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Szent Kristóf Sátorszállás, 
zarándokszállás, Fertőrákos, Fő u. 
79. 

1 0,0 bic/P A szállásról kilépve balra felfele haladunk tovább a Fő utcán. (A faluban rengeteg vendégház , étterem és panzió van.) járda

Reál Élelmiszer, Gyógyszertár, 
Egészségügyi Központ 0,1 bic/P Balra Reál élelmiszerbolt. (H-P 6-18, SZ 6-12.30, V 7-11) Szemben Gyógyszertár és Egészségügyi Központ. járda

Kiadó szoba, zarándokszállás, 
Fertőrákos, Fő u.55. 151 0,2 bic/P Egyenesen fölfele a Fő utcán. járda

Fertőrákosi Kőfejtő, Kőfejtő Étterem 152 0,8 bic/P Elhaladunk a Fertőrákosi Kőfejtő mellett. járda

Leágazás Mörbisch felé 153 1,0 bic/P Amikor az út balra fordul, mi jobbra letérünk Mörbisch felé a bicikliút jelzése szerint. Keskeny betonúton haladunk egészen a határig. beton bicikliút

Mithrász-szentély 154 2,9  bicikliút Mithrász-szentély mellett visz el utunk. Általában nincs nyitva, csak vezetővel látogatható. beton bicikliút

Osztrák-magyar gyalogos ill. biciklis 
határátkelő

3 2,9  bicikliút Átkelünk a határon és Ausztriában folytatjuk utunkat. A határ után nem sokkal parkoló, innentől kiszélesedik az út, enyhén lefele haladunk. 
Jobbra rálátunk a Fertőre, balra fenyves.  

beton bicikliút

Mörbisch eleje tábla 4 3,5  bicikliút járda

Katolikus templom 7 4,5  bicikliút járda

Evangélikus templom 8 4,6  bicikliút járda

Útkereszteződés 9 4,7 PFP 412 Az evangélikus templom után balra fordulunk a Dr. Wurditschgasse-n. (Piros-Fehér-Piros 412-es jelzés) járda

Kereszteződés 10 4,9 907/B10 Kereszteződéshez érünk, ahol jobbra fordulunk. Utána nem megyünk balra a Margarethenstr.-n, hanem egyenesen tovább a PFP jelzésen. betonút

Mörbisch utolsó háza 11 5,2 907/B10 Elhagyjuk Mörbischt, egyenesen tovább, szőlők között haladunk. Kevés árnyék! beton bicikliút

Y elágazás 12 5,5 907/B10 Y elágazáshoz érünk, jobbra folytatjuk utunkat. beton bicikliút

Pados, asztalos pihenőhely 13 5,5 907/B10 Keskeny, kis forgalmú betonúton megyünk, jobbra-balra szőlők, az autóúttal párhuzamosan haladunk a hegyoldalban. Jobbra a Fertő. 
Megjelenik előttünk Rust látképe. beton bicikliút

Pados pihenőhely 14 7,0 907/B10 Pihenőhely mellett megyünk el. beton bicikliút

Fedett pihenő és kút 15 7,9 907/B10 Az úttól jobbra kicsit letérve fedett pihenőhelyet és kutat találunk. Jobbra lejárat kezdődik a tó felé, de mi egyenesen megyünk tovább. beton bicikliút

16 8,4 B10 A bicikliúton balra kanyarodunk St. Margarethen felé. Egy ideig nincs turistajelzés.   beton bicikliút

17 8,7 907/B10 Balra fordulunk a B10-es jelzés szerint. A turistajelzés újból megjelenik. Végig fölfelé kaptatunk a B 10-es bicikliúton. beton bicikliút

18 9,0 907/B10 Jobbra fordulunk, tovább a B10-es bicikliúton végig fölfele. Jobbra-balra szőlők. Nincs árnyék! beton bicikliút

Pihenőhely kerekes kúttal 19 9,9 907/B10 Pihenőhely mellett megyünk el. Visszafelé nézve szép kilátás nyílik a tóra. Az útelágazásnál (200 m) egyenesen megyünk tovább. Kaptató! beton bicikliút

Xavéri Szent Ferenc szobor, elágazás 21 10,3 907/B10 Balra Xavéri Szent Ferenc szobor. Egyenesen tovább. Innentől lefelé, fák közt haladunk. beton bicikliút

Szentháromság kép tölgyfán 22 10,9 907/B10 Jobbra egy öreg tölgyfán Szentháromság kép. beton bicikliút

Öreg tölgy 23 11,0 907/B10 Balra öreg tölgyfa. Kiérünk az erdőből, megjelenik St. Margarethen látképe. Jobbra-balra kertek, szőlők. Lefelé ereszkedünk. Kevés árnyék! beton bicikliút

Híd, St. Margarethen 24 12,5 907/B10 Hídon patakot keresztezünk és beérünk St. Margarethen-be. A Triftgasse-n megyünk. beton bicikliút

Kereszteződés, sporttelep és fürdőtó 25 12,7 907 Jobbra sporttelep és fürdőtó. Keresztezzük az Odenburgerstr.-t és egyenesen megyünk tovább a Triftgasse-n a PFP (907) jelzés szerint. 
Keresztezzük a B14-es kerékpárutat (Eisenstadt-Sopron). betonút

Bäckerei Wagner (pékség) 26 13,3 907 Az út mentén pékség. (H-K-SZ-P 8-12, 16-18 CS-SZ 6-12 V 7-10) Egyenesen haladunk a Triftgasse-n, míg ki nem érünk egy térre, ahol a 
templom van. betonút

A Via Margaritarum részletes útleírása 
Fertőrákos-Heiligenkreuz

Beérünk Mörbischbe, balra a járdán haladunk. Egyenesen megyünk a fő utcán, amíg el nem hagyjuk a katolikus, majd az evangélikus 
templomot. 

