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The region Vulkanland is located in the 
south east of Styria. It was selected as  
European Destination of Excellence 
(EDEN), because of the traditions 
inherited and preserved through the 
generations. The landscape in the area 
is shaped by numerous, nowadays 
extinct, volcanoes, which have gentled 
into rolling hills throughout millions 
of years. The Vulkanland invites its 

guests to enjoy locally produced food 
and drinks, hike along the trails of 
the volcanoes, play a round of golf on 
one of several golf courses scattered 
throughout the region or relax in one 
of the thermal baths.   Embedded 
into green and unspoiled nature, the 
thermal baths are one of the remaining 
witnesses of the eruptive past of the 
area. The high density of natural and 

cultural riches calling the Vulkanland 
their home is unique and the combi-
nation of both facilitates mental and 
physical relaxation and recreation. The 
gentle volcanic hills and the power of 
thermal water suggest a hidden energy 
that holidaymakers may happily tap 
into.

Vulkanlandin seutu sijaitsee Steier-
markin osavaltion kaakkoisosassa. Sille 
on myönnetty sen läpi sukupolvien 
jatkuneiden perinteiden ansiosta 
European Destination of Excellence 
(EDEN)-palkinto. Alueen maisemia 
ovat muokanneet lukuisat aikoja 
sitten sammuneet tulivuoret, jotka 
ovat tasoittuneet miljoonien vuosien 

saatossa aaltoileviksi mäiksi ja kuk-
kuloiksi. Vulkanland kutsuu vieraansa 
nauttimaan paikallisesti tuotetusta 
ruoasta ja juomasta, vaeltamaan 
tulivuorten poluilla, pelaamaan 
golfia seutua täplittävillä golfkentillä 
ja rentoutumaan sen kylpylöissä.   
Vehreän ja koskemattoman luonnon 
ympäröimät kylpylät ovat yksi nyky-

päivän todiste alueen tuliperäisestä 
menneisyydestä. Alueen luonnon ja 
paikalliskulttuurin rikkaus yhdessä 
luovat täydellisen ympäristön mielen ja 
kehon rentoutumiselle ja virkistykselle. 
Loivat tuliperäiset mäet ja lämpimän 
veden voima tarjoavat matkailijoille 
hiljaista energiaa.

Incoming Agency | Matkatoimisto
Spirit of Regions
Gabriele Grandl | + 43 664 96 82 882
touren@spiritour.at
www.spiritour.at

Medical care | Lääkäri ja ensiapu
Hospital in Feldbach and Bad Radkersburg  
Sairaala Feldbachissa ja Bad Radkersburgissa
Tour guides in | Matkaoppaiden kielet
German, English, Italian, Slovenian 
saksa, englanti, italia, slovenia

Public transportation | Julkinen liikenne
Graz Airport, Feldbach train station 
Lentokenttä Grazissa, rautatieasema 
Feldbachissa



Day 1 Starting from 2 p.m. 
arrival of the guests at the 
hotel (3 stars or farm holiday 
home). An ambassador of 
the region welcomes them 
and accompanies them with 
things to know, sagas and 
stories through their stay. 
Visit of the Tabor in the city 
of Feldbach, in former times 
a fortification, nowadays 
hosting a museum about the 
history of the border region 
Vulkanland in the south-east 
of Austria. Walk through the 
city centre. Dining together. 
Day 2 Excursion to the ham 
manufactory Vulcano and 
the historical premises of 
Castle Kornberg. Traditional 
dinner. 
Day 3 Visit of the world-fa-
mous chocolate manufactory 

Zotter, where you might try 
more than a 100 varieties of 
chocolate – all of them fair 
trade. Lift up the Riegersburg 
and guided tour through its 
much fought over premises. 
The fortress Riegersburg 
dominates a region of castles 
and fortresses, which used 
to be strongholds in the 
defence of the region against 
invaders. Today they are 
popular tourist attractions 
located along the castle 
road. Traditional dinner at a 
Buschenschank. 
Day 4 Guided city tour 
through Graz with a visit 
of Castle Eggenberg, an 
architectural highlight, and 
its park. Traditional dinner. 
Day 5 Check-out and 
departure.

