyż jest lepszy sposób,  by wniknąć w ten 
barwny świat, niż urlop w agroturystycznym gos- 
podarstwie? Tam, gdzie ciszę zakłócają jedynie 
głosy hodowlanych zwierząt, a tempo życia współ- 
gra doskonale z rytmem przyrody?

Czy wiesz,  

że możesz wy-

nająć schronisko 

na wyłącz-
ność?
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2. AGROTURYSTYKA  
 NA ALPEJSKIEJ HALI

Podnosimy poziom. Od wieków szałasy na halach służą 
pasterzom za schronienie. Usytuowane przy szlakach i narto-
stradach wykorzystuje się także po to, by sprzedawać posiłki  
i napoje, urządza w nich stylowe punkty gastronomiczne bądź 
wynajmuje jako kwatery. Są obiekty wyposażone iście po spar-

tańsku, w których wodę czerpie 
się ze studni, za oświetlenie słu-
żą świece, a żeby ugotować po-
siłek trzeba najpierw rozpalić 
ogień. Są też takie, w których za-
instalowano panele baterii sło- 
necznych, zamieniając je w kom- 
fortowe i stylowe alpejskie domki.

 CHATA W GÓRACH
Pobyt w takim miejscu, zwłaszcza dla mieszkańców me-

tropolii, będzie kwintesencją prostego życia, realizacją idei „po-
wrotu do natury”. Romantyczną atmosferę chatki na hali pod- 
kreślają dźwięki dzwonków pasącego się nieopodal bydła,  

zapach i barwy kwiatów, aromat opałowego drewna i bulgotanie 
potoku, toczącego po kamieniach bystrą, krystalicznie czystą  
i chłodną wodę. Nie bez przyczyny, nawiązując właśnie do  
klimatu wysokogórskiej łąki, popularną w Austrii ziołową le-
moniadę nazwano Almdudlerem, która swoją nazwę wzięła  
od jodłowania na hali.

 ZDROWIE NA WYSOKOŚCIACH

Nie bez znaczenia dla jakości wypoczynku jest wysokość, 
na jakiej najczęściej znajdują się chaty na hali. Między 900,  
a 2200 m n.p.m. organizm szybko nabiera odporności, stresy 
ustępują, a skołatany umysł doznaje ukojenia. Atutem takiego 
urlopu są także produkty spożywcze związane z gospodarką 
pasterską, zwłaszcza sery. Niby zawsze robi się je tak samo, ale 
nawet pochodzące z sąsiednich dolin potrafią się różnić sma-
kiem i zapachem, bo inne jest skalne podłoże, a w konsekwen-
cji gleba, szata roślinna i mineralne składniki paszy.

Czy 

wiesz, że mo-

żesz spędzić wa-

kacje w górskiej 

chacie na pust-

kowiu?
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3. AGROTURYSTYKA 
 W STADNINIE

Na dnie niejednej polskiej duszy drzemie miłość 
do koni, rytmu ich kroków i wdzięku, z jakim te zwierzęta 
się poruszają i pokonują przeszkody. Marzenie, by pozna- 
wać kraj z siodła, łatwo w Austrii zrealizować. Szlakami 
przeznaczonymi do jazdy konnej można bezpiecz-
nie przemierzać winnice wokół Jeziora Nezyderskiego  
w Burgenlandzie, pamiętające rzymskie czasy Carnun-
tum w Dolnej Austrii czy krainę malowniczych jezior  

i gór – Salzkammergut 
na pograniczu Styr i i 
i  Z iemi  Salzburskie j . 
Innych doznań dostar-
czy wizyta w Lammertal 
w pobliżu Salzburga – 
dolinie, z której pocho-

dzi rasa ciężkich koni roboczych, nazywanych od głów-
nej miejscowości Abtenauer. Najciekawiej jest tam bodaj  
w sierpniu, podczas dorocznego końskiego jarmarku.

