V središču Zdravilišč - & Vulkanlanda v Avstrijski Štajerski

Svet pripada
tistim, ki
uživajo v njem!
Giacomo Leopardi

Feldbach je lep!

Feldbach se nahaja v srcu Thermen- in Vulkanlana v jugovzhodni Avstrijski Štajerski.
Kulinarika, Ročna obrt in življenjska moč
Vulkanlanda se združujejo v zdravju in dobrem počutju okrog termalnih vrelcev. Točno
ob Schlösserstraße – Cesti gradov, je Feldbach s 13.000 prebivalci peto največje mesto v Avstrijski Štajerski in glavni okrajni kraj.
Feldbach je poseben. V središču mesta stoji
najbolj pisan cerkveni zvonik na Svetu. Pisane barve simbolizirajo mirno sobivanje več
različnih kultur. Hkrati je zvonik zelo priljubljeno ozadje na dopustniških fotografijah. Z ulico
Altstadtgasse spada metropola ob reki Raab
med nostalgične kraje za pohajkovanje v jugovzhodni Avstrijski Štajerski. V mestnem muzeju
je predstavljena zgodovina od prazgodovine
do sodobnih časov. V 41 sobah je združenih 12
razstav, ki predstavljajo življenje jugovzhodne
Avstrijske Štajerske. Skupinam radi ponudimo
tudi Kaligrafijo v nekdanjem šolskem razredu..
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Pohajkovanje in uživanje v umetnosti. Mesto se pokaže v najlepši luči ob pohajkovanju, kramljanju, sladkanju, nakupovanju. Moto je videti in biti viden. Ulici Ungarstraße in Bürgergasse štejeta
med glavna naslova za nakup. 30 modnih salonov na 500 metrih nakupovalne četrti je najdaljša
nakupovalna cesta v jugovzhodni Avstriji.
Med nakupi lahko zavijete ne kavo in se posladkate s šamrolo ali nazdravite s kozarcem vina.
Dobrote izpod rok kmetovalcev najdete v trgovini Bauernstadl ali ob sobotah na kmečkem sejmu
– Bauernmarkt na glavnem trgu pred mestno hišo v Feldbachu.
Top-izleti so pršutarna Vulcano Schinkenwelt, majhna privatna pivovarna in proizvodnja viskija
Brauerei LAVA Bräu/ Brisky, impozanten je grad Riegersburg, manufaktura čokolade Zotter ali
Gölles proizvodnja žganja in kisa. Zagotavljamo vam okusen izletniški program v neposredni
bližini. Izletniške točke pa lahko dosežete tudi peš, po pohodnih poteh.
Katere pohodne poti vas čakajo. „Spuren der Vulkane – Po sledeh vulkanov“ je pot, ki je silhueta
človeka. Krožna pohodna pot „HimmelErdenWeg – Nebo in Zemlja“ in še „3-Vulkane-Weg – Pot
treh vulkanov“. Vse poti so dobro označene. Za zadnji dve pohodni poti je železniška postaja v
Feldbachu najboljše izhodišče. Med ugaslimi vulkani in ob slemenih vulkanov lahko uživate v
veličastnem pogledu na pokrajino. www.spuren.at
Ob pohodništvu lahko spoznate ljudi in okolico. Na Pet-dnevni kolesarski poti je dobra označitev
in vzdrževana steza zagotovljena. V neposredni bližini je na voljo 14 gozdno-travniških kolesarskih stez. Če se peljete po kolesarski poti za družine R11 je kot pavza zagotovo primerno mesto Feldbach. Radi bi pripomnili, da so mestni promet in javna prevozna sredstva zelo učinkoviti,
zato lahko na svojem dopustu avto odpišete in po potrebi presedlate na dodatno možnost v
mestu E-Bike ali E-Auto.
V tem delu Avstrije smo poznani po kulinariki, dobrih gostilnah in celoletno odprtih kmečkih turizmih ter osmicah. V okolici je veliko manufaktur in podjetij, ki so se orientirala na plemenitenje
vina, sira, mesa, bučnega olja, kisa…vsi vas srčno vabijo v svojo družbo. Ponujajo vodenja in
pokušine ob fiksnih terminih za individualne goste. Skupinam pa se radi prilagodijo glede na
njihov program.
Feldbach v Adventu.Posebno lep božični sejem je na dvorišču mestne hiše v Feldbachu (Rathaushof). Sejem je odprt vsako soboto in 8. decembra od 10 do 19 ure. Moto božičnega sejma
je „advent je med nami“. Ob božičnem sejmu je še Svet čudežev v ulici Altstadtgasse. Vabimo
vas tudi na pohod v Gossendorf z več kot tridesetimi jaslicami v naravi in največji božični sejem
v oklici na gradu Kornberg s še posebno dodatno razstavo božične in romarske jaslice in ikone.
Odpravite se na vožnjo po božičnih sejmih. Tokrat po božična darila v Feldbach!
S centrom za prireditve v povezavi z dosedanjo infrastrukturo gradimo prihodnost Feldbacha kot
mesto nakupov, kulture in znanj.

Zato je Feldbach lep!