Culture of living in 
Vulkanland

Season | Kausi
April – Mid of July 
huhtikuu - heinäkuun puoliväli

Price | Hinta
€ 495,00 

1. päivä Saapuminen
majoituspaikalle (3 tähden 
hotelli tai maatilamajoitus)
14.00 alkaen. Paikallinen
matkaopas toivottaa
matkailijat tervetulleeksi.
Hän kulkee ryhmän mukana 
koko matkan ajan ja kertoo
alueesta, sen historiasta
ja legendoista. Vierailu
Feldbachin kaupungissa
sijaitsevassa Taborissa,
entisessä linnoituksessa
joka on nykyään alueen
historiasta kertova museo.
Kävelykierros keskustassa.
Yhteinen päivällinen.
2. päivä Tutustumisretki
Vulcanon prosciuttoteh-
taalle ja Kornbergin linnaan.
Perinteinen päivällinen.
3. päivä Vierailu
maailmankuululla Zotterin

suklaatehtaalla, mahdollisuus 
maistaa yli sataa eri reilun 
kaupan suklaalaatua. Opas-
tettu kierros monia taisteluja 
nähneessä Riegersburgin 
linnassa. Riegersburg on 
hallitseva nähtävyys linnojen 
ja linnoitusten täyttämällä 
seudulla. Ennen ne puolus-
tivat seutua hyökkääjiltä, 
mutta nykypäivänä ne ovat 
suosittuja nähtävyyksiä 
linnojen tiellä.  Perinteinen 
päivällinen viinitilalla. 
4. päivä Opastettu bussi-
kierros Grazissa, Steiermar-
kin pääkaupungissa. Vierailu
Eggenbergin arkkitehtoni-
sesti kiinnostavassa linnassa
ja sen puistossa. Perinteinen
päivällinen.
5. päivä Huoneiden
luovutus ja paluumatka

Linnoja ja ruokakulttuuria 
Vulkanlandissa

Vulkanland 
Austria



The offer includes
4 nights in a family owned hotel or 
farm holiday home incl. breakfast 
3 traditional dinners

1 traditional snack at a Buschenschank
Entrance fee Tabor museum Feldbach
Lift and guided tour through the 
fortress Riegersburg
Guided tour & tasting at Vulcano’s ham 

manufactory and Zotter chocolate 
manufactory
City tour by bus through Graz and 
entrance fee to Castle Eggenberg
Guided tour through Castle Kornberg
Tour guide and transportation during 
the stay
Single room supplement 
EUR 60,00

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella perheomisteises-
sa hotellissa tai maatilamajoituksessa 
Kolme perinteistä päivällistä
Yksi perinteinen päivällinen viinitilalla.
Vierailu Taborin museossa Feldbachissa
Opastettu kierros Rie-
gersburgin linnassa
Opastettu kierros Vulcanon prosciutto-

tehtaassa ja Zotterin suklaatehtaassa
Bussikierros Grazissa, vierailu 
Eggenbergin linnassa
Opastettu kierros Kornbergin linnassa
Matkaopas
Kuljetukset kohteiden välillä
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 60,00



Day 1 Starting from 2 p.m. 
arrival of the guests at the 
hotel (3 stars or farm holiday 
home). An ambassador of 
the region welcomes and 
guides you throughout your 
stay – telling you about 
things to know, sagas and 
stories about the region and 
its inhabitants. Presentation 
of the method ‘Geomancy & 
Landscape’. Short hike (about 
1 hour) followed by a joint 
dinner. 
Day 2 Getting to know 
the volcanic past of the 
landscape on a hike. Feeling 
and sensing of different 
natural qualities around the 
Castle Kapfenstein. Four 
hours of geomantic methods 
in the countryside with two 
hours hiking time. Tasting a 
sweet specialty out of the 
castle’s kitchen. Enjoying a 
traditional dinner together. 

Day 3 Day ticket for 
the thermal bath in Bad 
Gleichenberg. Nestled into 
the 20ha spa park with 
high architectural quality, 
tranquillity is the main focus 
of this thermal bath. Lunch 
break in the thermal bath. 
Dinner on the way back to 
the accommodation. 
Day 4 Short geomantic walk 
to special places and viewing 
points. Traditional lunch, 
tasting wines originating 
from volcanic soil and dinner 
on the way back to the 
accommodation. 
Day 5 Check-out and 
departure.