 AUSTRIA Z SIODŁA
Agroturystyczne gospodarstwa hippiczne są 

rozrzucone po całym kraju. Mają świetnie wyposa- 

żone stadniny i  doskonale utrzymane zwierzęta. 
Właściciele są znawcami koni, instruktorami i przewod-
nikami. Można więc z powodzeniem uczyć się jazdy 
od podstaw albo doskonalić umiejętności na mane-
żu. Wyruszając zaś na przejażdżki i dłuższe plenerowe 
eskapady, poznamy region, nacieszymy oczy pejza-
żem, a przede wszystkim zrealizujemy marzenie o ga-
lopie z rozwianymi na wietrze włosami. Wiele gospo-
darstw oferuje możliwość przyjazdu z własnym koniem. 
Można też wyruszać na przejażdżki powozami, a zimą 
saniami.

 NIE TYLKO MANEŻ
W gospodarstwach wyspecjalizowanych w hippi-

ce, organizowane są obozy, ujeżdżanie koni jak w we-
sternach, a w oparciu o sieć podobnych gospodarstw 
– dłuższe wyprawy trekkingowe w siodle. Uczestnicząc 
w takich imprezach poznamy miłośników koni z innych 
krajów i wymienimy doświadczenia. Zwłaszcza wieczo-
rami, gwarząc przy kominku lub ognisku.

Czy wiesz, że 
w niektórych 

gospodarstwach 

możesz spróbo-

wać potraw in-
spirowanych 
sianem?
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4. AGROTURYSTYKA  
 POD GRUSZĄ

Nie wszyscy marzymy o dojeniu kóz, oporządzaniu krów 
czy zanurzeniu się w wir prac polowych, chętnie jednak spę-
dzamy urlop w rustykalnym klimacie, w kontakcie z naturą. 
Chętnie skosztujemy też regionalnej kuchni w domowym wy-
daniu, lokalnych specjałów i trunków. Godnym uwagi rozwią-
zaniem jest w takich przypadkach agroturystyczna oferta „pod 
gruszą”, wysuwana przez właścicieli wiejskich domów, dwo-

rów i kaszteli, którzy nie prowa-
dzą już działalności rolniczej ani 
hodowlanej.

 ROMANTYCZNIE   
 I LUKSUSOWO

     Ich siedziby są malowniczo 
położone i zachowały rustykalny klimat. Nierzadko otaczają je 
sady, pełne kwiatów ogrody, rozległe łąki czy lasy. Luksusowo 
wyposażone pozwolą spędzić urlop wygodnie i romantycznie. 
Takie miejsca są także świetnymi bazami wypadowymi spa- 
cerów i lekkich wycieczek po okolicy.

 ODŚWIĘTNIE I FESTIWALOWO

Termin urlopu można też zgrać z ciekawym festiwalem 
czy ludowym świętem. W Austrii obchodzi się je nader uro-
czyście, hołdując tradycji i pieczołowicie kultywując obycza-
je. Przywdziewa się z ich okazji tradycyjne stroje i bawi przy lu-
dowej muzyce. Wystarczy wspomnieć 
takie wydarzenia jak Narzissenfest – 
obchodzone w maju w Bad Aussee 
w styryjskiej części Salzkammergut 
Święto Narcyzów, procesję na ło-
dziach w Boże Ciało na Jeziorze 
Halsztackim czy gromadzące miesz-
kańców niemieckojęzycznej Europy, 
Lederhosentreffen.  To ostatnie – 
Spotkania w Skórzanych Spodniach 
– odbywa się na przełomie lipca i sierpnia w Windischgarsten  
w Górnej Austrii. Leją się hektolitry piwa i Radlera, grillują tony 
wurstów, tłem są skalne draperie Wapiennych Alp, a do weso-
łej zabawy włączają się miłośnicy Volkswagenów-garbusów. 
Wesoła parada kultowych aut kończy imprezę.

