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Tavaly a világörökségbe tartozó Hallstatt-ba látogattunk, elbűvölt bennünket a
természet és az ember együttélésének csodája. Végigjártuk a sóbányának egy részét,
itt is a föld, és az annak hasznát húzó ember közös alkotását ismerhettük meg.
2016-ra ennek a látásmódnak a folytatását határoztuk el, így indult Zalaegerszeg 1 és
körzete az ausztriai Duna-kanyarba, Wachauba.
Wachau, más néven a wachaui kultúrtáj egy kereken 30 km hosszúságú, Alsó
Ausztriában található völgyszoros a Duna mentén. Wachau 2000 óta az UNESCO
Világörökségének részét képezi, Melk és Krems városok között helyezkedi el.
Wachau Ausztria legrégebbi kulturális tájegysége, már 1955-ben természetvédelmi
területnek nyilvánították. A táj és környezete egyrészt Ausztria középkori arcát, arculatát őrzi,
másrészt az ausztriai barokk építészet legszebb emlékeit vonultatja fel. Wachauban
keskenyedik el a Duna folyóvölgye. A festői táj, a kitárulkozó látóhatár, majd a beszűkülő tér,
a hegyekkel körül ölelt folyóvidék, az impozáns reneszánsz kastélyok, a szőlőhegyek és a
gyümölcsösök játékos változásai elvarázsolják a látogatót.
Wachau területe évezredek óta lakott. Ezen a területen az emberek példás harmóniában
élnek környezettükkel, nem rombolják, épp ellenkezőleg, a lehető legtöbbet és legjobbat
igyekeznek kihozni belőle. A híres teraszos szőlőskerteket, a pompás kolostorokat és idilli
szépségű part menti településeket a folyó felől lehet legkényelmesebben megcsodálni.
Egy különleges élményeket kínáló dunai hajókirándulás jelentette túránk alapját.

Krems
Krems Alsó Ausztria egyik fontos és kulturális és gazdasági központja.

Krems városa és Wachau egy időben került fel a világörökségek listájára. Krems története
szorosan összefonódik a bortermeléssel.

Dürnstein
A Kremsből induló hajóút első nagyobb állomása, a közelben található a dürnsteini
vár, ahol Oroszlánszívű Richárd raboskodott.
A község főterén egy 15. századi plébániatemplom található, melynek főkapuja Matthias
Steinl alkotása.
Aggstein romjai
Wachau jellegzetes szimbóluma a Duna jobb partján, Melk közelében lévő Aggsbach
településen található, a folyó fölé emelkedő szikla ormán.
Wachau jellegzetes szimbóluma a legendás aggstein-i várrom 300 m-re a Duna fölött, mely
egy sziklanyelven fekszik. A vár urai már az ókortól innen ellenőrizték az átmenő forgalmat.
A megközelíthetetlen sziklaszirten álló Aggstein várának aprócska rózsakertjében a vár egyik
ura egykor börtönt tartott fenn, ahol a foglyok vagy éhen pusztultak, vagy a mélybe vetették
magukat. Aggstein nagysága és jelentősége miatt az egyik legfontosabb vár volt egész
Ausztriában, ma ez a környék legszebb kilátóhelye, ahonnét Wachau nyugati részének
panorámájában gyönyörködhetünk
A Nibelung kiállítás megtekintése maradandó emlék kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A csodálatos nap után azzal az elhatározással tértünk haza, hogy jövőre a hazai Dunán
szeretnénk hajózni és a nevezetességek egy csokrát újra felfedezni.
Nemes Margit

