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Az –autóval Bécsböl 
A2 autópályán utazik Graz irányába utána az Eisenstadt (Kismarton) kijáratnál 
A3 – autópályán Sopron irányába– Siegendorfnál a körforgalomban az els� 
kijáratnál jön jobbra Zagersdorf ´telé Zagersdorfon, Draßburgon, 
Baumgartenen keresztül Schattendorfig. 
Az –autóval Grazböl 
A2 autópályán utazik Wien/Bécs irányába utána a Wr. Neustadt S4 – 
autópályán Mattersburg irányába– Mattersburgnál a körforgalomban az els� 
kijártonál jön balra Pöttelsdorf telé Zemendorfon, Draßburgon, Baumgartenen 
keresztül Schattendorfig. 
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BAUMGARTEN- b�l SCHATTENDORF-ba jövet kb. 1km –t kell menni a f� utcán 
(HAUPTSTRASSE) míg a jobb oldalon meg nem látunk egy zöld táblát Schießstand (l�tér) 
felirattal. 
A táblánál jobbra fordulva egy rövid utcába érve megyünk egyenesen .Az utca végén a „T” 
elágazásnál balra fordulunk a GARTENGASSE –én és kb. egy száz méter után jobbra 
fordulunk a WALDSTRASSE-ra, majd csak egyenesen tovább az erd� felé megyünk. 
Aszfaltos út vezet egészen az erd�be és ezen kell menni egyenesen tovább kb. 2 km-t, amíg 
el nem érünk a (Schießstand)  l�térhez, majd tovább megyünk egyenesen. 
500m múlva elérünk egy emlékm�h�z (SCHMIDTKREUZ). Ez az út bal oldalán az erd� 
szélén található. Ezt követ�en megyünk tovább egyenesen az aszfaltos úton, ami egy 500m 
múlva kavicsos útba megy át, ahol bal oldalon egy törmeléklerakó telep is van. 
Ezen az úton a javasolt biztonságos  tempó 25km/h. 
Megyünk tovább egyenesen, jobbra balra fiatal erd�, majd bal oldalon egy határk� található. 
Tovább menve kb.500 méter után enyhén balra kell fordulni (11 óra ) irányában, majd a 
következ� lehet�ségnél ismét balra. 
Pár métert haladva kiérünk az erd�b�l, ahol bal oldalt gyümölcsöst és sz�l�kerteket látunk. 
Még ötszáz métert megtéve  az út végén elérjük a célt. Bal oldalon egy fekete kapu és a 
kapuláb mögött pedig egy  házszám tábla H.Grafl – Platz 60 felírattal. 


