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ÎN IARNĂ

Un roller-coaster pe zăpadă, majordom personal care să-ți aducă șampanie și bunătăți pe pârtia de schi și
chalet-uri cochete din lemn, de unde poți privi ninsoarea. Toate astea într-o zonă austriacă ascunsă în care
totul se învârte în jurul valorilor și obiceiurilor tradiționale. de Diana-Florina Cosmin, Turracher
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urracher Höhe este o regiune
mititică, situată în sudul Austriei
(cel mai apropiat oraș mare este
Klangenfurt), care mi s-a dezvăluit
ca o oază de iarnă și de zăpadă
în mijlocul unei țări care trăia, la final de
ianuarie, o toamnă târzie. Din Viena, unde am
ajuns cu avionul, am mers patru ore cu mașina
prin regiuni pitorești, dar unde nu părea să fi
căzut de mult vreun fir de zăpadă. Dacă nu ar fi
fost aerul rece, de munte, și aburii care ieșeau
odată cu fiecare cuvânt rostit, mi-aș fi putut
imagina că trăiesc o frumoasă și blândă toamnă
austriacă.
Până când, deodată, cotind pe un drum
mititel și ascuns, ni s-a deschis - dincolo de
niște munți despăduriți - un peisaj de iarnă
sublimă. Brazi acoperiți de zăpadă, pârtii albe
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ca laptele, fum ieșind pe hornul unor cabane cu
acoperișurile pline de un strat gros de zăpadă
pufoasă.
De fapt, cel mai bun mod de a descrie ceea
ce are de oferit Turracher Höhe este acesta:
Austria rurală, cu case vechi din lemn și fum
ieșind pe horn. Este locul unde mâncarea
nu e pretențioasă, ci tradițională, unde se
poartă costume tradiționale austriece și unde
orice persoană pe care o întâlnești pe drum,
de la copii de grădiniță și până la doamnele
bucătărese care prepară delicatesele de la
cabane, toți par oameni de munte născuți pe
schiuri și obișnuiți să meargă zeci de kilometri
prin zăpadă. De altfel, în Turracher Höhe nu e
nimic neobișnuit să ți se spună că întâlnirea de
prânz este la cabana K-Alm din vale și - într-o
zi cu -5 grade și nămeți până la glezne - să ți
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se adauge, cu naturalețe, „Putem merge pe jos,
sunt doar vreo patru kilometri până acolo“.
De fapt, articolul pe care îl citiți în acest
moment a fost scris într-un chalet din
Turracher Höhe, într-o zi cu ninsoare măruntă
și deasă, acel gen de ninsoare care ne ispitește
să abuzăm de sintagma „ninge ca-n povești“.
Doar că aici, printre căsuțe de lemn și nimic
altceva care să ocupe linia orizontului în afară
de munți, ninsoarea chiar pare de basm.
Pentru mine, a fost unul dintre acele momente
de neașteptată magie pe care le trăiești
într-o viață, când primul lucru pe care-l vezi
dimineața sunt fulgii de zăpadă la geamul
cabanei tale, unde e cald și bine.
Situată la 1763 de metri, zona Turracher
Höhe se află la granița dintre regiunile
austriece Carintia și Stiria, în centrul regiunii

Nockberge, un platou înalt și înzăpezit, ale
cărui înălțimi merg până la 2.400 de metri. Cea
mai înaltă pârtie de ski se află la 2.205 metri. De
fapt, dincolo de peisajul invernal fermecător,
Turracher Höhe mi-a lăsat impresia că ar putea
fi la fel sau chiar mai frumoasă vara: întreaga
zonă muntoasă este situată în jurul unui lac
alpin, lacul Turracher, care iarna este complet
înghețat, dar care își arată frumusețile ascunse
în restul anotimpurilor.
De asemenea, faptul că există 15 kilometri
de trasee de hiking, accesibile atât iarna,
cu bocanci, schiuri sau snow-shoes (tălpici
zimțate care se atașează bocancilor, pentru a se
„agăța“ de zăpadă și a evita alunecarea), cât și
vara, m-a făcut să mă întreb cum ar arăta acest
peisaj iernatic și înzăpezit dacă am înlocui
albul cu verdele crud al ierbii. Totuși, deși sunt
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5 LUCRURI DE ÎNCERCAT
NOCKY FLITZER
Este o pârtie de săniuș de 1,6 kilometri lungime, pe care poți coborî
atât vara, cât și iarna, cu viteza unui roller-coaster din parcurile
de distracții. Curbe strânse, intersecții, denivelări și salturi, toate
garantează adrenalina, însă întreaga distracție este complet sigură și
high-tech.