Kaptató!

Ez az útleírás az osztrák szakasz elejét írja le, ahol a turistajelzések hiánya miatt legkritikusabb az út. Ez az útvonal egyelőre egy 
ajánlás, valószínű, hogy a jövőben még változni és tökéletesedni fog ez a szakasz, ami a sok bicikliút és a kevés árnyék miatt jelenleg 

nem könnyű, de viszonylag biztonságosan járható.  Kiegészítésként ajánlott a Freytag&Berndt Kiadó WK 271-es és WK023-as térképe.  



Tér templommal 28 13,8 nincs A térre érve balra Rathaus, jobbra templom, tűzoltóság. Letérünk a jelzésről és a templom bal oldalán a lefelé vezető úton megyünk tovább. betonút

Templom 29 13,9 nincs betonút

Hauptstraße 30 14,1 nincs Leérünk a főútra és balra megyünk tovább a járdán. betonút

Turismus Büro i 31 14,4 nincs Balra Turista információ (H-SZ 8.30-12.00, 12.30-18.00) Tobábbra is a főút mentén haladunk. Jobbról utunkba torkollik a B14-es bicikliút. betonút

Híd 32 14,9 B14 Patakot keresztezünk, majd rátérünk a B 14-es bicikliútra és a főút melllett külön bicikliúton haladunk. Monoton! beton bicikliút
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Pieta szobor, St. Margarethen vége 33 15,2 B14 A főút mellett a bicikliúton egyenesen tovább. Jobbra-balra földek. A főút túloldalán jobbra kis Mária kápolna. beton bicikliút

Útmenti kereszt 34 17,0 B14 Kereszt mellett haladunk el. beton bicikliút

Trausdorf eleje tábla 35 17,5 B14 Beérünk Trausdorfba. beton bicikliút

36 17,7 B14 Mielőtt kiérnénk a főútra, a bicikliút balra felfelé kanyarodik (elkerüli a főutat). A bicikliutat követjük. beton bicikliút

Főút keresztezése 37 17,9 B14 A bicikliúton leérünk a főúthoz. Átkelünk a zebrán az út túloldalára, s az ott nyíló utcán megyünk tovább a temetőtől balra. beton bicikliút

38 18,1 B14 Kereszteződéshez érünk. A B 14-es bicikliúton megyünk tovább egyenesen keskeny betonúton. beton bicikliút

Híd, patak, pihenőhely, játszótér 39 18,1 B14 Patakot keresztezünk. Balra árnyékos pihenőhely füves réten játszótérrel. Egyenesen folytatjuk utunkat a Lerchengasse-n. beton bicikliút

40 18,7 B14 A Lerchengasse végén jobbra, majd a következő úton (90 m)  balra kanyarodunk a B14-es bicikliút táblái szerint. beton bicikliút

Pihenőhehy, St. Leonhard szobor 42 19,7 B14 Pihenőhely mellet haladunk el. Két oldalt földek (pusztaság), előttünk Eisenstadt látképe. beton bicikliút

Sorompó, kishíd 43 20,1 B14 Sorompón megyünk át,  majd kis hídon patakot keresztezünk. Kiérünk a főút mellé, mely balra van, s párhuzamosan haladunk vele. beton bicikliút

Útelágazás (B 14-ről letérés) 44 21,2 nincs Amikor a  bicikliút (B 14) balra elkanyarodik, mi megyünk tovább egyenesen. Jobbra-balra sövény. Elektromos vezeték alatt haladunk el, 
egyenesen megyünk tovább, míg vasúti kereszteződésig nem érünk.  betonút

Vasúti kereszteződés 45 21,7 nincs Vasúti síneken kelünk át, majd utunk jobbra kanyarodik. Jobbra BKF üzem, balra tanulóvezető-pálya. betonút

47 21,9 nincs Nem kanyarodunk ki a főúhoz, hanem egyenesen tovább megyünk a köves földúton a sínek mellett. köves földút

Vasúti átjáró (jobbra), főút keresztezés 48 22,0 nincs Amikor tőlünk jobbra vasúti átjárót látunk, balra keresztezzük a főutat, s a túloldalán lévő bicikliúton jobbra fordulunk. Forgalmas főút! beton bicikliút

 49 22,2 nincs A St. Georgenbe vívő műútra balra ráfordulunk. Utána balra St. Donatus szobor. műút

Eisenstadt St. Georgen eleje tábla 50 22,5 nincs Beérünk St. Georgen-be. A St. Georgner Hauptstraße-n haladunk. műút

51 22,8 nincs Körforgalomhoz érünk. Jobbra szemben egyenesen tovább a St. Georgner Hauptstraße-n. betonút