Geomancy & Landscape

1. päivä Saapuminen
majoituspaikalle (3 tähden 
hotelli tai maatilamajoitus)
14.00 alkaen. Paikallinen
matkaopas toivottaa
matkailijat tervetulleiksi.
Hän kulkee ryhmän mukana 
koko matkan ajan ja kertoo
alueesta, sen asukkaista 
ja legendoista. Esitelmä
“maisemia ja geomantiaa”
-metodista. Lyhyt vaellus (n.
1 tunti), yhteinen päivällinen.
2. päivä Tutustuminen
alueen tuliperäisen maape-
rän menneisyyteen vaelluk-
sella. Luonnon tutkiskelua
ja aistimista Kapfensteinin
linnan ympäristössä.
Geomantia-aktiviteetteja

maaseudulla (4 h, kävelyä 
2 h). Maistiaisia linnan 
keittiössä. Perinteinen 
päivällinen. 
3. päivä Kylpyläpäivä Bad
Gleichenbergissä. Rauha
ja rentoutuminen ovat
pääosassa arkkitehtoni-
sesti kauniilla 20 hehtaarin
kylpyläalueella.  Lounastauko
kylpylässä. Päivällinen
matkalla hotellille.
4. päivä Lyhyt geoman-
tiakävely tärkeille maise-
makohteille. Perinteinen
lounas ja paikallisten viinien
maistelua matkalla hotellille.
5. päivä Huoneiden
luovutus ja paluumatka.

Maisemia ja geomantiaa

Vulkanland 
Austria

Season | Kausi
March – Mid of July 
maaliskuu - heinäkuun puoliväli

Price | Hinta
€ 448,00 



The offer includes
4 nights in a family owned hotel or 
farm holiday home incl. breakfast
4 traditional dinners

2 traditional snacks at a 
Buschenschank
Entrance fee to the thermal bath Bad 
Gleichenberg incl. lunch

Guided wine tasting
Knowledge transfer Geomancy & 
Landscape
Tour guide and transportation during 
the stay
Single room supplement 
EUR 60,00

Matkapaketti sisältää 
Neljä yötä aamiaisella 
perheomisteisessa hotellissa 
tai maatilamajoituksessa
Neljä perinteistä päivällistä
Kaksi perinteistä ruokailua viinitilalla
Vierailu ja lounas kylpylässä 
Bad Gleichenbergissä

Viininmaistajaiset
Tutustumista geomantiaan
Matkaopas
Kuljetukset kohteiden välillä
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 60,00



Yodelling & Gentle 
exercise in Vulkanland

Jodlausta ja kevyttä 
liikuntaa Vulkanlandissa

Vulkanland 
Austria

Season | Kausi
November - February 
marras-helmikuu

Price | Hinta
€ 495,00 



Day 1 Starting from 2 p.m. 
arrival of the guests at the 
hotel – (3 stars or farm 
holiday home). An ambassa-
dor of the region welcomes 
and guides you during your 
stay. The playful interaction 
with your voice and its eco 
in nature and your body will 
accompany you throughout 
the stay. Visit to Straden, a 
village with four churches. 
Getting to know the acoustics 
of churches with easy voice 
exercises. Joint dinner. 
Day 2 Good morning dear 
voice! Health through breath-
ing exercises and fun through 
try-outs of the typical Styrian 
singing – the yodelling. 
Excursion through the region 
with a visit to Weltmaschine, 
ham manufactory Vulcano 
and the historical premises of 
Castle Kornberg. Traditional 

dinner. 
Day 3 Day ticket for 
the thermal bath in Bad 
Gleichenberg. Nestled into 
the 20ha spa park with 
high architectural quality, 
tranquillity is the main focus 
of this thermal bath. Lunch 
break in the thermal bath. 
Dinner on the way back to 
the accommodation. 
Day 4 Good morning dear 
voice! Getting to know of 
elder berry, a typical and 
very old crop plant of the 
region. Tasting of elder berry 
juice – very vital. Winter walk 
to the Huabn, a special place 
where a light, but hot lunch 
is served. Guided meditation 
with explanations about 
mental training. Traditional 
dinner. 
Day 5 Check-out and return 
trip.

