
24    NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER

Pe pârtiile din Austria Inferioar\
O poveste revigorant` cu ([i despre) oameni care se bucur` de iarn`, 

de schi, de vin fi ert [i de [naps. TEXT: ADINA BRÂNCIULESCU

Robert Wolf e un b`rbat înalt, atletic, 
la vreo 60 de ani, cu multe riduri pe fa]`. 
Costumul de schi îi sublinia statura sporti-
v`. Ochii alba[tri [i sp`l`ci]i i s-au luminat 
brusc atunci când i-am spus c` nu vreau 
s`-mi arate doar zonele populare, ci locu-
rile lui preferate din Lackenhof. M-a strâns 
cu putere de mân`, m-a luat de bra] [i m-a 
condus c`tre schilifturi. 

Pentru început, am f`cut un popas. 
Ne-am oprit la o caban` din vârful 
muntelui. Primul rând de [naps a fost de 
înc`lzire. Urm`toarele trei ne-au dezle-
gat limbile. Încântarea lui Wolf cre[tea 
cu fi ecare pahar pe care eu îl d`deam pe 
gât. Un tân`r cu o c`ciul` caraghioas`, 

ând a sunat Herr Wolf, eram înc` în ma[ina murdar`, 
veche ([i cu multe amintiri) a lui Michael. Ne a[tepta. 
Plecaser`m de o or` din Göstling [i ne îndreptam, f`r` 
grab`, pe un drum de munte cu serpentine, c`tre regiunea 
de schi Lackenhof Ötscher. Michael a ap`sat accelera]ia.  

Iat`-m` în Austria Inferioar`, într-un circuit fulger de trei zile prin 
regiunile de schi, s` v`d cum petrec austriecii pe pârtie [i s` m` 
distrez ca ei. Cu o zi înainte, vizitasem zona Alpilor Vienezi, acum 
m` familiarizam cu Mostviertel-ul. Austria Inferioar` este cel mai 
mare land austriac. Are capitala la Sankt Pölten [i înconjoar` Viena, 
f`r` a o include din punct de vedere administrativ. Vecin`tatea ei 
cu Viena este principalul avantaj în competi]ia cu pârtiile mai mari 
[i mai populare ale Tirolului: în aproximativ o or` [i jum`tate de 
mers cu ma[ina, po]i s` ajungi din Viena pe pârtie.
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EXCURSII
La o oră de Viena se 
întind pârtiile Austriei 
Inferioare, pe o suprafaţă 
de peste 150 km2.
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în form` de mascot`, a intrat 
s` întrebe ceva. Toat` lumea 
a izbucnit în râs. Dup` o or` 
am luat-o din loc. Înainte de a 
pleca, gazda ne-a mai servit un 
rând de b`utur`. Wolf a luat 
de pe tejghea un p`h`rel mic 
de [naps în form` de papuc, 
mi-a zâmbit complice [i mi 
l-a strecurat în buzunar: „Ca 
s`-]i aminte[ti de [napsul de 
aici“ [i mi-a f`cut cu ochiul. 
Într-o jum`tate de or`, gru-
pului nostru vesel i s-a al`turat 
[i Andreas Holzinger, fost 
schior de performan]`, acum 
managerul sta]iunii. În ziua 
aceea, a pendulat bine dispus 
între problemele administra-
tive [i grupul nostru. Îi pl`cea 
s` vad` mul]i turi[ti, z`pad` [i 
oameni cu schiuri în picioare. 
Cu smocul de p`r blond l`sat 
sub buza inferioar` [i cu atitudinea lui 
relaxat`, p`rea mai degrab` un turist. 
Mai departe, am împ`r]it un snowmo-
bil cu el [i cu Michael. În formula asta 
(Michael între mine [i Andreas, [i Wolf 
urmându-ne pe schiuri) am f`cut turul 
de onoare al regiunii. 

„Drumul şnapsului“ şi alte 
obiceiuri de la poalele Ötscher-ului
Zona de schi se afl ` într-o vale lateral`, situa-
t` la baza masivului Ötscher, la o altitu-
dine de 810 m. Regiunea m`rginit` de 
Ötscher-ul Mare (1.893 m) [i Ötscher-ul 
Mic (1.560 m) are 19 km de pârtie, u[oar`, 
medie [i difi cil`, iar pe lâng` pârtii sunt 
al]i 10 km de rute pentru drume]ii iernati-
ce, plimb`ri cu sania tras` de cai [i pentru 
skijöring (schiorii sau snowboarderii sunt 
tracta]i cu un snowmobil). Sezonul de schi 
este deschis aici de la jum`tatea lunii noiem-
brie pân` la jum`tatea lunii aprilie.