Gästezimmer Familie Höfer, Sankt 
Georgner Hauptstraße 46

52 23,0 nincs Elhaladunk egy fogadó mellett. Elérhetőségeit ld. a honlapon a zarándoikszállások között betonút

54 23,1 nincs Jobbra ráfordulunk az Am Platzl utcára, majd balra tovább a Brunnengasse-n. betonút

Nah und Frisch élelmiszerbolt 53 23,2 nincs A Brunnengasse-n jobbra élelmiszerbolt. H-P 6-12, 15-18, SZ 6-12 betonút

Gasthof Wimmer 56 23,4 nincs A Gasthof Wimmer-nél jobbra fordulunk a Kirchenplatz utcán és a templom felé megyünk tovább. betonút

Katolikus templom 57 23,5 nincs Jobbra templom. A hátsó bejárat általában nyitva van. Mise vasárnap 8-kor és 9.30-kor van. betonút

Y elágazás 58 23,7 nincs A Kirchenplatz úton Y elágazáshoz érünk. Balra a Xaver kápolna és temető felé megyünk tovább. betonút

Xaver kápolna 59 23,8 P A Xaver kápolna mellett balra, majd az első utcán balra a Piros jelzésen. betonút

Elágazás majd Rókus kápolna 60 24,0 P Az elágazásnál jobbra föl a sportpálya mellett. A betonút hamarosan átvált murvás útra. Balra kis kápolna: St. Rókus kápolna. betonút/ murvás út

61 24,3 P Elágazáshoz érünk. A P jelzés felfestése kicsit megtévesztő. A két Piros jel nem kapu akar lenni, tehát nem jobbra, hanem balra kell 
mennünk fölfele. Kis ösvényre térünk át a szélesebb útról, s egyenesen felfele kaptatunk. földút/ösvény

62 24,4 P Az ösvény kivezet az előző szélesebb köves útra. köves földút

Pad és szobor 63 24,6 P Jobbra pad és szobor, egyenesen tovább felfele a köves erdei úton. Végre igazi erdőben vagyunk! köves földút

Villanyvezeték 64 25,1 P Villanyvezeték alatt megyünk át. köves földút

Kereszteződés és szobor 66 25,3 K Útkereszteződéshez érünk, ahol egyenesen a Kék jelzésen haladunk fölfele Buchkogelwarte felé. 200 méter múlva az Y elágazásnál szintén 
a K jelzésen tovább. földút 

Műút 67 25,8 K Kiérünk egy műútra és jobbra fordulunk. Jobbra hamarosan (kb.128 m) turistaút leágazások vannak, de mi megyünk egyenesen tovább a 
műúton a következő bal oldali leágazásig. műút

Kaptató!



Leágazás a műútról balra 69 26,0 S A Sárga-Fehér jelzésen balra letérünk a műútról. Keresztezzük az Esterhazy Betriebe sorompóját. Innen lefelé ereszkedünk. földút?

70 26,2 S Az elágazásnál jobbra apró kavicsos, döngölt földúton. Az út mentén magasles balra, majd jobbra. földút

Rét 71 27,0 S Újabb útelágazáshoz érünk, egyenesen tovább a S jelzésen. Kiérünk egy rétre, balra erdő. A rét bal oldali szélén, végig az erdő mellett 
haladva elhagyjuk a rétet, enyhén felfele megyünk. földút

72 27,8 S Kereszteződéshez érünk, egyenesen tovább. (Vannak leágazások jobbra-balra, de végig egyenesen megyünk.) földút

Sorompó 73 28,7 S Sorompón kelünk át, majd az Y elágazásnál balra enyhén lefele tovább. Jobbra-balra rétek. földút

Rátérés a B11-es bicikliútra, 
Waldrandsiedlung, Loretto 74 29,3 S/B11

Kiérünk egy betonútra, egyenesen megyünk tovább a B11-es bicikliúton ill. a S jelzésen. Waldrandsiedlung-on megyünk keresztül, jobbra-
balra házak. Majd elhagyjuk a házakat, jobbra kőkerítés kezdődik, mögötte hamarosan felbukkan a Lorettói Kegytemplom. A fal mellett 
haladunk a templom felé. (Balra teniszpályák és temető.) Jobbra kanyarodva nagy térre érünk, melynek közepén park van. A Bazilika 
bejárata a tér jobb oldalán van.  

beton bicikliút

Lorettoi Bazilika előtti kapu 75 31,5 nincs Szemben állva a templommal a balkéz felé lévő épületben van a zarándokszállás. betonút

Zarándokszállás a Lorettoi Bazilika 
melletti kolostorépületben 
(Hauptplatz 22  A-2443 Loretto) 

76 31,6 nincs
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Zarándokszállás a Lorettoi Bazilika 
melletti kolostorépületben 
(Hauptplatz 22  A-2443 Loretto) 

76 0,0 A szállásról a Bazilika előtti térre kiérve balra fordulunk, s azon az úton kezdünk el menni, amin előző nap idejöttünk. (A park 
túloldalán balra van egy pékbolt, itt vehetünk reggelit.) A parkos teret tehát balra kis utcán hagyjuk el. betonút

Rátérés a B11-es bicikliútra 78 0,3 B11 Yelágazáshoz érünk, itt jobbra a B11-es bicikliúton megyünk tovább Leithaprodersdorf felé. Rögtön kiérünk a faluból, balra sportpálya, 
jobbra-balra szántók. beton bicikliút

