
Bécs nagy közgyűjteményei május közepétől 
folyamatosan nyitnak, így a nyártól már felkereshető a 
magyar vendégek körében is népszerű Szépművészeti 
Múzeum, a Természettudományi Múzeum, az Albertina 
és a Belvedere tárlatai. Egy titkos tipp azonban a Klimt 
Villa, amely a híres festő egykori alkotóházában állít 
emléket a géniusznak. A korona-krízishez kapcsolódó 
hír, hogy Gustav Klimt unokája, Brigitte Huber asszony, 
speciális Klimt motívumokkal ellátott maszkokat 
készít, amelyeket a Klimt Villának ajánlott fel karitatív 

célból. A múzeumként üzemelő Klimt Villa e maszkok 
értékesítésével is és kulturális csomagajánlatok utalvány 
formában történő online értékesítésével próbált a zárva 
tartás alatt bevételhez jutni, hogy kieső forgalma ellenére 
likviditáshoz juthasson. 

A Bécs előkelő 13. kerületében található Klimt Villa 
elérhetősége: Feldmühlgasse 11, 1130 Wien. 

További információk: www.klimtvilla.at, b2b.wien.info

AUSZTRIAI  
programajánlat

Ausztriában pár héttel előttünk járnak, megkezdődtek 
a könnyítések és már a turizmusban is a fokozatos 
újraindulást tervezik. Milyen intézkedések vannak 
érvényben májusra vonatkozóan és mi várható?

Ausztriára turisztikai szempontból a hazai szakemberek 
mindig is egyfajta etalonként tekintettek. A hosszú múltra 
visszatekintő intézményrendszer és a professzionális 
szolgáltatások összessége, amelyek ismerté és elismerté 
teszi az ágazatot. Az élet úgy hozta, hogy járványügyi 
szempontból is gyakran hivatkozási alap a sikeres osztrák 
válságmenedzselés, így most több szempontból is 
érdemes „vigyázó szemeinket” Ausztriára vetni. Ha minden 
a tervek szerint alakul, akkor május közepétől már nyitva 
lesznek az éttermek és egyes múzeumok és pünkösdre 
megnyithatnak a szálláshelyek és további turisztikai 
attrakciók. Természetesen a higiéniára és a közösségi 
helyen az egymástól való távolságtartásra továbbra  
is fokozottan figyelni kell. Étteremben egy asztalnál 
például csak négy felnőtt ülhet egyszerre, meg a gyerekeik, 
csoportos foglalásokat egyelőre nem fogadhatnak. 

Mi az elképzelésük a nyári turisztikai szezonnal 
kapcsolatban, hogyan és milyen formában tudnak  
majd működni a szolgáltatók?

Mivel az iskolaszünet itt később - csak júliustól - kezdődik, 
így a nyári főszezonra már várhatóan kellő gyakorlattal 
rendelkeznek az új előírások mellett üzemelő szolgáltatók, 
hogy felkészülten és biztonságos feltételekkel 
fogadhassák vendégeiket. Többször elhangzott, hogy 
első körben majd a szomszédos országok felől történik 
meg a határok megnyitása, ahol szinten sikeres volt a 

vírus elleni védekezés, így nem jelent majd 
fokozott kockázatot a vendégforgalom 

beindulása. Az én optimista és remélt 

forgatókönyvem szerint a főszezon kezdetére Ausztria, 
Bajorország és a V4 ország-csoport már átjárható, 
beutazható lesz turisztikai szempontból. 

Látva a tendenciákat, mi a véleménye, Magyarország 
mikor tudja követni Ausztriát, ezekben a turizmus 
számára nagyon fontos intézkedésekben?

Mivel a járvány Ausztriában két héttel korábban kezdődött, 
így nagyjából két-három hetes szakaszokban lehet követi 
az itteni intézkedéseket. 
Ebből kiindulva, - a felkészülési időt is beleszámítva - 
nyár első felében már Magyarországon is működhet az új 
feltételekhez adaptál turisztikai infrastruktúra, az éttermek 
és szálláshelyek fogadhatják a vendégeket, nyitva lesznek 
a strandok és fürdők és a keresett turisztikai attrakciók.

Elképzelhetőnek tartja, hogy a koronavírus okozta 
helyzet, amely szinte az összes szolgáltatói ágat 
negatívan érintette, végül mégis pozitív mérleget mutat  
a jövőre nézve megtett újszerű, "másképpen 
gondolkodó" változtatások miatt?