Urm`torul popas s-a consumat într-o 
caban` la fel de primitoare: am plecat de 
acolo cu un bax de rom (gratuit, cadou 
de la Herr Wolf), pe care-l ]ineam într-un 
echilibru precar pe snowmobil, între 
mine [i coasta lui Michael. La baza pârti-
ilor, a urmat o combina]ie de Red Bull cu 
Jagermeister. Era deja sear`. Andreas a 
acordat premii unor pu[ti veni]i la schiat 
[i ni s-a al`turat din nou. „În Austria, 
oamenii schiaz` de mici. Încep de pe la 
trei-patru ani [i în timpul [colii merg în 
tabere de schi. Schiul face parte din via]a 

noastr`. Iarna, noi venim s` schiem, nu 
plec`m altundeva“, mi-a spus Michael. 

În fa]a restaurantului, a[teptau sute 
de perechi de schi înfi pte în z`pad` [i 
în suporturile special amenajate. „Aici 
sunt populare après skiurile. Dup` ce 
obose[ti, te aduni cu prietenii [i r`mâi, 
[i bei, [i glume[ti, [i bei [i tot a[a, pân` 
târziu“, mi-a spus Michael. {i un alt obi-
cei de-al lor care mi-a pl`cut este c` fac 
opriri dese la cabane. „Schiem pu]in, ne 
odihnim. Nu ne obosim peste m`sur`, 
venim s` ne sim]im bine, nu s` ne 
chinuim“, îmi spune Michael. M` gân-
deam s` organizez un après ski cu baxul 
meu de rom. Ideea a avut succes. Herr 
Wolf aproba [i m` b`tea prietene[te pe 
picior. Avea urechile incredibil de ro[ii 
[i zâmbea larg. Nu în]elegea foarte bine 
engleza, dar b`nuia c` e de bine. Era înc` 
în form` [i mai avea s`-mi arate ceva. 
Nu [tiu nici acum ce am c`utat într-o 
biseric` pustie, pe întuneric, [i nici ce 
f`ceam noaptea într-un cimitir. Proba-
bil c` nu am în]eles prea bine explica]iile 
lui Wolf. În cele din urm`, de comun 
acord, am intrat într-un bar: „Wolf vrea 
s`-]i arate via]a noastr` de noapte din 
Lackenhof“, mi-a spus Michael. 

Cocktail dulce, cupe de şampanie 
şi discuţii în faţa şemineului
Peste zece minute, tomnaticul meu cava-
ler îmi întindea un cocktail verde, foarte 
dulce, preparat special pentru mine. 

Michael spusese „pas“ [i se mul]umea 
s` ne priveasc`. Eram într-un bar mic 
în care barmanul, un b`iat cu p`r rasta, 
f`cea [i pe DJ-ul. Îi pl`cea muzica oldie. 
Mi-am încheiat ziua într-un hotel de 
patru stele din Lackenhof (Bio-Wellness-
hotel Jagdhof), ame]it` de lichidele 
consumate [i cufundat` într-un fotoliu 
comod în fa]a unui [emineu în care ar-
dea focul. În a[teptarea cinei, aveam în 
mân` un pahar de [ampanie. În stânga 
mea, Wolf. În dreapta, Michael. Nu am 
mai f`cut après ski. To]i eram mole[i]i. 
{i atunci mi-am mai amintit c`, în seara 
aceea, în timp ce ne plimbam, Herr 
Wolf ne-a p`r`sit pe mine [i pe Michael 
câteva minute, ca s`-[i aduc` ma[ina mai 
aproape. Pe moment, mi-am ascuns sur-
priza, dar când am prins o clip` prielnic`, 
nu m-am putut st`pâni: „Dar tu ai v`zut 
ce ma[in` are Herr Wolf?“ Era un super 
Porsche Carrera. 

Cu o sear` înainte înnoptasem într-o pen-
siune din Lassing, la aproximativ 7 km de 
zona de schi Hochkar-Göstling. Se chema 
Gasthof Fahrnberger (www.gasthof-fah-
rnberger.at). Dormeam într-o camer` care 
mirosea a lemn [i a var proasp`t. Pe pat, 
pernele erau învelite în fe]e albe, brodate [i 
la geamurile mici, cu rame din lemn, erau 
perdele fi ne, tot albe. Singura mea nedu-
merire a fost lipsa cabinei de du[ – adic` 
du[ul era lâng` chiuvet`, f`r` nicio u[` 
desp`r]itoare de camer`. Lucrul `sta m-a 
mirat, mai ales c` în camer` era [i un p`tu] 

Excursii

Pârtiile de la Zauberberg Semmering sunt luminate în totalitate în timpul nopţii. Din ce în ce mai mulţi vienezi 
vin aici după serviciu, schiază câteva ore şi se întorc acasă.
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Alte sta]iuni de schi 
din Austria Inferioar\:
Zauberberg Semmering (în Alpii Vienezi)
Regiunea este situat\ la 95 km de Viena. 
La Zauberberg Semmering sunt 14 km 
de pârtie, spa]ii pentru copii [i o pârtie 
spectaculoas\ pentru s\niu[. La Semmering 
Wechseln Panoramaloipe, vizitatorii au 
la dispozi]ie 100 km de pârtie pentru schi 
fond, la 1.000-1.500 m altitudine. 