Derékszögű kanyar jobbra 79 1,4 B11 Utunk derékszögben jobbra kanyarodik. beton bicikliút

Feszület paddal 80 1,9 B11 Feszület és pad mellett haladunk el. Jobbra-balra továbbra is földek. Enyhén lefele haladunk. Semmi árnyék. beton bicikliút

Fakorlátos híd, pad, Szűz Mária 81 2,5 B11 Hídon kelünk át. Mögötte Szűz Mária paddal. beton bicikliút

Feszület paddal 82 3,3 B11 Újabb pihenőhely jobbra. Elektromos vezeték alatt jövünk át. Balra istállóépületek. Kőkorlátos hídon patakot keresztezünk. beton bicikliút

Leithaprodersdorf 83 4,3 B11 Beérünk Leithaprodersdorfba. A bicikliút balra, majd jobbra fordul, ezt követjük. A Waldstraße-n haladunk. beton bicikliút

84 4,8 nincs Útkereszteződéshez érünk. Keresztezzük a Schulgasse-t, és egyenesen folytatjuk utunkat a Kreuzstraße-n. betonút

Hauptplatz, templom 85 5,1 nincs A Kreuzstraße kivezet bennünket a főtérre (Hauptplatz), a templom előtt balra fordulva a híd irányában megyünk tovább. betonút

Híd a Leitha folyó fölött 86 5,3 nincs Átkelünk a hídon. A híd túlsó oldala már Deutsch-Brodersdorfhoz tartozik. (A két település tehát szinte egybeépült.)  betonút
Deutsch-Brodersdorf, leágazás a 
Leitha partjára b2 5,3 nincs Figyelem! A híd túloldalán közvetlenül balra kanyarodunk, s a folyó partján lévő lovassal jelzett kis földúton megyünk tovább. Jobbra 

hamarosan kis dombhoz érünk, amelyen a gyerekek feltehetőleg ródlizni szoktak télen. murvás földút

Ródlizó domb b3 6,3 nincs A domb után jobbra letérünk a párhuzamosan haladó földútra, s azon megyünk tovább (balra) egyenesen. A folyótól kicsit eltávolodtunk, de 
nagyjából vele párhuzamosan haladunk. murvás földút

b7 6,6 nincs Felérünk egy kis domb tetejére (inkább gát), ahol útelágazás van. Egyenesen megyünk tovább. Balra ártéri erdő, jobbra földek. murvás földút

b8 6,8 nincs A kis dombról (gát) lejőve leágazási lehetőség jobbra, de mi egyenesen megyünk tovább. murvás földút

Ártéri erdősáv 1. keresztezése b14 6,9 nincs Utunk balra fordul és keresztezi az ártéri erdősávot. Utána közvetlenül  jobbra fordulunk és az erdősáv bal oldalán füves úton haladunk 
tovább. füves út

Ártéri erdősáv 2. keresztezése b15 7,5 nincs Y elágazáshoz érünk, jobbra az erdősávot keresztezve folytatjuk utunkat kijártabb földúton. földút

Betonút keresztezése b16 7,8 nincs Betonutat keresztezünk, majd egyenesen megyünk tovább. Balra bokorsáv, jobbra földek. földút

b12 8,1 nincs Jobbra két leágazás is van egymás után (kb. 20 méterre egymástól), de mi egyenesen megyünk tovább. földút
Elágazás kerítéssel és mögötte tóval - 
balra b13 8,2 nincs Elágazáshoz érünk. Az elágazásban kerítés, mögötte tó. Balra fordulunk. földút

1. útkereszteződés -egyenesen b17 8,8 nincs Földút kereszteződéshez érünk. Egyenesen tovább. földút

2. útkereszteződés - jobbra b19 9,2 nincs A következő útkereszteződésnél jobbra kanyarodunk és egy jó minőségű földúton folytatjuk utunkat. földút

b20 9,6 nincs Kereszteződéshez érünk. Egyenesen megyünk tovább a fák irányába. Átmegyünk a fasoron és keresztezzük a patakot. (Reisenbach) földút

Betonút - jobbra b21 9,8 nincs Kiérünk egy betonútra, jobbra fordulunk rajta. betonút

Letérés balra földútra b22 10,5 nincs Az első földútleágazásnál balra megyünk. földút

Kevés árnyék!

Kevés árnyék! 
Nincsenek jelek!

Nincsenek jelek!



Vasúti kereszteződés b23 10,8 nincs Keresztezzük a vasúti síneket. földút

Hely, település, 
objektum                          

GPS-
pont

Távolság 
(km) Jelzés Útvonal: (Deutsch-Brodersdorf)-Weigelsdorf-Neurißhof-Günselsdorf                                                     Nehézség        Úttípus                           

Y elágazás kerítéssel és mögötte tóval - 
jobbra b24 10,9 888 (PFP)

Y elágazáshoz érünk. Előttünk kerítés, mögötte tó. Jobbra megyünk tovább a kerítés mellett. Innentől a 888-as Piros Fehér Piros turistaúton 
haladunk elvileg, de a jelek nagyon meg vannak tépázva. Ebben a kereszteződésben is felfedezhetünk egy ütött-kopott változatot. Tehát a 
kerítés mentén jobbra tovább. Hamarosan lovarda mellett megyünk el. 