1. päivä Saapuminen
majoituspaikalle (3 tähden 
hotelli tai maatilamajoitus)
14.00 alkaen. Paikallinen
matkaopas toivottaa toivottaa
matkailijat tervetulleeksi ja
kulkee matkan ajan ryhmän 
mukana. Leikkimielisiä ääni- ja 
kaikuharjoituksia luonnon
keskellä sekä kevyttä liikuntaa
on sisällytetty ohjelmaan läpi 
koko matkan. Vieraily neljän
kirkon kylässä, Stradenissa.
ja Kirkkojen akustiikkaan
tutustumista helpoilla
ääniharjoituksilla. Yhteinen
päivällinen.
2. päivä Huomenta, ääneni!
Hengitysharjoituksia ja tutus-
tumista Steiermarkilaiseen
jodlaukseen. Kierros seudulla:
kohteina Weltmaschine,
Vulcanon prosciuttotehdas ja
Kornbergin linna. Perinteinen
päivällinen.

3. päivä Kylpyläpäivä Bad
Gleichenbergissä. Rauha ja
rentoutuminen ovat pääosas-
sa arkkitehtonisesti kauniilla
20 hehtaarin kylpyläalueella.
Lounastauko kylpylässä.
Päivällinen matkalla hotellille.
4. päivä Huomenta, ääneni!
Tutustumista alueen perin-
teikkääseen viljelykasviin,
seljaan. Terveelliset seljame-
humaistiaiset. Talvikävely
Huabn-ravintolaan, kevyt
lämmin lounas. Ohjattua
meditaatiota. Perinteinen
päivällinen.
5. päivä Huoneiden
luovutus ja paluumatka

The offer includes
4 nights in a family owned hotel or 
farm holiday home incl. breakfast
4 traditional dinners
1 traditional meal at a 
Buschenschank
Entrance fee thermal bath 
Gleichenberg incl. lunch
Entrance fee Weltmaschine
Guided tour & tasting Vulcano’s ham 

manufactory 
Guided winter walk with lunch snack 
and meditation
Knowledge transfer health through 
singing 
Tour guide and transportation during 
the stay
Single room supplement 
EUR 60,00

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella 
perheomisteisessa hotellissa 
tai maatilamajoituksessa
Neljä perinteistä päivällistä
Yksi perinteinen päivällinen viinitilalla
Vierailu ja lounas kylpylässä 
Bad Gleichenbergissä
Vierailu Weltmaschine-koneella
Ohjattu kierros ja maistiaisia 

Vulcanon prosciuttotehtaalla 
Talvikävely, lounas ja meditaatio
Terveellisiä lauluharjoituksia 
Matkaopas
Kuljetukset kohteiden välillä
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 60,00



Season | Kausi
November - December
marras-joulukuu

Price | Hinta
€ 510,00 

Vulkanland 
Austria

Advent in  
Vulkanland

Adventinviettoa 
Vulkanlandissa 



The offer includes
4 nights in a family owned hotel incl. 
breakfast
3 traditional dinners
1 traditional meal at a 
Buschenschank
Handicraft at the honey farm
Entrance fee Weltmaschine
Guided tour & tasting at Vulcano’s 
ham manufactory

Guided tour & tasting at the 
chocolate manufactory
Visit of Christmas exhibition
Weaving of your own Advent wreath
Guided winter walk with meditation
Tour guide and transportation during 
the stay
Single room supplement 
EUR 80,00

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella 
perheomisteisessa hotellissa
Kolme perinteistä päivällistä
Yksi perinteinen 
päivällinen viinitilalla
Käsitöitä hunajatilalla
Vierailu Weltmaschine-koneella
Ohjattu kierros ja maistiaisia 
Vulcanon prosciuttotehtaalla 

ja Zotterin suklaatehtaalla
Joulunäyttely
Adventtikranssien tekoa
Talvikävely ja meditaatiota
Matkaopas
Kuljetukset kohteiden välillä
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 80,00

