Hohe Wand Nature Park
Hohe Wand Natúrpark

Hohe Wand Nature Park
Hohe Wand Natúrpark

Hohe Wand Nature Park
Hohe Wand Natúrpark

Hohe Wand Nature Park
Hohe Wand Natúrpark

Hohe Wand Nature Park
The Family and Leisure Paradise

A Paradise of Panoramic Views
Paradicsomi kilátások

A Paradise for Animals
Állatok paradicsoma

A Paradise for Children
A gyerekek paradicsoma

Discover Old Traditions
Elfelejtett mesterségek
felfedezése

Open: 365 days
Tickets: 2,50 Euros
Children (3 – 15 years) 1,- Euro
Travel from Vienna: A2, exit Wiener Neustadt

Hohe Wand Nature Park is a popular destination for any free
day. Animal lovers, families with children, and nature lovers
all appreciate the wooded plateau near Wiener Neustadt.
The mountain road built in 1932 leads you on a pleasant
hike up to about 1,000 m above sea level. The observation
tower, Felsenpfad cliff walkway and the Skywalk observation
deck provide fascinating views.
A Hohe Wand Natúrpark minden szabad napra kedvelt
kirándulási célpont. Állatbarátok, családok gyerekekkel,
ínyencek és túrázók egyaránt kedvelik a Bécsújhelyhez
közeli erdős fennsíkot. Az 1932-ben elkészült hegyi úton
könnyedén érünk fel csaknem 1.000m-re a tengerszint fölé.
A kilátótoronyból, a sziklaösvényről, azaz egy sziklafalra
erősített acéllépcsőkről vagy a Skywalk kilátóteraszról
csodás a kilátás.

How do wild animals communicate with each other, how do
they play and what do they eat? In the nature park enclosures
you can experience and observe otherwise shy animals
such as deer, mouflon, marmots and ibex up close.
An absolute highlight is the petting zoo. Rabbits, goats,
donkeys and more are happy to let you feed and pet them.

For our younger visitors, the nature park always offers
something to discover and amaze! Children can play, climb
and enjoy all the opportunities to simply romp and have a
good time. Here they can live like a marmot, climb like a
goat, follow colorful stones and experience little adventures
in the witch’s forest.

Hogyan kommunikálnak a vadon élő állatok egymással,
hogyan játszanak, és mit esznek? A natúrpark vadasparkjában
egészen közelről figyelhetőek meg olyan félénk állatok, mint a
szarvas, a muflon, a mormota vagy a kőszáli kecske. Az egyik
legnagyobb kedvenc az állatsimogató. Többek között nyulak,
kecskék és szamarak is boldogan hagyják magukat simogatni
vagy etetni.

A fiatal látogatók sem fognak unatkozni, mindig lesz mit
megcsodálni vagy felfedezni! Játszhatnak és mászhatnak,
és lehetőségük lesz a természetben kitombolni magukat.
Itt lustálkodhatnak, mint egy mormota és mászhatnak, mint
egy kecske, színes köveket kereshetnek és kalandozhatnak
a boszorkányerdőben,…

West

For centuries, charcoal, slaked lime and resin extraction
were the main source of income for many inhabitants of
the Hohe Wand region. Learn interesting facts about these
difficult jobs. At the visitor center you will find charcoal and
resin products as well as delicious snacks from the region.

Hohe Wand Natúrpark
A családi és szabadidős paradicsom

A faszén, oltott mész és a gyantakészítés jelentették
évszázadokon a Hohe Wand környékén élők boldogulását.
A natúrparkban újra átélhetőek, megtekinthetőek ezek
a tradicionális mesterségek. A natúrpark látogatói
központjában faszenet, különböző gyantatermékeket
és egyéb finomságokat is kínálnak a régióból.