Czy wiesz, że mo-
żesz spędzić noc 

wśród pól na 
tzw. ziołowym łóżku?
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5. AGROTURYSTYKA  
 W WINNICY

Na przełomie XX i XXI w.  austriackie wina 
podbiły światowy rynek. Nazwiska producentów  
z Wachau, Kremstal czy Kamptal w Dolnej Austrii 
oraz z miejscowości rozrzuconych wokół Jeziora 
Nezyderskiego zaczęły zajmować wysokie pozy-
cje w rankingach specjalistycznych periodyków  
z „Dekanterem” na czele. W ostatnich latach sławę 
zyskali też młodzi winiarze z Grinzingu – peryferyj-

nej dzielnicy austri- 
ackiej stolicy, usytu- 
owanej na południo-
wych stokach Lasku 
Wiedeńskiego.  Wi-
niarskich regionów 

jest zresztą znacznie więcej, przez co poznanie  
bogatego świata szlachetnych trunków z Austrii 
stanowi poważne i długofalowe wyzwanie.

 Z  PASJĄ

Urlop w agroturystycznym gospodarstwie  
z winnicą jest doskonałą okazją, by poznać kulisy  

i technologię wyrobu wina oraz szczepy winorośli, 
krótko mówiąc – charakter i poetykę winiarskiego 
fachu, o degustacjach nie wspominając. Ponadto 
winiarze to pasjonaci, którzy chętnie dzielą się wie-
dzą. Urlop może się więc stać początkiem wielkiej 
przyjaźni.

 ZE  SMAKIEM

W filozofii austriackich producentów ważne 
miejsce zajmuje kojarzenie potraw i win. Furorę ro-
bią więc okresowo czynne lokale gastronomiczne, 
tzw. Heurigery, których właściciele serwują jedynie 
dania i trunki własnej produkcji. Słynna jest styryjska 
odmiana takich lokali, nazywana Buschenschank. 
Okresem, w którym winiarze świętują, jest wino-
branie. Trzeba jednak pamiętać, że okres winnych 
żniw trwa praktycznie od schyłku lata po pierw-
sze przymrozki, po których zbiera się winne grona, 
by robić słodkie wina lodowe (Icewine) i słomiane 
(Strohwine; nazwa pochodzi stąd, że dawniej przed 
winifikacją suszono wybrane winogrona na słomie).

Czy wiesz, 

że możesz na 

jedną noc stać 

się właścicie-

lem winnicy?
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6. AGROTURYSTYKA  
 DLA RODZIN Z DZIEĆMI

Austriacy są prekursorami hotelowej oferty, w której wy-
kwalifikowany personel podejmuje się opieki nad najmłodszy-
mi gośćmi. Ponoć epopeja Kinderhoteli zaczęła się, gdy dwóch 
samotnych ojców musiało połączyć opiekę z pracą zawodo-
wą. W gospodarstwach agroturystycznych dla rodzin z dzieć-
mi jest jednak inaczej, bowiem nikt nie oferuje tutaj zastępstwa  
w opiece nad pociechami. Gospodarze tworzą jednak odpo-

wiednie warunki ku temu, by 
rodzice mieli pod ręką wszyst-
ko, co może tę opiekę ułatwić.

WYGODA  
I BEZPIECZEŃSTWO

Gospodarstwa są położo-
ne w malowniczych i spokojnych miejscach, zawsze z dala od 
ruchu drogowego. Kontrolowane pod kątem dziecięcego bez-
pieczeństwa obiekty są certyfikowane, a wyposażenie skompleto-
wane jest z dbałością o najdrobniejsze nawet detale. To wygodne, 
bo nie trzeba wszystkiego zabierać z domu. Na miejscu są łóżecz-
ka i krzesełka do karmienia, kołyski i elektorniczne nianie, bez-
pieczne gniazdka elektryczne i sztućce dla dzieci, zabawki i gry.

 KONTAKT  ZE  ZWIERZĘTAMI

Ponadto, i to jest kwintesencją rodzinnego wypoczynku  
z najmłodszymi, dzieci mają stały kontakt ze zwierzętami  
hodowanymi w gospodar-
s t w i e .  M o g ą  k a r m i ć  k u r y  
i  doić krowy, głaskać koty  
i biegać z psami. Taki kontakt 
jest bezcenny dla ich prawi-
dłowego rozwoju.