Day 1 Starting from 2 
p.m.: arrival of our guests 
at the hotel (3 stars). An 
ambassador of the region 
welcomes and accompanies 
them during their stay, 
passing on things to know, 
sagas and stories about the 
region and its inhabitants. 
Outing to a honey farm. 
There you learn about the 
production of honey and 
its active ingredients. The 
delicious smell of beeswax 
is in the air and reminds us 
of the upcoming Christmas 
holidays. You form your own 
candle out of liquid beeswax. 
Dinner at the hotel. Presen-
tation of the region through 
pictures. 
Day 2 Day-trip along the 
former volcanic hills to 
three famous and popular 
tourist attractions. The 
fascinating story about the 
Weltmaschine built by Franz 
Gsellmann in Edelsbach, 
the emotional seduction 
during a visit at Vulcano’s 
ham heaven and a tour 
through the chocolate 
theatre of Josef Zotter charm 
the visitors. Once seated 

inside the chocolate theatre 
everything revolves around 
the cacao bean and more 
than a hundred varieties may 
be tasted during the visit. In 
conclusion of the day, we’ll 
visit the Christmas exhibition 
at the baroque Castle 
Kornberg. Dinner is served at 
the hotel. 
Day 3 Visit to a gardener. 
Festive floristic, like the 
creation of traditional 
Advent wreaths, puts us in 
a wonderful mood for the 
quietest time of the year. 
Everybody leaves with an 
own workpiece. Dinner is 
served in a Buschenschank 
– a traditional tavern located
in the Styrian wine-growing
areas – with local music. 
Day 4 Guided hike to the
Huabn (1.5 hours). There a
soup is served and visitors
are invited to deliberately
experience the landscape, 
meditation. Trip to the
Advent village in Feldbach,
walk through the city. Dinner
at the hotel.
Day 5 Check-out and return
trip.

1. päivä Saapuminen
majoituspaikalle (3 tähden 
hotelli) 14.00 alkaen. Paikal-
linen matkaopas toivottaa
matkailijat tervetulleiksi.
Hän kulkee ryhmän mukana 
koko matkan ajan ja kertoo
alueesta, sen asukkaista 
ja legendoista. Vierailu
hunajatilalla. Tutustumista
hunajan tuotantoon ja sen 
terveysvaikutuksiin. Virit-
täytymistä tulevan joulun
tunnelmaan mehiläisvahan
herkullisessa tuoksussa
ja kynttilöiden valamista
sulasta mehiläisvahasta.
Päivällinen hotellilla. Seudun
esittelyä kuvien avulla.
2. päivä Päivämatka
kolmeen kuuluisaan
turistikohteeseen tulipe-
räisillä kukkuloilla. Franz
Gsellmannin rakentama
eksentrinen Weltmasch-
ine-kone Edelscbachissa,
Vulcanon prosciuttotehtaan
houkutukset ja Josef Zot-
terin suklaatehdas takaavat
mielenkiintoisen päivän.

Suklaateatterissa kerrotaan 
kaikki suklaan valmistuksesta 
kaakaopavusta lähtien, ja 
vierailijat pääsevät maista-
maan yli sataa eri suklaalaa-
tua. Päivän päättävät vierailu 
Kornbergin barokkilinnan 
joulunäyttelyyn ja päivällinen 
hotellilla. 
3. päivä Puutarhurin
työpaja. Adventtikranssien
tekeminen rauhoittaa mielen
joulun tunnelmaan. Tehdyt
kranssit saadaan mukaan. 
Päivällinen buschenschan-
kissa eli Steiermarkilaisen
viinitilan tavernassa,
paikallista musiikkia.
4. päivä Ohjattu vaellus
Huabn-ravintolaan (1,5
tuntia). Keittolounas ja
maiseman ihailua sekä medi-
taatiota. Matka Feldbachissa
sijaitsevaan adventtikylään,
kaupunkikävely. Päivällinen
hotellilla.
5. päivä Huoneiden
luovutus ja paluumatka
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DiscOver55.eu

The content of this brochure represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be 
considered to refl ect the views of the European Commission and/or the Executi ve Agency for Small and Medium-sized 
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