A járvány sok mindent relativizált és átértékelt. Új szokások 
honosodnak meg az utazásban is, sokkal felelősebben 
fogunk gondolkodni, felértékelődik a regionalitás és 
a helyi értékek. E jelenség hosszabb távon környezeti 
szempontból is előnyös. Nem feltétlenül kell mindenhová 
repülővel utazni, fel lehet vonatra is ülni, s pár óra alatt 
olyan helyeket is kényelmesen felkereshetünk, ahol 
korábban például mindig csak átutaztunk, de nem 
álltunk meg. Például a magyarok többsége jól ismeri 
Bécset, megfordult Salzburgban, de sokan nem álltak 
meg Linzben. Most itt az idő, hogy ellátogassunk a jövő 
városába, Linzbe is (Lásd ausztriai programajánlónkat,  
a következő oldalon).

Ahogy a lapszámunkban olvashatták, itt az ideje, olyan 
helyeket is felkeresnünk, amelyek a közelben vannak, 
ugyanakkor valahogy mindig elmentünk mellettük. Ilyen 
úti cél lehet idén Linz, amely nyáron is ideális frissítő 
célpont. A felső-ausztriai Linzről egyre többet hallani és 
olvasni Magyarországon is. Az elmúlt években elsősorban 
a turisztikai szakmai körökben szaporodtak meg a cikkek 
és tudósítások a "Linzi Csodáról." Ezekben az írásokban 
főleg azt elemezték, hogy miként válhatott egy korábbi 
ipari város sikeres kulturális fővárossá, s egyben a modern 
Ausztria cégtáblájává. Az Európa Kulturális Fővárosa címet 
több mint egy évtizede viselő Linz egy olyan város, ahol 
egyszerre értik, érzik és élvezik is az életet, tudják mi 
teszi boldoggá a városba látogatókat és a városban élőket 
egyaránt. Az életminőség központú turizmus-fejlesztésben 
a város turisztikai hivatala élen jár. Egymás után kapják e 
területen a nemzetközi díjakat és elismeréseket. Linzben 
nem csak a TOP turisztikai attrakciók érdekesek, hanem 

az az életérzés is, ahogy a helyiek élik a mindennapjaikat. 
Ahogy a város szlogene  "Linz verändert/Linz megváltoztat" 
ígéri, a város a pozitív változások mintapéldája. A jövő 
városának is nevezett Duna-menti  Linzben járva magunk is 
átélhetjük azt a pozitív áramlatot, amely magával ragadja  
a látogatót, s "várakozáson felüli" élményeket és újszerű 
gondolatokat ébreszt bennünk. Ennek hatására, mi is 
kicsit megváltoznunk, gondolatokban és ismeretekben 
gazdagabbak leszünk. Linz segít rácsodálkozni a 
mindennapi dolgokra, segít kiszakadni a mindennapi 
mókuskerékből. S mi más is lehetne a turistáskodás 
lényege, ha nem éppen ez, kilépni a megszokott 
keretekből, s új inspirációkat gyűjteni. A koronavírus 
utána időszakban, a karanténből kiszabadulva, nincs 
ideálisabb helyszín arra, hogy újratervezzük életünket, s 
megtervezzük a boldogabb jövőt. 

Utazási információk: www.linztourismus.at

Interjú Kovács Balázzsal, Ausztriában élő turisztikai szakértővel 

Kovács Balázs 
turisztikai szakértő
a bécsi székhelyű GD 
Consulting tulajdonosa

A korona-krízis alatt folyamatos tájékoztató 
szolgáltatást végez, hogy az ausztriai 
tapasztalatokat a hazai turisztikai  
ágazatban is megismerhessék.

NEMCSAK MI VÁLTOZUNK,  
UTAZÁSI SZOKÁSAINK IS…

Bécsi Klimt Villa

Látogatás Linzbe, a jövő városába

Tippek: Linz közúton és vasúton is egyszerűen elérhető Magyarországról, a kényelmes railjettel pár óra alatt 
átszállás nélkül elérhetjük a várost Magyarországról. A legérdekesebb múzeuma a Ars Electronica Center, amelyet 
a jövő múzeumának is neveznek. Itt található Ausztria legnagyobb dómja, valamint az egyedülálló fogaskerekű, 
amely közvetlenül a város főteréről vezet a hangulatos Pöstling-hegyre, ahol állatkert és gyermekvasút is található. 
Sétáljunk a Duna-parton, hagyjuk, hogy a változás szele megérintsen minket is. Ne hagyjuk ki az eredeti linzer tortát! 

Fotó: Linz Tourismus

52 ÉLETMÓD52 ÉLETMÓD52 ÉLETMÓD52 ÉLETMÓD 53