W każdym gospodarstwie 
jest też plac zabaw wyposa-
żony w co najmniej 4 przyrzą-
dy odpowiednie dla dzieci  
do 12. roku życia. Porcje je-
dzenia są przygotowywane 
z myślą o najmłodszych goś- 
ciach, ich potrzebach rozwojowych i upodobaniach, ceny zaś 
są skalkulowane z uwzględnieniem zniżek dla dzieci.

Czy wiesz, że w 
większości go-

spodarstw dzieci 
korzystają ze 
specjalnych zniżek?
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7. AGROTURYSTYKA 
 BEZ BARIER

To jest wyspecjalizowana oferta skierowana do osób  
z problemami w poruszaniu się, przechodzących rekonwales- 
cencję po poważnych urazach czy operacjach. Nie tylko po-
dwórze i pokoje, ale wszystkie wnętrza, korytarze i przestrzenie 
wspólne są przestronne i tak zaprojektowane oraz wyposażone, 

żeby można było bezpiecznie 
i wygodnie przemieszczać się 
na wózku, o kulach czy lasce, 
z pomocą i samodzielnie. Na 
podłogach są antypoślizgowe 
wykładziny, wszelkie gniazdka 
i wyłączniki są łatwo dostępne. 
Urządzenia sanitarne, łazienki, 

prysznice i toalety mają specjalne uchwyty. Nie trzeba pokony-
wać schodów, progów ani dużych różnic poziomów, co najwy-
żej łagodnie wyprofilowane, delikatne wzniesienia.

  PEŁNA  OBSŁUGA

Gospodarze zapewniają potrzebującym transport z lot-
niska, dworca kolejowego czy autobusowego, dodatkową 
obsługę w pokojach oraz służą wszelkimi informacjami na te-
mat obiektów bez barier w okolicy – sklepów, kąpielisk i in-
nych obiektów rekreacyjnych. Gospodarstwa są z założenia 
tak zlokalizowane, żeby opieka medyczna była łatwo dostępna  
i to przez całą dobę.

  BOGATY  WACHLARZ PROPOZYCJI

Wiele gospodarstw agroturystycznych bez barier łączy 
swoją specjalizację z innymi – tematycznymi. Można więc wy-
brać gospodarstwo bez barier o profilu rolniczym, ekologicz-
nym, hodowlanym, winiarskim lub regeneracyjne ze strefą  
wellness. Spędzając urlop z całą rodziną nikt nie będzie się  
nudził – ani dorośli, ani dzieci. Tym bardziej, że w ofercie pro-
gramowej nie brak propozycji spacerów oraz łatwych a przy-
jemnych wycieczek.

Czy wiesz, 
że ponad 30 

gospodarstw wy-
specjalizowało się 

w urlopie dla osób 
niepełnospraw-nych?
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8. AGROTURYSTYKA 
 REGENERACYJNA

W tej szerokiej kategorii oferty oscylują wokół po-
trzeb ciała, umysłu i ducha. Bardzo ważne miejsce zaj-
muje ekologiczny styl życia, który przejawia się nie tylko 
w dbałości o zdrową żywność, pozyskiwaną i przetwa-
rzaną zgodnie z zasadami ekologicznego rolnictwa, ale  
także – na przykład – wykończeniem wnętrz naturalnymi 
materiałami.

 ZDROWY        
 STYL ŻYCIA

Ko l e j n y m  ważnym 
elementem cechującym 
tę kategorię gospodarstw 
są urządzenia, bez których 

nie mogą się obejść zwolennicy zdrowego stylu życia. Do 
ich dyspozycji są więc łaźnie parowe, wanny do kąpieli 
w sianie i serwatce, materace wypełnione łuską orkiszu. 
Teren jest tak przygotowany, aby można było biegać po 
rosie i moczyć stawy w chłodnej wodzie, zgodnie z zale-
ceniami bawarskiego księdza Sebastiana Kneippa.

 CZERPANIE  Z  NATURY

Specyficzną grupę gospodarstw regeneracyjnych 
stanowią te, których gospodarze znają się na ziołach  
i propagują ich stosowanie. Gospodarstwa mają pokazo-
we ogródki, prowadzone są zajęcia i wycieczki poświę-
cone zielarskiej tematyce. W kulinarnej i kosmetycznej 
ofercie nie brakuje też ziół, przez co urlop zamienia się  
w smaczny i zdrowy powrót na łono natury.

