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Ne dobálja el a szemetet –
különösen ne a tóba!

Tartsa tiszteletben a magánéletet és csak
középületekbe térjen be.
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ci-werbeagentur.at /  Gépelési és nyomtatási hibák és egyéb hibák fenntartva!
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Drónok csak a község
hozzájárulásával engedélyezettek.



Dachsteinsport Janu

Csontház

Kálvária templom

Evangélikus templom

Hajózás a Hallstatti-tavon

Történelmi piactér

Régészeti ásatások
A leletek a történelem különböző korszakaiból származ-
nak, az őskortól egészen az újkorig. A bolt pincéjében
található ásatások látogatása ingyenes.

Hallstatt csontháza már a 12. század óta létezik. A kamrá-
ban 1200 koponya található, amelyből 610 festett, csalá-
dok szerint rendezték és a halál időpontjával feldátumoz-
ták.
A temető kis mérete miatt soha nem volt elég hely. 
Így a sírokat általában 10-15 évvel a temetés után újra 
felnyitották és kivették a csontokat. A koponyát megtisz-
tították, fehérítették, majd befestették. 
A legújabb koponya 1995-ben került a csontházba. Ma 
már nincs szükség a csontok sírokból történő eltávolítás-
ra, mivel egyre gyakoribb a hamvasztás.

A Hallstatt-i kálvári templom a 18. század végén késő 
barokk stílusban épült. Általában egy keresztút vezet a 
templomhoz, amely Krisztus szenvedését mutatja be kis 
kápolnák vagy állomások segítségével.
A kálvária templom gyakran egy dombon áll. A Hallstatt-i 
kálvária a falu végén található, az Obertraun felé vezető 
főút felett. Ez a keresztút ötödik állomása, amely a Lahn-
straße úttól indul.

A 16. században Martin Luther reformációs tanításai
Inneres Salzkammergutban termékeny talajra találtak. Az 
ellenreformáció után II. József császár „Türelmi rendelete” 
(1781) lehetővé tette a protestánsok számára vallásuk 
gyakorlását.
A hallstatti evangélikus templomot 1785. október 30-án 
imaházként építették. I. Ferenc József rendelete garantálta 
a protestánsok számára a teljes házhoz való jogot és az 
egyenjogúságot mind az egyházi, mind a politikai életben. 
1863. októberében, mindössze öt évnyi építés után, befe-
jezték az új templomot.

A gőzhajók bevezetése előtt Hallstattot csak vízen 
lehetett megközelíteni. A sót a Traun folyón szállították 
Hallstattból az úgynevezett Salzmutzen segítségével.
1880-ban megalakult a Hallstatttól Obertraunig tartó 
vasút, így megszüntették a hagyományos sóhajózást. 
1862-ben megkezdődött a személyszállítás is.
Napjainkban a hajózás lehetővé teszi a vendégek számá-
ra, hogy a tóról csodálják meg a várost. A hajó naponta
indul a vasútállomásra. Nyári hónapokban csoportok 
számára hajókirándulást előzetes bejelentkezés után 
szerveznek.

A piactér elrendezése a 14. századra nyúlik vissza. 
A piactér jobb oldalán kizárólag magánházak állnak. 
A bal oldalon található házak a Hallstatt község
tulajdonát képezik. A tér közepén álló Szentháromság-
szobrot egy Hallstatt-i sókereskedő házaspár ajándékozta 
a városnak a 18. század közepén. A pestis oszlopok, más 
néven Szentháromság-oszlopok, olyan emlékművek, 
amelyek a pestis idejének emlékeztetőjéül szolgálnak, 
vagy amelyeket hálából adományoztak a pestis végetér-
téért.

Janu faesztergályos műhely
50 méterrel a piactér irányába található Johannes Janu 
faesztergályos műhelye. Itt történik az esztergált 
kézművek gyártása, a cirbolyafenyő illata csalogatja a láto-
gatókat, hogy elidőzzenek és megkóstolják a Dachstein 
Salzkammergut üdülőrégió saját égetésű snapszait.