földút

Weigelsdorf - főút 100 11,9 888 Kiérünk a főútra. Balra fordulunk. Weigelsdorfban vagyunk. Átkelünk a vasúti síneken, majd egyenesen tovább a Bahnhof Straße-n. Jobbra 
Jézus szobor. betonút

Kereszteződés, Kínai vendéglő kiadó 
szobával (+43-225472358) (letérési 
lehetőség Billa bolthoz)

101 12,4 888
Nagy autós kereszteződéshez érünk. Jobbra Kínai étterem, szemben Posta. Átkelünk az úton és egyenesen megyünk tovább a templom felé a 
Hauptstraße-n. (A kereszteződésben jobbra BILLÁHOZ jutunk. Kb. 300 méter) Kis térhez érünk, középen díszkút és oszlop, szemben 
tűzoltóság. Balra tartunk a templom felé, és a templom előtt a Friedhofstraße-n, majd a templom kőkerítése mentén jobbra a Fabrikstraße-n 
haladunk. PFP jelzést csak elvétve látunk igen lekopva. Tőlünk jobbra patak, majd két oldalt házak. 

betonút

Fabrik Str. 56. - jobbra kanyarodás 102 13,3 888 A Fabrikstr. 56-os számnál jobbra kanyarodunk. A rövid utca végén egyenesen megyünk tovább földúton. Jobbra-balra földek. betonút/földút

Híd 103 13,8 888 A Fischa patakot keresztezzük, a patak két oldalán fasáv. A híd után balra, majd jobbra a füves úton. földút/füves út

104 14,0 888 Kiérünk egy földútra és balra ráfordulunk.  (PFP jelzés nincs, de Naturfreunde nyíl mutatja a helyes irányt.) Kiérünk egy fasor mellé, s ettől 
balra haladunk. földút

105 14,8 888 Elágazáshoz érünk. Jobbra megyünk tovább át a fasoron a Naturfreunde nyíl szerint, át a patak felett. földút

106 15,1 888 Kiérünk egy szélesebb döngölt földútra, balra ráfordulunk, elektromos vezeték alatt megyünk át és az autópálya felé tartunk. földút

Felüljáró 107 15,8 888 Felüljárón kelünk át az autópálya (A3) felett. A felüljáró után egyenesen megyünk tovább a földek között. betonút/földút

108 16,7 888 Kereszteződéshez érünk. Jobbra keskeny betonúton megyünk tovább a földek között. Jelzés a kereszteződésben nincs. betonút

109 17,2 888 Kiérünk egy fasáv előtti betonútra, ezen balra fordulunk. Utána tőlünk jobbra  a fasáv, balra szántó. Nyílegyenesen megyünk tovább, míg el 
nem érjük az elektromos vezetéket. betonút

110 17,9 888 Az elektromos vezetékek alatt átmegyünk, utána közvetlenül a fasáv előtt jobbra fordulunk a PFP nyíl szerint és a fasáv és a villanyvezeték 
közti földúton haladunk. földút

111 18,5 888 Rövid erdei-fás szakaszhoz érünk, jobbra leágazás, de mi egyenesen megyünk tovább. Tőlünk balra párhuzamosan fut az autóút. földút

112 18,9 888 Kiérünk egy földútra és balra fordulunk az autóút felé. Tőlünk balra bokrok, jobbra földek. földút

Műút 113 19,3 888 Kiérünk a műútra, jobbra fordulunk, s a műút mentén haladunk. Tőlünk balra katonai terület. műút

Híd a Piesting folyó fölött 114 20,2 888 Hídon keresztezzük a Piesting folyót. Tovább egyenesen a műút mentén.  műút

115 20,8 888
Az első betonút-leágazásnál balra kanyarodunk az útjelző tábla szerint Blumau és Wiener Neustadt felé. Kis forgalmú műút mentén 
haladunk. Jobbra bánya, majd leágazás a Schnee-Giss-Kies GmbH felé, de mi egyenesen megyünk tovább, nem fordulunk be. A víztorony 
felé tartunk. 

műút

Neurißhof eleje tábla 116 22,2 888 Még a víztorony előtt jóval jobbra kanyarodunk az első ház előtt, és a Josef Hebenstreit Straße-n haladunk. Neurißhofban vagyunk. Újra 
megjelennek a 888-as út PFP jelzései. betonút

117 23,0 888 Kiérünk egy kis térre, melynek bal oldalán pirostéglás házak vannak. Jobbra megyünk tovább a templom felé a PFP jelzésen. Jobbra modern 
Gemeindeamt. (Községháza) Még mindig a Hebenstreit Str.-n vagyunk. betonút

118 23,1 888 Útkereszteződéshez érünk, jobbra fordulunk és a Teesdorfer Str.-n megyünk tovább. Balra kávézó, majd sportpálya. betonút

Balra rátérés az Eurovelo 9 bicikliútra 119 23,6 888/Eurov
elo 9

A Neurißhof tábla előtt balra fordulunk és a Tristingauradweg Eurovelo 9-es bicikliúton megyünk tovább a Kastanienallee-n. Balra házak, 
jobbra fasor. Az utca földútba megy át. Egyenesen tovább. Balra bokorsáv és kerítés, túloldalán katonai terület. A kerítéstől jobbra 
eltávolodunk. 