 ZASTRZYK  ENERGII

Gospodarstwa regeneracyjne stawiają na zdro-
wy wypoczynek i odzyskiwanie sił witalnych przy pomo-
cy naturalnych metod, zwolnienia tempa życia i głębo-
kiego kontaktu z przyrodą. Gospodarze specjalizują się  
w jednej lub kilku dziedzinach związanych z witalnością  
i stale podnoszą w tym zakresie swoje kwalifikacje. Mogą 
być specjalistami od akupunktury, masażu, pracy z ener-
gią, edukacji leśnej czy różnorakich diet, oferować zabie-
gi wzorowane na archaicznych metodach z alpejskich 
wsi, preferować turystykę pieszą, rowerową lub konną. 
Wybór jest bardzo szeroki.

Czy wiesz, że 
część gospo-

darstw korzysta 
z kosmetyków 
własnej pro-dukcj i?
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BURGENLAND

Aż dziw bierze, że Burgenland nie ma w go- 
dle pomidora od Ericha Stekovicsa. Rolnik 
uprawia około 1000 odmian i znany jest  
w Austrii jako Pomidorowy Cesarz. Równie 
dobra byłaby kiść winogron, bo kraj słynie 
z winorośli i produkcji win, zwłaszcza czer-
wonych, albo sylwetka ptaka, których uwija-
ją się tutaj tysiące. Ba, w malowniczym Rust 
nie ma domu bez bocianiego gniazda na 
dachu. Lekko tylko pofalowany krajobraz  
z rozległą taflą Jeziora Nezyderskiego, pola 
uprawne i łąki sprawiają, że Burgenland 
wymyka się wizerunkowi Austrii jako kraju 
alpejskiego. Nad tą sielską krainą, wprost 
wymarzoną na urlop w rolniczym gospo-
darstwie, słońce świeci 300 dni w roku. 
Wiosnę wita się strojeniem majowych 
drzewek (Maibaum) i świętami owoców. 
Mostkirtage otwierają sezon prac rolnych. 
Kończą go uroczyste jesienne winobrania  
i zajadanie się gęsiną w listopadzie, z okazji 
dnia św. Marcina.

BURGEN-
LAND

KARYNTIA

DOLNA  
AUSTRIAGÓRNA  

AUSTRIA

KRAJ  
SALZBURSKI

STYRIA
TYROL

VORARL- 
BERG

WIEDEŃ

ZIEMIA SALZBURSKA

Bogactwo tej ziemi zrodziło się z soli, okre-
ślanej niegdyś starogermańskim słowem 
„hall”. Arcydzieła salzburskiej sztuki są pa-
miątką 700 lat niepodzielnych biskupich 
rządów. Wszystko opromienia geniusz uro-
dzonego w Salzburgu Mozarta. Natomiast 
melodia kolędy „Cicha Noc” wywodzi się 
z ludowych tradycji muzycznych. Tę bodaj 
najlepiej znaną na świecie kolędę skompo-
nował Franz Gruber w Hallein u progu XIX 
w. Wyrafinowane wzory sprawiły, że w lan-
dzie jest wyjątkowo dużo ekologicznych 
gospodarstw. Produkują mleko od krów 
karmionych jedynie świeżą paszą i sianem 
(Heumilch). Pochodzące z nich sery doda-
ją wyjątkowego smaku prozaicznej wyda-
wałoby się potrawie, jaką są kluseczki z se-
rem z regionu Pinzgau. Nie tylko smakiem, 
ale i barwą zachwycają  „zajęcze uszy” 
(Hasenöhrl), jak w Ziemi Salzburskiej okre-
śla się przyrumienione złociście pierożki  
z kapustą.

