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Síparadicsom, cirbolyalikőr, 
tehénsajt
Szerencsére az időjárás csak ritkán kedvez a kataszt-
rófaturistáknak. Ausztria egyik legkedveltebb sípara-
dicsoma, Kitzbüheli-Alpok összesen 7 síterepet és
1088 km sípályát foglal magában. A 359 felvonó kö-
zül néhány a 3000 m-es magasságig szállítja a ka-
landvágyókat. A hóolvadással azonban láthatóvá vá-
lik a térség másik arca, a leleményes és több lábon álló
gazda(g)ságé. A hegymászás és a hegyi túrák mellett
a kerékpár-, a golf- és teniszpályák veszik át a stafétát.
A helyiek – mivel a térség gazdaságának hajtómotorja
az idegenforgalom – nem bízzák a szeszélyes időjárásra
vendégeiket. Ausztria több mint 900 wellness-szállo-
dájából ebben a régióban is találunk jó néhányat. Úti
célunk a kirchbergi Hotel Elisabeth. A szauna, a pezs-
gőfürdő és a fitneszterem itt is kötelező kellékei a
szolgáltatásnak. Az étteremben a palackban felszolgált
forrásvízzel kezdődik a tiroli ízek sora. A bodzás for-
rásvíztől a cirbolyalikőrig, a friss tejtől a különböző saj-
tokig, a báránybordától a füstölt sonkán át a piszt-
rángig minden a környékről származik. 

3 generáció – 4 csillag

Kirchbergi Elisabeth nem történelmi, hanem jelenkori
valós személy. Egy fiatal, mosolygós hölgy áll a Kas -
platzlhütte istállójának ajtajában – farmerban, puló-
verben és edzőcipőben. Jobbra rózsaszín-fekete foltos
malacok, balra tehenek. Kolompszó, patakzúgás és az
összetéveszthetetlen szagok. Az istállóban a szélső boci
pottyant, egy kis pötty a fiatal hölgy ruhájára pattan.
Szerencséje lesz – jegyzem meg. Elmosolyodik. 
„Szerencsés leszek és szagos...”, eltűnik egy pillanatra
a mosdóban, majd mesél tovább, s kedvesen behív
minket a sajtkészítő műhelybe egy kis kóstolóra. 

Vendéglátónk, Elisabeth a Walch család ifjú
tagja. A nagyszülők 60 évvel ezelőtti, 5 szobás pa-
rasztházából később ifjúsági szálláshely, mára pedig
igazi szálloda lett. A 4 csillagos hotel az unoka ne-
vét viseli. Konyháját az édesanyja, a sajtkészítő
hüttét és a parasztudvart a báty és az édesapa vezeti,
aki egyben a szálloda építésze is.  

A gazdaságban termelt tejtermékeket, a réten sze-
dett gyógynövényekből készült „pestót” a hotel kony-
hájában használják fel. A sajtkészítő hütte épp egy

A KIRCHBERGI ELISABETH 
kellemes kirándulásnyi távolság. Természetesen 
a helyi sajtoknak a szállodai reggelizőben is jut egy
külön kis pult. Minden családtagnak megvan a fel-
adata és hozzá a szíve és tehetsége is.

A titok a részletekben rejlik 
A szálloda főbejáratánál életnagyságú, festett őzfi-
gura, a folyosón egy polc sok-sok könyvvel. Egy
másik sarokban szökökút. Reggelente az étterem
asztalain a hotel napisajtója programkínálattal, idő-
járás-előrejelzéssel, menü az esti vacsorához. A szo-
bákban nagyszerű illatot árasztó cirbolyafenyő bú-
torok. A pezsgőfürdő a hegyekre néz, az üvegfal
szinte láthatatlan. A már-már giccses „real-time”
képen felhőben úszó hegycsúcsok bújócskáznak.

Az alig 10 kilométerre lévő hüttében nyáron is pa-
rázslik a tűz. Hatalmas, régi rézkondérok az udvaron,
virággal tele. A mosdó ajtaját nem „high-tech” szer-
kezet, hanem egy ellensúly húzza vissza. A meglepő
részletekkel együtt átgondolt a tervezés, egységes az
összhatás. A funkcióváltásban rejlő lehetőségeket le-
leményesen hasznosítják a helyiek – kicsiben és nagy-
ban egyaránt. Rézüstből virágágyás, vízátfolyásból
vízesés, szánkópályából túraútvonal, a mesterséges ta-
vacska télen a hóágyút, nyáron a szökőkutat táplálja,
a téli sípályákhoz tartozó hütték télen melegedők,
nyáron panorámakilátós, hegyi vendéglők. 

Ismeretlen ismerősök
A patak morajában elmerülve ránk köszön egy
holland kerekezőcsoport. A helyi túravezető is jel-
legzetes ritmust diktál a faluhoz érve – minden ka-
nyarnál, minden ismerősnél megáll pár mondatra.
A hotelben sem megyünk el szó nélkül egymás
mellett, mindenkinek „Guten Tag!”. Már meg sem
lepődünk, amikor a felszolgálónk ékes magyarság-
gal tudakolja, mit hozhat. A szlovák hölgy évekig
élt Magyarországon, s most Kirchbergben szolgál
fel tiroli étkeket... Mintha egy nagy faluban élnénk,
ahol nem tudjuk egymás nevét. Csupa ismeretlen
ismerős. Közös nyelv, szavak nélkül. Éppúgy, mint
a népviseletben éneklő helyiek jódlija – dal, szöveg
nélkül, melyet mindeki ugyanúgy ért.

SZÖVEG: KRIZSÁN SAROLTA

Másodjára indultunk el szomszédolni. Az utazás eredeti időpontját és útvonalát elmosta a víz.
Az „évszázad árvize” nemcsak hazánkban okozott komoly fennakadásokat. A sok esőzés
okozta földcsuszamlás néhol házakat sodort magával, de  Észak-Tirol szinte minden kisebb
települését elzárta a külvilágtól néhány napra. Egy héttel később már csak az országút javí-
tási munkái árulkodtak a felduzzadt folyók erejéről...  

HOTEL ELISABETH���� SUPERIOR FAMILIE WALCH
A-6365 Kirchberg in Tirol, Aschauerstraße 75
Tel.: +43 5357 2277 — www.hotel-elisabeth-tirol.at

A tiroli 
népviselet itt

a gyerekeknek
is kijár

A tehenek komolyzenét hallgatva jobban tejelnek, 
farkukat azonban higiéniai okokból felkötik

A szálloda terasza pihenésre, nyáron napozásra csalogat

A medencében fürdôzôket már várja a „sajtoda”

SPECIÁLIS HIRDETÉS

FOTÓ: FOTOWERK, NUSSER AICHNER

FOTÓ: HEILING ZSOLT

FO
TÓ

K:
 H

OT
EL

 E
LIS

AB
ET

H