betonút/földút

120 24,6 888/Eurov
elo 9

Elágazáshoz érünk. Jobbra megyünk tovább a bicikliút jelzése szerint az elektromos vezeték mentén. Balra fenyősáv. földút

Vasúti kereszteződés 121 25,3 888/Eurov
elo 9

Stoptáblás vasúti kereszteződéshez érünk. Keresztezzük a síneket, majd a vezetékek alatt egyenesen megyünk tovább. Innentől betonúton 
haladunk. Jobbra-balra földek. Az út bal oldalán kereszt, jobbra szőlő. A nagy sárga ház és templomtorony felé tartunk. Kevés árnyék! betonút

Günselsdorf, autóút, tűzoltóság, 
templom 122 26,9 nincs Kiérünk egy autóúthoz. Balra Tűzoltóság. Balra szemben a katolikus templom. Günselsdorfban vagyunk.  Innentől nem a bicikliutat 

követjük, hanem balra fordulunk, s a Teesdorfer Str.-n megyünk tovább, s elmegyünk a templom mellett. betonút

128 27,4 nincs A Teesdorfer Str. végére érve jobbra fodulunk (előtte balra Pizzéria és Schlecker bolt) és átmegyünk a Triesting folyó feletti hídon. (Kb.100 
m) (A híd előtt jobbra Raiffeisen Bank.) betonút

nincs A híd után jobbra fordulunk a benzinkút felé. (A híddal szemben Gemeindeamt, azaz Községháza.) A MOL benzinkút után balra fordulunk 
Kottingbrunn fele az útjelző tábla szerint. Az utca első háza a Gasthof Eitler. Nem olcsó szálláshely, de itt nincs más. (30 euro/fő) betonút

Gasthof Eitler                                         
2525 Günselsdorf,  
Schenkermayerplatz 6 (+43 2256-
62312)

125 27,6 nincs Ez nem zarándokszállás, de egyelőre nem sikerült mást találni. betonút

Forgalmas műút!

Ritka és elkopott 
jelzések!                

Kevés árnyék!



Hely, település, 
objektum                          

GPS-
pont

Távolság 
(km) Jelzés Útvonal: Günselsdorf-Kottingbrunn-Bad Vöslau-Sooß-Baden                                                  Nehézség        Úttípus                           

Gasthof Eitler                                         
2525 Günselsdorf,  
Schenkermayerplatz 6 (+43 2256-
62312)

125 0,0 nincs A fogadóból kilépve jobbra folytatjuk utunkat a Leobersdorfer Str.-n. betonút

129 0,1 nincs Patakot keresztezünk és egyenesen a Leobersdorfer Str.-n megyünk tovább. Balra Rendőrség, jobbra Pizzéria (H-P 10.30-22.00 Sz-V 10.30-
22). A Kulturzentrumnál a zebrán áttérünk az út bal oldalára. betonút

Günselsdorf vége tábla 130 0,6 nincs Elhagyjuk Günselsdorf-ot. Bal oldalt a bicikliút mentén egyenesen megyünk tovább. Balra fák, jobbra autóút és üzemek. betonút

131 1,2 nincs
Balra leágazási lehetőség van Schönau an der Triesting felé, de mi átkelve a főúton jobbra kanyarodunk a Rennbahnwegen balra. A nagy 
sárga ház (Weingut Schlogese) előtt az út földúttá válik. Nem ágazunk le jobbra, hanem egyenesen a földúton az elektromos vezeték mellett 
haladunk. Jobbra fák, balra vezeték. Kis erdei szakaszhoz érünk és az Auweg-en folytatjuk utunkat. 

betonút/földút

Kottingbrunn eleje tábla 132 1,9 nincs Jobb kanyarral érünk Kottingbrunn-ba. A Schönauer Str.-n megyünk, innentől betonúton. betonút

133 2,0 nincs Az első utcán,  a Josef Pürrer Str.-n balra megyünk. betonút

Wiener Neustädter Kanal (csatorna) 134 2,4
51-es 

Thermen-
radweg

Kiérünk a Wiener Neustädter Kanal-ig (csatorna), még előtte jobbra fordulunk az 51-es Thermenradweg-en. A csatorna mellett megyünk, 
jobbra házak. betonút

Híd 135 3,0 nincs Hídhoz érünk, jobbra kis büfé. A bicikliút jobbra kanyarodik, mi közvetlenül a csatorna mellett maradunk és egyenesen haladunk tovább kis 
kavicsos ösvényen. Több híd mellett elmegyünk, és  maradunk egyenesen a Kanal mellett. kavicsos ösvény

Kottingbrunn vége tábla 136 3,7 nincs Kiérünk egy betonút mellé. A kőhíd előtt áttérünk a betonútra és azon megyünk tovább.   betonút

137 4,0 bicikliút Betonutat keresztezünk, amely felvezet a hídra. Mi a bicikliúton megyünk tovább a csatorna mellett egyenesen tovább. Jobbra lovarda. betonút

Híd, átkelés a Kanal-on 138 5,0 bicikliút A bicikliút jelzése szerint balra a hídon átkelünk a Kanal-on és Bad Vöslau felé megyünk tovább a műút mentén. Balra üzemek. műút