TYROL

Drewno, sznapsy i Swarovski – wymienia 
jednym tchem taksówkarz z Innsbrucku 
symbole swego kraju. Do tej listy można  
z powodzeniem dodać lśniące w słońcu 
lodowce i szkło wyrabiane w Kufsteinie  
w manufakturze Riedla oraz w artystycz-
nych warsztatach w maleńkim Rattenbergu. 
Kraina nazywana w średniowieczu po pro-
stu górską ziemią, Terra montium, szczyci 
się ponad tysiącletnią historią. Mieszkańcy 
mają głębokie poczucie odrębności i wy-
jątkowości. Nigdy też, nawet w okresie re-
formacji, nie odwrócili się od katolicyzmu. 
W niedziele oraz z okazji świąt mieszkań-
cy wsi zakładają tradycyjne stroje, a uro-
czystości uświetniają koncerty dętych or-
kiestr. Tradycje kulinarne mają praktyczne 
korzenie. Ostry klimat, praca w polu i w le- 
sie lub wypas bydła na wysokogórskich 
halach rodziły potrzebę sutych posiłków, 
długotrwałego przechowywania żywności  
i oszczędności.
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GÓRNA AUSTRIA

Jest krainą malowniczych miasteczek 
oraz żywych tradycji rzemieślniczych i rol-
niczych. Oparta o Inn, przecięta dolinami 
Anizy i Dunaju, którymi od wieków spła-
wiano towary, jest mocno rozwinięta prze-
mysłowo. Rustykalny charakter ma przede 
wszystkim południowo-zachodnia część 
landu. Scenerię tworzą tam pełne kwiatów  
i ziół alpejskie pasma zbudowane z wa-
piennych skał i skryte w ich cieniu jeziora. 
W rolniczym krajobrazie dominują uprawy 
zbóż. Wiele gospodarstw specjalizuje się 
w hodowli bydła i świń. Sztandarowymi po-
trawami są więc równie dobrze kiełbasiane 
sałatki, jak pączki. Wbrew powszechnemu 
przekonaniu różnorodność knedli jest da-
leko bardziej typowa dla kulinarnych trady-
cji Górnej Austrii aniżeli dla Tyrolu. Barwne 
procesje podczas religijnych świąt odby-
wają się tutaj często na koniach, a w miej-
scowościach nad jeziorami – na łodziach.

DOLNA AUSTRIA

Dolna Austria jest krainą wina, wspaniałych 
zabytkowych klasztorów i malowniczych 
miasteczek. Zróżnicowanym krajobrazo-
wo pierścieniem otacza Wiedeń – stolicę  
i odrębny land austriackiej republiki. W jej 
nizinnej, wschodniej części znajdują się ruiny 
rzymskiego Carnuntum, a w południowo- 
-zachodniej piętrzy się pasmo Semmeringu, 
określanego mianem preludium Alp. Więk- 
szość terytor ium zajmują niewysokie  
wzgórza przecięte doliną Dunaju. W jej 
40-kilometrowym odcinku, między bene-
dyktyńskimi opactwami Melk i Göttweig, 
rozciąga się wizytówka l andu,  region 
Wachau. Wśród uprawianych tam winnych 
szczepów króluje Grüner Veltliner. Powstają 
z niego sztandarowe austriackie białe wina. 
Z rodzących się zaś obficie owoców naj-
wyżej cenione są morele. Poza tym regio-
ny Dolnej Austrii słyną ze szparagów, maku 
i receptury łagodnej musztardy kremskiej.

KARYNTIA

Symbolem Karyntii są jeziora, w których 
temperatura oscyluje latem w granicach 
24-260C. Wiosną, nad potokiem Maibachl 
koło Villach, jeszcze cieplejsza woda wy-
pełnia zagłębienia terenu. Naturalne ką-
pieliska są niestety okresowe, ale termal-
ne źródła występują w landzie w takiej 
obfitości, że korzystają z nich liczne ku-
rorty. Skarbem jest także słońce. Oświetla 
hale na południowych stokach gór i sady 
w dolinach. Ba, Lavanttal z opactwem św. 
Pawła z XI w. nazywana jest nawet owo-
cowym rajem. Swojski klimat tworzą przy-
drożne kapliczki, a głębokie przywiązanie 
do tradycji ujawnia się podczas festiwa-
li takich jak Kufenstechen, organizowane  
w wioskach doliny Gail. W programie są tur-
nieje jeździeckie i tańce. Nie brak też oka-
zji  do skosztowania potraw miejscowej 
kuchni, wyjątkowo lekkiej i zróżnicowanej,  
bo przesiąkniętej wpływami sąsiednich 
Włoch i Słowenii.