Gostling-Hochkar (în Mostviertel)
Este cea mai înalt\ regiune de schi din 
Austria Inferioar\, cu cea mai mare garan]ie 
de z\pad\. Pe cei 18 km de pârtie, se poate 
schia de la începutul lunii decembrie pân\ 
la începutul lunii mai. 

Annaberg (în Mostviertel)
Un loc potrivit pentru familii: 20 km de pârtie, o 
priveli[te superb\ [i o echip\ de instructori care 
se ocup\ de antrenamentul copiilor. 

Traseul meu: Aeroportul 
Viena Schwechat (pe 
A4) – Vösendorf (pe A2, 
direc]ia Graz) – Kirch-
berg am Weschseln 
– Markt – Graben – Ma-
ria Schutz – Greis – Sem-
mering – Bundesstraße 
– Wegscheid (pe B 20 [i 
B 71) – B25/ Erlauftal-
Bundesstraße – Göstling 
an der Ybbs (pe B31, 
B25) – B71/Zellerrain-
Bundesstraße-Ötscher 
Lackenhof – B71/ 
Maierhofen/Zellerein 
– Seestraße (pe B20) 
– Annaberg (pe B20) 
– nodul Steinhausl (intri 
pe A2) – nodul Vösen-
dorf (S1) – aeroportul 
Viena Schwechat.

(pentru copii, am presupus). Am luat cina 
într-o înc`pere îmbr`cat` în lemn, cu mese 
[i scaune din lemn [i cu fe]e de mas` sim-
ple, albe. Tacâmurile str`luceau. În [emi-
neu ardea focul, iar lâng` el era a[ezat un 
co[ plin cu lemne. Am mâncat trei feluri 
de mâncare, am încheiat cu [trudel cu mere 
(preparat în cas`) [i am stropit totul cu vin 
fi ert. Era cald, iar vinul fi ert îmi d`dea senza-
]ia c` plutesc. Nu am mai avut putere s` 
\ncerc micul lor spa. 

Oaspetele este stăpânul locului
Acum, la Jagdhof, primeam o nou` dovad` 
de ospitalitate. Gazdele mele erau o doamn` 
în vârst`, distins` [i cu maniere irepro[abile, 
[i fi ul ei – un b`rbat la vreo 45 de ani, cu 
p`r u[or grizonat, fa]a neted` [i ochi foarte 
alba[tri. Nu am putut s` nu remarc c` era 
chipe[. Cât am b`ut [ampania [i am discutat 
în fa]a [emineului, ne-a fost preg`tit` masa. 
Am mâncat împreun`. Hotelul era plin cu 
picturi, expuse pe hol, în camere [i în sala de 
mese. Deasupra patului meu se afl a una cu 
un cal albastru, ireal. Toate – crea]iile do-
amnei. Pictura era hobby-ul ei. Diminea-
]a, m-a întâmpinat într-o rochie clasic`, 
de zi. La gât avea un [irag de m`rgele. Era 
luni [i turi[tii nu se înghesuiau în hotel. Dar 
totul ar`ta impecabil.  

FINAL: Se apropia ora plec`rii din 
Zauberberg Semmering, când eu, Ulrike 
[i Birgit, cele dou` înso]itoare ale mele 
prin Alpii Vienezi, am luat o scurt` pauz` 

de vin fi ert într-un loc foarte pitoresc. 
Nu aveam motive de nemul]umire: 
vedeam z`pad` în jur, stomacul mi-era 
plin (rezolvasem problema asta la Lich-
tensteinhaus – www.lichtensteinhaus.at), 
iar popasul de la Bärenbar se ivea toc-
mai când trebuia: dup` ce am coborât cu 
sania, f`r` oprire, o por]iune bun` din 
pârtia de 3 km [i doream s`-mi dezmor-
]esc pu]in oasele. Gazda era un b`rbat la 
vreo cincizeci de ani, solid, cu c`ciul` 
ro[ie [i barb` ro[cat`. Vindea vin fi ert 
[i Glühmost – un fel de cidru fi ert, f`r` 
alcool – într-o co[melie cu nume m`re] 
(în german`, Bärenbar înseamn` Barul 
Ur[ilor). Dansa [i îndemna lumea care 
se oprea la el s` fredoneze muzica u[oar` 
care se auzea la boxe. În jurul meu, oa-
menii beau [i ]ineau ritmul muzicii. Câ]i-
va tineri, care f`ceau un trenule] din 
s`nii pentru plecare, se r`sturnaser`. Ne 
uitam la ei [i râdeam tare. Am r`mas 
acolo dou`zeci de minute, cât s` beau 
vinul acri[or, dintr-o can` alb` de por]e-
lan. „Gehen Sie schon?“ (Pleca]i deja?), 
ne-a întrebat Omul Muntelui. „Na, gute 
Reise! “ (C`l`torie pl`cut`, atunci!), ne-a 
strigat, sco]ând capul din co[melie ca s` 
ne vad` plecarea. I-am f`cut cu mâna, 
râzând \n hohote.
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