Kijárat: Wiener Neustadt West-nél

Nyitvatartás: egész évben
Belépőjegy: felnőtt € 2,50
gyerekek (3 – 15 év) € 1,Megközelítési lehetőség: A2-es autópálya -

Wien
St. Pölten

A3 Ostautobahn

A1 Westautobahn

A21

Neunkirchen

Budapest
Wr. Neustadt
Sopron,
Budapest
S4

S6
A2 Südautobahn

Open restaurant
Vendéglő

Looking forward to seeing you!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Naturpark Hohe Wand
Kleine Kanzelstraße 241
2724 Hohe Wand - Maiersdorf
naturpark@hohe-wand.gv.at
Find us on Facebook!

Naturpark Info:
+43 (0) 26 38 88 545
www.naturpark-hohewand.at

Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: Verein Naturpark Hohe Wand.
Gestaltung: HeuschneiderPlatzer Wiener Neustadt. Satz- und Druckfehler
vorbehalten. Produktionsjahr: 2020. Fotos: Naturpark Hohe Wand,
Naturparke Niederösterreich, Robert Herbst.

Hohe Wand Nature Park

Hohe Wand Nature Park
Hohe Wand Natúrpark

Hohe Wand Natúrpark

A Natural Paradise for Your
Enjoyment

RoundTrails

Élmények a természetben

Körtúra útvonalak

The cultural landscape with its unique flora and fauna has
been awarded the title "Nature Park" and stretches over
more than 2,000 ha across the entire Hohe Wand.
Come discover the beauty of the Hohe Wand Nature Park
and bring your body, soul and mind into harmony with a
stroll through the forest.

Nature Park

RWW 1 - 10 KM

ROUND TRAIL 1
KÖRTÚRA ÚTVONALAK

The Family and Leisure Paradise

A natúrpark minősítéssel rendelkező kultúrtáj különleges
állat- és növényvilágával több mint 2.000 hektáron terül
el az egész Hohe Wandon. Fedezze fel a natúrpark
különlegességeit és állítsa helyre testi-lelki egyensúlyát
egy itt tett látogatás során.

WAYS FOR HIKING HOHE WAND
TÚRAUTAK A HOHE WANDRA
RWW 2 - 8 KM

ROUND TRAIL 2
KÖRTÚRA ÚTVONALAK

RWW 3 - 10 KM

ROUND TRAIL 3
KÖRTÚRA ÚTVONALAK

LEGEND
JELMAGYARÁZAT

Ruin
Rom

Toboggan run, cross country skiing
Szánkópálya

Saftwelt Mohr-Sederl

Height above datum, abandoned mine
Spot magasság, elhagyott bánya

Children’s playground, cliff walk
Játszótér, Sziklaösvény

Restaurant
Vendéglő

Rock climbing
Mászóhely

Paraglider
Siklóernyöpálya
Camping
Kemping
Museum of alpine and home
Alpesi - és Helytörténeti Múzeum
Parking place, cash dispenser
Parkoló, ATM
Viewpoint
Kilátóhely

Toll gate
Ùt használatidíj
beszedöhely
Limekiln
Mészégetö

2

Gasthof Schubertlinde

Cave, look out
Barlang, Kilátótorony

Vivarium, nature trail
Vadaspark, Erdei tanösvény

Information
Információ

www.naturpark-hohewand.at

Church
Templom

mountain rescue service
Hegyimentök

Alpin terrain
Alpesi terep
Electro filling station
Elektromos benzinkút

Streets
Utcák

Fixed rope route low level
Mászóösvény – nehézségifokozat könnyü
Fixed rope route medium level
Mászóösvény – nehézségifokozat
Fixed rope route high level
Mászóösvény – nehézségifokozat nehéz

Main street
Főútvonal

Rock climbing
Mászóhely

Railway station
Vasútállomás

Connecting road
Összekötő út
Toll road
Fizetős út

Hiking
Túra
Color-coded hiking tours
Különböző színekkel jelölt túrautvonalak
Ascent
Felvezető út

SOS