VORARLBERG

Najdalej wysunięty na zachód austriacki 
kraj dotyka na północy Jeziora Bodeń-
skiego. Na południu opiera się o 3-tysięcz-
niki masywu Silvretty. Na scenie na jeziorze 
wystawiane są aranżowane z rozmachem 
operowe przedstawienia. Na serpentynach 
wysokogórskiej drogi na stokach Silvretty 
ścigają się oldtimery. W Dornbirn można 
podziwiać największą na świecie prywat-
ną kolekcją Rolls Royce’ów. Na wsi jed-
nak rolnictwo i hodowla odgrywają wciąż 
kluczową rolę. Niepowtarzalne obycza-
je i smaki poznamy więc w Kleinwalsertal, 
specyficznej dolinie, do której najłatwiej 
dotrzeć z.. .  Bawarii ,  czy na Szlaku Sera  
w Bregenzerwaldzie.  Wśród zazwyczaj 
niewielkich gospodarstw farma rodziny 
Metzler cieszy się bodaj największą sła-
wą. Oprócz serów powstają na niej bowiem 
cenione, bazujące na mleku i serwatce 
kosmetyki oraz preparaty pielęgnacyjne  
stosowane w wielu alpejskich SPA.
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WIEDEŃ

Miasto-państwo, stolica austriackiej repu- 
bliki integrująca 9 zróżnicowanych pod 
względem historii i kultury krajów. Metro-
polia,  w której imperialne habsburskie 
tradycje splatają się z nowoczesnością. 
Miasto muzeów, renomowanych muzycz-
nych scen i luksusowych zakupów. Wbrew 
pozorom idealne miejsce na urlop dla 
tych, którzy nie rezygnując z wielkomiej-
skich okazji, chcą wypoczywać w kontak- 
cie z naturą. Dokładnie to można znaleźć 
na Grinzingu, w nietuzinkowych winiarniach, 
działających jedynie sezonowo Heurige-
rach, tam gdzie można jeszcze usłyszeć 
tradycyjną Wienerlied (wiedeńską piosen- 
kę), na zalesionych stokach Lasku Wiedeń- 
skiego czy na brzegach Dunaju. Te strefy 
są doskonale skomunikowane z centrum. 
Dzięki gęstej sieci ścieżek rowerowych 
i dobrze wyposażonym wypożyczalniom 
można z powodzeniem poruszać się eko-
logicznym jednośladem (również z elektry- 
cznym silnikiem).

STYRIA

Nazywana czasem austriacką Toskanią, 
kiedy indziej  zielonym sercem Austri i , 
Styria jest krainą lasów, koni i winorośli. 
Zaskakująco zróżnicowana krajobrazowo, 
pomimo znacznego uprzemysłowienia, po-
zostaje wciąż zagłębiem rolniczym i ogro-
dem Austrii .  Miejscowej prostocie uległ 
niegdyś arcyksiążę Jan. Ożeniwszy się z mi- 
łości z dziewczyną niskiego stanu, zrezy-
gnował z praw do habsburskiego tronu  
i osiadł na zamku w Grazu. Zajął się rolnic-
twem i uprawą winorośli, a wolny czas spę-
dzał na górskich wędrówkach. Różowe 
wino Schilcher ze szczepu, który wpro-
wadził, jest dziś sztandarowym styryjskim 
trunkiem, a najwyżej położone w Austrii 
schronisko górskie oraz jeden z alpejskich 
storczyków noszą jego imię. U rolników  
i winiarzy ze Styrii poznamy smak dyń, kru-
chej sałaty, serów, szynki. Nauczymy się sto- 
sować słynny olej z dyniowych pestek,  
a apetyt zaostrzy nam miejscowy chrzan.