Ivókút
Közvetlenül az esztergályos műhely sarkán áll egy ivóvi-
zes kút.
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T: +43 (0) 6134 / 8298
www.dachsteinsport.at

T: +43 (0) 6134 / 8228
offi ce@hallstattschifffahrt.at
www.hallstattschiffahrt.at

T: +43 (0) 6134 / 8279
www.kath.hallstatt.net/gr-gott/

T: +43 (0) 6134 / 8254
www.evangelisch-hallstatt-obertraun.at

T: +43 (0) 6134 / 8279

Turista iroda Hallstatt 
T: +43 5 95095-30
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T: +43 (0) 6132 / 200-2400
www.salzwelten.at
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T: +43 (0) 6134 / 8280-15
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Turista iroda Hallstatt 
T: +43 5 95095-30

Turista iroda Hallstatt 
T: +43 5 95095-30

Turista iroda Hallstatt 
T: +43 5 95095-30

T: +43 (0) 6134 / 8279
www.kath.hallstatt.net/gr-gott/

Katolikus plébániatemplom

Salzwelten sóbánya

Waldbachstrub vízesés

Világörökségi múzeum

Audio Guide

A katolikus templom egy római erőd maradványaira 
épült, amiről ma a 12. századi hatalmas torony tanúskodik. 
1311-Ben Hallstatt megkapta a vásártartási jogot, 1320-
ban megszentelték a kibővített, második román stílusú 
templomot.
1939 óta a plébániai közösség, a barátok és a látogatók 
gondoskodnak róla. A templomban bal oldalon egy 
neogótikus keresztoltár, jobb oldalon a csodálatos késő 
gótikus szárnyas oltár áll.

A sóbányászat 7000 éves története várja Önt a Hallstatt-
i sóbányában. A Salzbergbahn sikló elviszi Önt Hallstatt 
magasvölgyére. A hegyről a „Világörökségi Kilátó“ terasz 
nyújt csodálatos kilátást a sós falura és a környező 
hegyekre. A temető, amely egy tematikus ösvényen 
keresztül vezet a sóbányához, betekintést nyújt a 
sóbányászat régészetébe és történetébe.
A sóbánya márciustól decemberig, míg a sikló február és 
december között tart nyitva.

A túraútvonal közvetlenül a Hallstatt-i P2-től visszavezet
Hallstatt festői Echern-völgyébe. Az út az erdei patak
mentén vezet, az ösvényen elhaladunk a Simony-
emlékmű mellett. Az emlékművet Dr. Friedrich Simony 
Dachstein kutató tiszteletére építették. A Schleier-víze-
sésekhez vezető túraútvonalon elhaladunk a „Gleccser-
kert” mellett is. Itt a jégkorszakból származó kimosott 
sziklaképződményeket találhatunk. Az Echern-völgy 
végén várja a látogatókat az 50 méter magas Schleier-
vízesés. Menetidő oda-vissza: kb. 2 óra

A világörökségi város, Hallstatt története a kőkorszaktól 
napjainkig különböző állomásokon keresztül kerül 
bemutatásra. Az interaktív múzeum izgalmas módon ejti 
ámulatba a gyerekeket és a felnőtteket.

Nyitva tartás:
Januártól márciusig, november és december:
Hé-Vas 11:00-15:00;
Április: Hé-Vas 10:00-16:00;
Májustól szeptemberig Hé-Vas 10:00-18:00
Október 10:00-16:00

Fedezte fel már Hallstatt izgalmas történetét egymaga? 
Hangos vezetőink segítségével már erre is van 
lehetősége. A világörökségi városon keresztül vezető 
különböző állomásokon érdekes tényeket tudhat meg 
Hallstattról a helyiek, történészek, kapitányok, régészek 
és mások elbeszéléseiből. A német vagy angol nyelvű 
hangos vezetőt közvetlenül a Tourismusbüro Hallstatt-
ban veheti át. További érdekes információ a turisztikai 
egyesület honlapján található:
www.dachstein-salzkammergut.at

Világörökségi túrák
Fedezze fel a Hallstatt világörökségi várost. Helyismeret-
tel rendelkező idegenvezetőink megmutatják Önnek a 
szűk utcákat, rejtett helyeket, és izgalmas történeteket 
mesélnek. Túrák: A nyári hónapokban minden hétfőn és 
szombaton 16:30-kor. Indulás: Tourismusbüro Hallstatt. 
A Dachstein Salzkammergut üdülőrégió vendégkár-
tyával rendelkező vendégek ingyen vehetnek részt a 
túrán. Vezetett túrák csoportok részére előzetes bejelent-
kezés alapján! Szeretettel várjuk Önt!
Információ: A hétfői és szombati idegenvezetések német 
és angol nyelven zajlanak.


