Naš ponudek:
Potnikom, ki prihajajo z busom in skupinam

Svet treh tradicijonalnih
obratovanj okraja Ybbstal

nudimo pri prostim vstopom individualno

Skupno 1220 let obstajanja, 550 let v

vodstvo skozi produkcijo emajlnih izdelkov

družinkem posestvu. Okraj Ybbstal v Nižji

in originalno narodnoveško zbirko

Avstrijski „cesti železe“ - Eisenstraße – ki

kmečkega orodja in nepozabno bivanje v

ima

najstarejšem gostišču v “Eisenwurzen” v

tradicijo.

večstoletno

obratno

in

kulturno

Nižji Avstriji.
Nudimo vam tudi potne informacije in
informacije o možnosti parkiranja z busom
in tudi vremenske napovedi.
Po volji vam tudi radi povemo možnosti
individualnih izletov stran znanih turističnih
poti skozi Ybbstal in kje tam lahko parkirate
z busom.
Zaradi vodstev in izbire jedi vas prosimo,

Tri družinka podjetja, najstarejše obstaja že

da se pravočasno najavite in nam poveste

leta 1550, so se združila, da vam

število udeležencev, da lahko ustrežemo

omogočijo

vašim potrebam.

tradicijonalno in tudi sedanjo delovanje.
Potopite

Ta dan da vam bo doživljaj !

individualen
se

vpogled

v

njih

brezplačno v bogat svet

delavne tradicije in ljudske kulture Ybbstala.
Radi vas razvajamo tudi kulinarično.
Slowenisch

RIESS KELOmat GmbH.

Gostišče « zum Halbmond »

Karl Piaty – pekarna in slaščičarna
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Tel.: +43 7443 86315 - 10
Fax:
+43 7443 86654
e-mail: riess@riess.at
web: www.riess.at

Tel.: +43 7442 52179
Fax: +43 7442 52832
e-mail: zacharias@halbmond.at
web: www.halbmond.at

Tel: +43 7442 53110 - Fax 40
Mobil: +43 676 91 92 993
e-mail: karl@piaty.at
web: www.piaty.at

Obrat je prvič 1550 listninsko omenjen kot

Dolga zgodovina « Halbmonda »

Že leta 1649 je pekarna listninsko

kovačnica ponev. Zgodovina hiše

(polmesec), kot točilnica žganja, konjska- in

omenjena. Potem ko je bila točilnica mošta

„Tanzstatt“ sega do leta 1350.

pa kovačnica vozil, vstavilišče konjev in

in je imela Maria-Terezijsko-koncesijo je

pekarna se začenja v zgodnjem 16.stoletju

postala leta 1927 slaščičarna v
Biedermeier- sloku.

Od leta 1690 naprej je obrat v posestvu

Gostišče « zum Halbmond » je iz leta

Družina Karl Piaty je prevzela pekarno z

družine Riess.

1874 v posestvu družine.

paro že leta 1910.
.
Slowenisch