Bad Vöslau eleje tábla 139 5,4 nincs Beérünk Bad Vöslauba, egyenesen megyünk tovább a Flugfeld Str-n. Az út jobb oldalán járda kezdődik. betonút

Felüljáró, A 2-es autópálya 140 5,8 nincs Felüljárón átkelünk az A2-es autópálya fölött, balra Freddys Oase vendéglő. A Flugfeldstr.-n megyünk egyenesen a centrum felé a jobb 
oldali járdán. betonút

Vasúti sínek keresztezése 141 6,4 nincs Vasúti sínek fölött haladunk át, hamarosan körforgalomhoz érünk, egyenesen megyünk tovább a templom felé a Guttmann Str.-n. Kis 
forgalmú, szép utca, jobbra-balra kertes házak. betonút

142 6,9 nincs Kiérünk a Guttmann Str. végére és balra fordulunk az Edgar-Penzig Franz Str.-n. betonút

143 7,0 bicikliút Jobbra a bicikiút jelzése szerint a parkon át a centrum felé vesszük az irányt. Jobbra kis kápolna. A nagy fehér ház  (Schloß Vöslau) bal 
oldalán haladunk el. betonút

Schloß Vöslau, BILLA 144 7,2 nincs A kastély elé érünk. A kastélyépületben van a Rathaus és a Turistainformáció. Tovább megyünk a Scloßplatz-ig, majd jobbra a járdán a 
Badner Str.-n. Jobbra az első kereszteződésnél BILLA élelmiszerbolt. betonút

Thermalbad, Schlumbergerstr. 145 7,5 nincs Az út túloldalán Thermalbad. A benzinkút után az utat keresztezve balra megyünk tovább a Schlumbergerstr.-n. betonút

Waldandachtstr. 148 8,2 nincs Az utca végén balra folytatjuk utunkat a Waldandachtstr.-n. betonút

Weinbergstr. 149 8,5 nincs Jobbra kanyarodunk a Weinbergstr-n. Kis forgalmú műút szélén haladunk. betonút

Bad Vöslau vége 150 8,7 nincs Kiérünk Bad Vöslau-ból. Tovább egyenesen a Weinberg Str.-n szőlők között műúton. betonút

Sooß eleje tábla 151 9,5 nincs Beérünk Sooß-ba. betonút

Pihenőhely, kút 152 9,6 nincs Az út mentén jobbra pihenőhely padokal és vízvételi lehetőséggel. A kereszteződés után egyenesen tovább a Weinbergstr.-n. betonút

Sooß vége 153 10,0 nincs Kiérünk Sooß-ból. Jobbra-balra továbbra is szőlők. betonút

Baden eleje tábla 154 10,7 nincs Beérünk Badenbe. Innentől az utca neve Erzherzogin Isabelle Str. betonút

Felüljáró 155 11,2 nincs Átkelünk az autóút felüljáró alatt. Egyenesen megyünk tovább. betonút

Nincs jelzés!

Nincs sok árnyék!



Hely, település, 
objektum                          

GPS-
pont

Távolság 
(km) Jelzés Útvonal: Baden-Rosenthal-Siegenfeld-Heiligenkreuz                                                  Nehézség        Úttípus                           

Albrechtsgasse 156 11,8 K Az utca végére érve balra fordulunk az Albrechtsgasse-n Kék jelzésen. betonút

Viadukt, Weilburgsplatz, Weilburgstr. 157 11,9 K A viadukt és az autóút felüljáró alatt kelünk át. Balra kereszt. Jobbra egyenesen tovább, fölfele haladunk még mindig az Albrechtsgasse-n. 
Majd a Weilburgplatz-on át a Weinburgstr.-n. Az utca bal oldalán a gesztenye fasor melletti járdán haladunk tovább. betonút

Erdő széle, koronás emlékmű 158 12,2 Z Az út végétől indulnak az erdei turistautak. A Zöld jelzést követjük Hauswiese felé. Jobbra koronás emlékmű, balra Szűz Mária. Erdei 
ösvényen haladunk hatlalmas fenyők között vegyes erdőben. erdei ösvény

159 12,6 Z A Z jelzés leválik a P jelzésről. Mi a Z-ön maradunk és betonutat keresztezve kis erdei ösvényen megyünk tovább lefelé. Jobbra a Schwechat 
folyót halljuk. erdei ösvény

Kastély, híd 160 12,7 Z Kiérünk egy nagy kastélyhoz. Jobbra híd, de mi nem megyünk át rajta, hanem a kastély mellett haladunk egyenesen tovább. A Z jelzés csak 
később látszik, itt Piros és Kék van. erdei ösvény

161 13,0 Z A K és a 404-es P jelzés jobbra elkanyarodik, mi tovább megyünk egyenesen a Schwechat partján. erdei ösvény

Hauswiese Vendéglő 162 13,2 Z Balra vendéglő. Egyenesen tovább. erdei ösvény

Hatalmas szikla, híd 163 13,8 Z Hatalmas sziklát látunk balra, jobbra híd, mi egyenesen megyünk tovább a Z jelzésen. erdei ösvény

Híd 164 14,1 Z Újabb hídhoz érünk, de mi egyenesen megyünk tovább. erdei ösvény

Fahídon átkelés a Schwechaton 165 14,2 S Fahídon kelünk át a Schwechat folyón. A fahídról lejőve S és P jelzésen fölfele haladunk. erdei ösvény

