platená inzercia

Raj pre gurmánov
Burgenland má však čo ponúknuť aj z kulinárskej stránke. Panónski labužnícki hostinskí tu
po celý rok servírujú vždy sezónne a regionálne
dobroty. Exkluzívne vás obslúžia v každej z 36
ocenených reštaurácií. Tie vo svojich jedálnych
lístkoch často ponúkajú aj množstvo kvalitných delikates z tunajších 13 pôžitkárskych
regiónov. Medzinárodne známe špičkové vína
možno ochutnávať a zakúpiť si priamo od vinárov alebo v mnohých vínotékach. Oplatí sa tiež
navštíviť miestne obchodíky s potravinami.
Na ich regáloch nájdu milovníci dobrého jedla
hotové poklady. Milovníci vína by si nemali
nechať ujsť návštevu niektorej z mnohých vínoték. Aby sa dovolenka v Burgenlande začala
hneď pri príjazde, čaká na vás top 4-hviezdičkové ubytovanie, ako aj ponuka prispôsobená
pre rodiny, napríklad až v 140 ubytovacích
zariadeniach združenia Urlaub am Bauernhof.

Burgenland láka celý rok
na potulky po regióne
Niektorí ľudia milujú pocit, keď pohľadom blúdia po obrovskej ploche Neziderského jazera, iní
sa tešia z 2 500 kilometrov cyklochodníkov so siedmimi top cyklotrasami a z množstva rôznych
športových možností, akými sú golf, jachting, jazdenie na koni a mnohé iné. Ďalší sa zas radi
stretávajú na podujatiach a koncertoch alebo si užívajú špičkové vína a kulinársku rozmanitosť.
A to všetko len 30 minút od Bratislavy.

Užite si tunajší komfort
à la Card
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Národný park Neusiedler
See – Seewinkel

Okolie Neziderského jazera
je plné akcií

Srdce regiónu svetového dedičstva UNESCO
je rajom milovníkov prírody. Počas exkurzií
so sprievodcom objavíte fascinujúcu a vzácnu
flóru a faunu a spoznáte mnohé z 300 druhov vtákov. Pozdravte najskorší začiatok jari
Rakúska – v Burgenlande a Národnom parku
Neusiedler See – Seewinkel, v šiestich prírodných parkoch a mnohých ďalších prírodných
atrakciách vás privítajú exkurziami a sprevádzanými vychádzkami, jazdou na kanoe a cyklotrasami, na ktorých prekročíte hranice, ako
aj výpravami k močariskám. A máme tu aj niečo
pre rodiny – pestrú ponuku od rodinného safari
až po výpravy pre malých výskumníkov. Naše
heslo znie „Zažime a pochopme prírodu“.

Môžete sa tu veselo kúpať, člnkovať a vybrať
sa na výlet loďou. Okrem toho sa po tomto
najobľúbenejšom revíri v strednej Európe
premávajú aj jachtári a surferi. Zatiaľ čo
rekreačným kapitánom sľubujú zábavu člnky,
vodné bicykle a elektrické člny, milovníkov
vody všetkých vekových kategórií prilákajú
mnohé vynikajúco vybavené plážové
kúpaliská. Dvetisícpäťsto kilometrov výborne
pripravených a označených cyklistických
chodníkov a 7 top cyklotrás ponúka
prvotriednu zábavu pre všetky vekové skupiny
a športové ambície. Novootvorený cyklistický
chodník Festivalradweg s dĺžkou 65 km spája
festivalové miesta Mörbisch a St. Margarethen
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s hlavným mestom spolkovej krajiny
Eisenstadtom – Haydnovým mestom.
V roku 2015 bol región okolo Neziderského
jazera vybraný za top cyklistický región.
Momentálne je jediným regiónom, ktorý patrí
k top cyklistickým regiónom mimo Nemecka,
vyznamenaným Nemeckým cyklistickým
klubom ADFC. Naším tipom pre vás je nová
aplikácia so zážitkovými trasami, ktorá
obsahuje všetky informácie o cyklistických,
turistických, jazdeckých a bežeckých trasách
v Burgenlande. K jej užitočným funkciám
patria okrem iného aj mapy (s možnosťou
priblíženia až 1 : 25 000), návrhy trás, kompas
a sledovanie trás.
Informácie na: apps.burgenland.info

Karta
Burgenland Card
– ešte viac zliav

Kartu Burgenland Card si môžete kúpiť
za 59 € pre dospelých a za 29 € pre deti
do 14 rokov vo WebShope na stránke
www.burgenland.info/card, vo všetkých pobočkách banky Bank Burgenland
a na mnohých ďalších miestach.
Svoj panónsky výlet si môžete pohodlne
naplánovať už teraz pomocou svojho
mobilného telefónu a našej novej bezplatnej aplikácie. Tá vám dá tipy na výlety,
aktuálne top atrakcie, sezónne možnosti
a ponuku rodinných a kultúrnych podujatí.
A to najlepšie: S praktickou funkciou
„Okolo mňa“ okamžite nájdete napr. všetkých partnerov karty Burgenland Card
vo svojej blízkosti. Karta je platná
od 1. januára 2016 do 31. marca 2017
a pri kúpe karty získate aj praktickú brožúru s informáciami.

Karta Burgenland Card zdvojnásobila v roku
2016 svoju ponuku a za rovnakú cenu garantuje dvojnásobné množstvo služieb – 200
partnerských podnikov vo všetkých regiónoch
Burgenlandu, vstupy zdarma i množstvo cenových výhod. Pre držiteľov karty platí bezplatný
vstup do jedného zo štyroch termálnych kúpeľov podľa výberu a 50-percentná zľava pri ďalšom vstupe do každého z piatich termálnych
kúpeľov. Tento praktický výletný sprievodca
vám zaručí bezplatné vstupy do 200 partnerských prevádzok a návštevu exkluzívnych
výletných cieľov zdarma alebo s výraznou
zľavou – či už sú to kúpele, vodné plochy,
kultúrne centrá, prírodné parky, plavba loďou
cez jazero, alebo ubytovanie v regiónoch.

Užitočný web:
www.burgenland.info/sk
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