EXPERIENȚA SNOW-SHOE
Acea tălpică specială, cu zimți care se înfig în zăpadă și împiedică total
alunecarea, îți poate oferi un început de dimineață în mare forță. O
urcare în pantă, pe zăpadă, până la cota 1968, unde se află o cabană cu
micul-dejun pregătit, durează cam două ore. Pentru corp este asemeni
unui antrenament de forță la sală, însă aerul curat și peisajul nu se
compară cu nimic. Există și alternative mai ușoare: plimbare cu snowshoe prin pădure sau de-a lungul malurilor lacurilor înghețate din zonă.

SĂNIUȘ DE NOAPTE
Se întâmplă după căderea întunericului, pe pistele perfect iluminate și
dedicate săniușului, iar înainte de o repriză de distracție copilărească
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te poți opri pentru a savura un raclette la una dintre cabanele care
oferă această cină specială, dedicată strict celor ieșiți cu sania.

GOURMET SAFARI
Poate sună ciudat un „safari“ în vârf de munte, însă majordomii
de la Turracher se pricep să transforme asta în realitate. Există un
traseu special, care începe la ora 14:00, pentru toți cei care vor să
experimenteze mâncărurile tradiționale ale zonei. Majordomul va opri
grupul la fiecare cabană de pe traseu, unde schiorii vor putea degusta
specialitățile casei.

SNOWPARK ȘI FUN SLOPE
Creat pentru practicanții de freestyle și snowboard, Snowpark este un
parc de distracții cu obstacole spectaculoase, unde fiecare participant
își poate filma sesiunile prin camerele montate în incintă, încărcând
filmulețele pe Facebook direct de pe pistă. FunSlope este un parc de
aventuri pentru toată familia, cu obstacole, valuri, diferențe de nivel
și curbe care pun la încercare virtuozitatea schiorilor, indiferent de
nivelul lor de performanță.
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extrem de friguroasă și iubesc căldura, cred că
prefer Turracherul iarna. Oricât de bogate în
culori ar fi primăvara sau vara, acele chalet-uri
din bârne de lemn masiv și cu ferestre imense
sunt făcute parcă pentru a admira căderea
zăpezii. Cea din care scriu acest articol se află
la 1.800 de metri altitudine, într-o pădure
de pini elvețieni, și face parte din complexul
Alpenpark Turracher Höhe.
Pentru schiorii pasionați, Turracher Höhe
este poate mai puțin bătătorit decât alte
regiuni austriece mai cunoscute, fiindcă are
doar 42 de kilometri de pârtii, însă acestea sunt
foarte ample și largi, iar zona se bucură de un
sezon de schi foarte lung. Atunci când în alte
părți pistele sunt deja înverzite, în Turracher
Hohe se poate schia din noiembrie până la
finele lunii mai. În plus, conștienți de faptul
că domeniul schiabil nu se poate compara

cu cel din alte regiuni austriece, Turracher
Höhe mizează foarte mult pe serviciile conexe
oferite schiorilor, în special pe așa-numitul
„Butler-service“. Pe pârtii se plimbă tot timpul
un „valet“ local, cu Butler-mobilul lui, oferind
prosecco, acadele, bunătăți tradiționale și, în
zilele însorite, înghețată făcută după o rețetă
locală.
Pentru cei care își doresc un majordom
numai al lor, serviciul este disponibil la multe
dintre hotelurile și cabanele din zonă și îți
poți da seama care sunt stabilimentele care
oferă majordomi prin papionul negru afișat la
intrare. Un „butler“ personal, care să aibă grijă
de tot, de la pregătirea schiurilor, gustările
de pe pârtie și să preia toate grijile care ți-ar
reveni altminteri ție într-o zi de schiat de
dimineață până seara poate costa între 360 și
480 de euro pe zi. r
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