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MONDSEELAND TURISZTIKAI EGYESÜLET, MONDSEE-IRRSEE
A-5310 Mondsee, Dr.-Franz-Müller-Straße 3.
Tel. +43 6232 2270 · Fax +43 6232 2270 22
E-mail: info@mondsee.at · www.mondsee.at

KELLEMES IDŐTÖLTÉST KÍVÁNUNK!
SZERETETTEL ÜDVÖZÖLJÜK ÖNT A MONDSEE-NÉL!

Salzburg 30 km
München 167 km 

Linz 107 km
Bécs 270 km

BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBANKAUTOMATA 
ATM

INFORMÁCIÓBUSZ-
PARKOLÓ

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ-
PARKOLÓ

WC WC HAJÓ-
KIKÖTŐ

KULTURÁLIS TANÖSVÉNY

SZENT MIHÁLY BAZILIKA -
BUSZPARKOLÓ



Szent Mihály bazilika:
Mondsee kolostorát 748-ban II. Odilo bajor herceg alapítot- 
ta, egy római település maradványain. Amikor Nagy Károly 
császár megszállása következtében III. Tassilo bajor herceg 
behódolt, a rendházból birodalmi kolostor lett. A 15. század-
ban a MondSeeLand minden templomát újjáépítették, így 
jött létre 1444-ben a káptalanterem, majd 1448-ban a keren-
gő. 1514-ben megalapították Felső-Ausztria első apátsági 
gimnáziumát Mondsee-ben, amely a rendház feloszlatásáig 
működött. 
A barokk kor egyik legkiemelkedőbb szobrásza, Meinrad 
Guggenbichler 44 évig, azaz haláláig Mondsee városában 
alkotott. Művei megtalálhatóak a kolostor templomának ol-
tárain, szószékén és az orgona felépítményén is. 1791-ben 
feloszlatták a mondsee-i kolostort, amely a legrégebben 
alapított rendház volt osztrák földön.  
2005-ben II. János Pál pápa az egykori kolostori templomot 
basilica minor rangra emelte, és ugyanebben az évben el-
kezdődtek a három évig tartó renoválási munkálatok is. 
A Szent Mihály bazilika forgatási helyszínül szolgált a „Mu- 
zsika hangja” című film esküvői jelentében – ez a zenés film 
elsősorban angol nyelvterületen és Ázsiában örvend rend-
kívüli népszerűségnek és közkedveltségnek. 
Cím: A-5310 Mondsee, Kirchengasse 1.
Tel.: +43 6232 4166 
Nyitvatartási idő: egész évben 

Cölöpház- és kolostormúzeum
Több mint 1400 m² területen ismertetik a cölöpház-építke-
zés („Mondsee-kultúra”), valamint a Mondsee városában 
található kolostor és közvetlen környezete történetét az ér-
deklődőknek. 
2012-ben az alpesi régió cölöpházai felkerültek a UNESCO 
világörökségi listájára. A látogatókat óriási lelet- és ismeret- 
anyag várja, amelyek a széles körben elterjedt „Mondsee-
-kultúrát” mutatják be: az újkőkorszak maradványait, me-
lyekről a Mondsee mellett található lelőhelyek a nevüket 
kapták.
A kolostort 748-ban alapították, és 1791-ig működött. Az 
egykori Mondsee kolostor termeiben a kolostornak és kör-
nyékének történetét és kultúráját ismertető kiállítás kapott 
helyet: a régészeti leletektől az építészettörténeten, szakrá-
lis művészeten, kódexfestészetet át a népi kultúráig. Külön 
említést érdemel a bencés kápolna (a szerzetesek temet-
kezési helye) a 13. század végéről származó freskóival, az 
imaterem és az egykori gótikus kolostori könyvtár.
Cím: A-5310 Mondsee, Marschall-Wrede-Platz 1. 
Tel.: +43 6232 2895
Nyitvatartási idő:  Május – szeptember:  keddtől vasárnapig 
Októberben: szombaton, vasárnap és ünnepnapokon

Skanzen és tanyamúzeum Mondsee:
A MondSeeLand tanyamúzeumot 2007-ben hozták létre, 
és építészetileg egy gazdasági melléképület modern újra-
gondolása – információs belépőt jelent a „füstöskonyhába”, 
azaz az egyterű paraszti lakóházba. 
Az állandó kiállítás virtuális utazásra invitálja a látogatót, aki 
a MondSeeLand mezőgazdasági munkálataival ismerked-
het meg. 
A skanzen a Mondsee mellett egykor elterjedt lakó- és 
melléképület-együttesek formáját mutatja be, amely az 
1416-os évből maradt fenn. Az egyterű lakóhelyiséget korhű 
módon rendezték be, ezáltal különleges bepillantást enged-
ve az akkoriban a Mondsee mellett gazdálkodó földművelők 
világába.
Cím: A-5310 Mondsee, Hilfberg 6., Tel.: +43 664 3406020 
Nyitvatartási idő: Május – szeptember:  keddtől vasárnapig 
Októberben: szombaton, vasárnap és ünnepnapokon