166 14,4 S
Kiérünk egy főút melletti betonútra. A jelzések szemben a főút túloldalán vezetnek tovább. (Ehhez meg kel kerülni az útszegélyező korlátot.)  
Az erdőbe beérve balra P és S jelzésen haladunk Siegenfeld felé párhuzamosan a műúttal. Tőlünk balra patak folyik, mely későb áttér a műút 
másik olalára. 

betonút/erdei 
ösvény

Turistaút-elágazás 168 15,0 S
Turistaút-elágazáshoz érünk. A S jelzésen megyünk tovább a műút szélén Rosenthal-Siegenfeld felé. Ez a turistaút a műút mentén halad 
többnyire az erdő szélén. Az ösvény helyenként annyira be van nőve, hogy a műútra kényszerülünk. Ahol tudunk, térjünk vissza az 
ösvényre.

erdei 
ösvény/betonút

Rosenthal eleje tábla 169 16,2 S Beérünk Rosenthalba. A Rosenthal eleje tábla után néhány méterre ismét a műútra térünk, s ezen haladunk tovább a S jelzés szerint. betonút

Rosenthal, Siegenfeld 170 16,5 S A falu végén az utolsó ház után a S jelzés ismét elhagyja a műutat jobbra. Erdei úton megyünk fölfelé. Jobbra kerítés. Felérünk az emelkedő 
tetejére és Siegenfeldbe érünk. Balra házak. A Bühelweg-en haladunk, lefelé ereszkedünk a templom felé. Jelzések a jobb oldali kőkerítésen. erdei út

171 17,1 S Utunk jobbra kanyarodik, de mindjárt bal oldalt keskeny közön a templom felé tartunk. (A földön fehér nyíl mutatja az irányt.) keskeny köz

Siegenfeld templom 172 17,2 S Elmegyünk a templom mellett. Innentől lefele megyünk, majd balra lefele a lépcsőn leérünk a főútra. lépcső

Buszmegálló, Siegenfeld-Kirchenplatz 173 17,3 S A műúton balra megyünk tovább. (Gaadner Str.) betonút

174 17,5 S, Z, VS
Balra leágazási lehetőség Baden felé ill. Gasthof Skilitz. Mi egyenesen megyünk tovább S és Z jelzésen. A Gasthof után megjelenik a sárga 
Via Sacra (VS) nyíl is. A Tűzoltóság épülete előtt a Gaadner Str. Végén jobbra kanyarodunk a S és Z jelzésen és betonúton haladva 
elhagyjuk a falut. Nagy bal kanyar után a Saab Str.-n haladunk. Jobbra-balra néhol Siegenfeldhez tartozó házak. 

betonút

175 18,1 S, Z, VS A Kék jelzés jobbra felkanyarodik, mi egyenesen megyünk tovább. A betonút néhány méter múlva földúttá válik. Gyönyörű szakasz 
következik réteken és erdőn át. földút

176 18,5 S, VS Jobbra fölfelé letérünk a Z jelzésű útról, s a S jelzésen megyünk tovább a két bokorsáv közti füves-köves ösvényen. füves ösvény

177 18,8 S, VS Erdőbe érünk, enyhén fölfele haladunk. erdei út

178 19,0 S, VS, 42-
es PFP

Kereszteződéshez érünk, egyenesen megyünk tovább a S ill. a VS jelzés szerint. Kiérünk a magas bükkösből, tisztáson majd bokros részen 
haladunk folyamatosan fölfele. földút

Fehér kereszt 179 19,6 S, VS Egy fehér kereszthez érünk. Innen erdőben és lefelé haladunk. földút

180 20,1 S, VS Keresztezünk egy erdészeti utat. Egyenesen megyünk tovább a S jelzésen végig lefelé, erdei úton. erdei út

181 20,5 S, VS Kiérünk egy földút-kereszteződéshez, egyenesen megyünk tovább a S jelzésen. Sorompó mellett jövünk el, kis patakon át. földút

Heiligenkreuz 182 20,7 S, VS Utunk betonúttá válik, beérünk Heiligenkreuz-ba. S és 42-es PFP jelzésen a Siegenfelder Weg-en megyünk. betonút

183 21,0 S, VS  Majd rátérünk a Hauptstraße-ra. betonút

Kálvária felső bejárata 184 21,2 nincs
Érdemes balra letérni a főútról a kálvária felé át a kőkerítésen lévő kapun, majd a lépcsőkön felfelé a kis kápolnához. Így innen  a keresztút 
gyönyörű stációi mellett sétálva ereszkedhetünk le a völgybe, s jutunk a Heiligenkreuzi Ciszterci Kolostor külső kapujához. (A VS és a S 
jelzés a Főút mentén vezet.)

köves földút

Stift Heiligenkreuz, külső kapu 186 21,6 VS Bemegyünk a kapun, s a következő boltíves belső bejáratnál találjuk az Információt. Ott kell bejelentkeznünk, ha megérkeztünk. A 
kolostortemplom pedig a belső udvarvból nyílik. Vele szemben van a zarándokszállás. 

betonút

Stift Heiligenkreuz, belső 
kolostortemplom és szemben  
zarándokszállás

188 21,7

Kaptató!

Kaptató!


