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LACHTALBAN A 
TÉL EGYSZERŰEN 
VARÁZSLATOS 

...csillámló hótakaró, szikrázó napsütés, hömpölygő hegyi patakok, hatalmas szélkerekek.

Stájerország szívében, a Wölzer Tauern hegycsúcsai között, egy csodálatos völgykatlanban, 

1650 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik a szívvel-lélekkel tervezett és 

üzemeltetett Monarchia Park. 

Az apartmanfalu megépítésekor elsődleges szempont volt a természetes anyagok 

felhasználása, de ugyanígy az üzemeltetés során is az ökológiai tudatosság - például a 

faaprítékos távfűtés alkalmazása és az antiallergén anyagok, ágyneműk használata  - 

vezérel bennünket.

A Monarchia Parkot közvetlenül sípályák és listek sokasága veszi körül, így az ajtónkon 

kilépve máris sílécre csatolhatunk és csúszás közben élvezhetjük, ahogy a hideg alpesi 

levegő megcsípi az arcunkat.

Téli romantika, sport, síelés, kulináris élvezetek - a kikapcsolódás egy igazán különleges formája.

 Stájerország egyik legnagyobb és leghóbiztosabb síterepe 

 150 ha-os területen a legmodernebb sípályarendszer 

 35 km kék-piros-fekete pályák, valamint 15 km 

   különleges túrapálya

 1.650 m-es tengerszint feletti magasságtól egészen 2.222 m-ig
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SÍPARADICSOM 
KICSINEK ÉS 
NAGYOKNAK!

A síterep tökéletes kisgyermekes családoknak is, hiszen 

a pályák rendkívül átláthatóak: sok kék, piros, illetve 

oktatópálya van. A csoportos, illetve egyéni síoktatás 

lehetősége is biztosított egészen kicsiknek is, akik a 

mesefigurákban és varázsszőnyegben bővelkedő elkerített, 

védett pályán tanulhatják meg a síelés fortélyait.

Természetesen nem csak a sípálya alkalmas tökéletesen  gyermekeknek, 

de mi is gondolunk kis vendégeinkre. A főépületben található kis 

játszószoba, a gyermekbarát kiszolgálás, és a minden korosztálynak 

külön kialakított félpanziós menü biztosítja a felhőtlen üdülést. 

 6 éves korig 
gyermekeknek 
ingyenes síbérlet
 1,5 km-es kivilágított 

szánkópálya
 korcsolya- és 

sífutópálya
 főszezonban 

forraltborozás
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Az apartmanfalunkban kizárólag saját vendégeink 

számára fenntartott wellness-oázis várja a töltődni 

vágyókat.

A medencében a víz ellazítja testünket, miközben az 

Alpok hegyeire nyíló csodálatos panoráma 

gyönyörködteti a szemünket. 

A finn- vagy az aromaszaunában élvezhetjük a 

forróság és a pára egészségügyileg jótékony 

hatását. Különleges élményt nyújtanak profi 

masszőrünk változatos kezelései vagy egy hosszabb 

látogatás az infra-szaunában.

A TELELÉS 
NÁLUNK A 
PIHENÉST ÉS A 
KIKAPCSOLÓDÁST 
JELENTI
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Így friss és kiváló minőségű helyi termékek és 

alapanyagok jutnak el éttermünkbe az osztrák 

gazdálkodóktól is. 

Különleges gasztroélmény - természetes, egészséges 

és finom, amely kollégáink vendégszeretetével 

fűszerezve jut el egészen vendégeink asztaláig.

Pihenése igazi élvezetté válik kulináris kínálatunk 

sokszínűségével és a burgenlandi borvidék zamatos 

nedűivel.

LACHTAL 
ÉVSZÁZADOK ÓTA 
A KIS CSALÁDI 
GAZDASÁGOK 
SOKASÁGÁTÓL VÁLT 
KÜLÖNLEGESSÉ



MONARCHIA
PARK



Hütték, meghódítandó csúcsok, hegyi tavak, valamint ezer éves alpesi 

legelők várják a látogatókat.

Hegymászók, bringások, motor- és autósport-szerelmesek, horgászok 

és tájfutók számára is változatos, kihívásokkal teli környezetet nyújtunk. 

A zöldellő legelőkön át vezető túraútvonalak aktív kikapcsolódást és 

kristálytiszta hegyi levegőt biztosítanak az Ön számára.

A Spielberg-i Redbull-Ring közelsége a motor- és autósport kedvelőinek is felkapott nyári célponttá teszi 

apartmanfalunkat. Több nemzetközi rendezvénynek is otthont ad a mindössze 35 km-re fekvő Spielberg település, 

említve az utóbbi évek számos programjait, a Moto-Gp-től kezdve a Forma 1-en és az Air Race-en át egészen a 

nagyszabású, változatos koncertekig (pl. 2017-ben Rolling Stones).

A Fohnsdorf-i Aqualux termálközpont a fürdőzni vágyóknak is biztosítja a szabadidő kellemes eltöltésére a 

lehetőséget. Több kültéri és beltéri medencével, szaunával, panorámaszaunával, gőzfürdővel, csúszdákkal és 

gyermekmedencékkel várja vendégeit. Mindemellett étterem és kávézó is üzemel a központban, ahol különleges 

vacsorák és borkóstolók színesítik a programkínálatot. 

A közelben fekvő Judenburgban vagy Murauban romantikus sétákat lehet tenni az óvárosban, és gyönyörködni az 

osztrák építészet különlegességeiben. Judenburg város szimbóluma, az 500 éves “Sternenturm”, melyben Európa 

legmodernebb kis planetáriuma található. Kisvároshoz képest hatalmas bevásárlópark terül el a város mellett - 

közvetlenül az autópályánál – ahol a márkás divatüzletektől a lakberendezési boltokig minden megtalálható.

A szomszédos Oberwölzben, Ausztria legkisebb - ódon várfalakkal körbevett – városában tavasztól egészen őszig 

modern kalandpark várja a kicsiket és nagyokat. A szomszédos Oberzeiringben pedig világhírű gyógybarlang 

található, legzőszervi terápiaközponttal.

 csíra- és pollenmentes levegő, 
ideális allergiások számára
 számtalan kikapcsolódási 

lehetőség
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NYÁRON LACHTAL 
EGY IGAZI 
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Monarchia Park Betriebs GmbH.

Schönberg-Lachtal 500
A - 8831 Niederwölz

Tel.: +43 3587 27360
Fax: +43 3587 273604

E-mail: office@monarchiapark.at
Handy: +43 676 8831 2500

GPS: N 47° 15‘ 23“
O 14° 22‘ 05“

www.monarchiapark.at
www.lachtal.at

www.Oberwoelz-Lachtal.at

A változtatás jogát fenntartjuk. 
Esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.  
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