Cölöpház-pavilon: 
Ezeket a pavilonokat Mondsee-ben, Seewalchenben és az 
Attersee mellett építették fel, hogy ezt a különleges, 6000 
éves kultúrát életre keltsék. A Mondsee partján található 
építményben a cölöpházakkal kapcsolatos kutatásokról és 
azok eredményeiről is többet megtudhat az ide látogató. A 
Mondsee-cölöpházak 2011 óta rajta vannak a UNESCO vi-
lágörökségi listáján. Vezetővel történő bejárásra a turisztikai 
egyesületnél előzetes jelentkezés után, szombati napokon 
van lehetőség. 

A Maria Hilf templom – a Hilfbergen található Mária 
kegytemplom:
A templomot eredetileg Szent Ulriknak szentelték.  Később 
Amand Göbl apát az egykori Szent Urlik templomot Mária 
kegytemplommá építtette át, hogy így mutassa ki háláját 
azért, mert a MondSeeLand-vidék megmenekült a spanyol 
örökösödési háború pusztításaitól. A mondsee-i szobrász, 
Meinrad Guggenbichler megalkotta az oltárt és a szószé-
ket, és 1706. július 2-án ünnepélyes keretek között egy Szűz 
Mária képet vittek át az apátsági kápolnából a templomba, 
amelyet az oltár közepére helyeztek.
A kegytemplom hamarosan a Mária-kultusz részévé vált, 
és az ide érkező zarándokok Mária-énekekben is megem-
lékeztek a Mondsee-beli Mariahilf templomról. A templom 
egy Hilfberg nevű kisebb dombon épült, és fal veszi körül. 
Körbejárva az épületet a mai napig felfedezhetjük például a 
templomszolgák házacskáit.  
Cím: a Hilfbergnél, a tanyasi múzeum mellett 
A-5310 Mondsee, Tel.: +43 6232 4166

Salzkammergut Lokalbahn (helyi, elővárosi vonat) 
múzeum:
A Salzkammergut Lokalbahn (helyi, elővárosi vonat) múze-
um egy eredeti állapotában megőrzött remízben kapott he-
lyet. Vasúttörténeti képeket, terveket, tárgyakat mutat be az 
egykori működésről (1957 előttről). 
Restaurált mozdonyok és vagonok keltik újra életre a  
korabeli vasúti közlekedést. A szájhagyomány szerint a  
Salzkammergut Lokalbahn jellemző tulajdonsága volt, hogy  
„lassan és megfontoltan haladt”. Valószínűleg pontosan ez 
volt az egyik oka annak, hogy később megszüntették. 
Cím: A-5310 Mondsee, Seebadstraße 2. 
Nyitvatartási idő: Május – június (szombaton, vasárnap és 
ünnepnapokon) 
Július – augusztus (pénteken, szombaton, vasárnap és ün-
nepnapokon)

Teraszos vendéglátóhelyek:
Nagyszerű dolog a kellemesen meleg, nyári estéken a 
Mondsee-ben található számos terasz egyikén üldögélni, 
nézni a jövés-menést, és közben átadni magunkat a kör-
nyék éttermei és kávézói által kínált kulináris élvezeteknek. 
Júliusban és augusztusban rendszeresen rendeznek sza-
badtéri koncerteket is, ahol helybéli zenekarok, valamint a 
D’Stoawandla hagyományőrző egyesület előadásai járulnak 
hozzá a teraszok vendégeinek szórakoztatásához.

Hemetsberger hajókirándulás: 
A hajókikötő közvetlenül a vízparti sétányon található 
A „Herzog Odilo” (Odilio herceg) elnevezésű, modern kirán-
dulóhajóval, vagy a „Mondsee” nevű tölgyfa nosztalgiaha-
jó fedélzetéről is felfedezhetjük a MondSeeLandot. A tavi 
körutak áprilistól októberig naponta többször is indulnak. 
Különjáratok egész évben foglalhatók. Elektromos motor-
csónakok kölcsönzése. 

Meindl hajókirándulás: 
A hajókikötő a Mondsee tavi étteremnél található.
Élmény-utazások minden nap az „MS-MONDSEELAND” 
nevű hajó fedélzetén. A hajó befogadóképessége 150 fő. 
Körutazások egész évben. 

Kulturális tanösvény: 
A Mondsee történetének alaposabb megismerésére a város 
kulturális tanösvényt hozott létre. Ezt követve az érdeklődők 
az összes látnivalót megnézhetik, és bemutató táblákon  
német és angol nyelven olvashatják el a régió történetét.

www.mondsee.at
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Ingyenes WiFi: Csatlakozz a 
„FreeWifiMondsee”-hez 
és szörfözz ingyenesen az interneten
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