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BURGENLAND – DOVOLENKA V PANÓNSKOM ŠTÝLE

Burgenland je najvýchodnejšia a najmladšia spolková krajina Rakúska. Má podlhovastý tvar, ktorý sa 
uprostred zužuje a vo svojej najužšej časti je široká asi 4 km. Na severe na obdiv domácim, no najmä 
turistom vystavuje Panónsku nížinu, v srdci krajiny zase vinohradnícku oblasť s malebnými vinicami  
a zvlnené kopce na juhu. Nenapodobiteľné čaro Panónie sa odráža v kultúrnom odkaze, ktorý formoval 
spôsob života a mentalitu jej obyvateľov. Je mnoho dôvodov, prečo navštíviť túto nádhernú a slnečnú 
krajinu, oplývajúcu prírodnými krásami a kulinárskymi pôžitkami. Navyše sa pri jej návšteve cítite vždy 
veľmi príjemne a útulne ako doma. 
 
Vitajte v Burgenlande, vitajte na slnečnej strane Rakúska !

Prezentácia 
Burgenlandu - Bratislava

Vel‘kolepé vína Burgenlandu!

Štvrtok, 16. apríla 2015
Radisson Blu Carlton Hotel
811 02 Bratislava, Hviezdoslavovo námestie 3
15:00 -  20:00 hod.  |  Vstupné 15 € 
Bližšie informácie na www.weinburgenland.at  
alebo www.burgenland.info/sk

NOVÁ KARTA
BURGENLAND CARD:
naplnená výhodami, ozdobená 
zážitkami.

Teraz bude dovolenka v krajine slnka ešte výhodnejšia a ešte 
pohodlnejšia: s kartou Burgenland Card máte všetky výhody 
v rukách a môžete si bezstarostne užívať dovolenku. Detaily 
nájdete na: burgenland.info/sk

ZÁŽITOK
PLNÝ SLNKA
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1–dňový autokarový zájazd

Odchod zo Slovenska v podvečer-
ných hodinách (z Bratislavy cca  
o 17:30 h), účasť na predstavení ope-
rety Noc v Benátkach, návrat na Slo-
vensko v noci (cca o 1:30 h nasledu-
júceho dňa).

MIESto PrEdStavENIa
Mörbisch am See Burgenland Ra-
kúsko, cca 76 km od Bratislavy

PrEMIĚra
9. júla 2015

zaČIatok PrEdStavENIa
20:30 h

vStuP Na PrEdStavENIE
Od 18:30 h

trvaNIE PrEdStavENIa
Cca 3 hodiny vrátane prestávky.

Návšteva Mekky operety a muzikálu 
na obrovskom jazernom pódiu s roz-
lohou 3 500 m2 a kapacitou 6 300 
miest na sedenie v Mörbisch am See 
je pôžitkom pre všetky zmysly. Ja-
viskovú kulisu harmonicky dotvára 
scéna panónskej prírody s vodnou 
plochou Neziderského jazera. O ob-
ľúbenosti tohto kultúrneho podujatia 
vypovedá každoročne narastajúci zá-
ujem milovníkov hudby zblízka i zďa-
leka.

oPErEta Noc v bENátkach
Príbeh sa odohráva počas jednej 
noci, v ktorej sa udeje rad milostných 
nedorozumení a zámien, to všetko 
v exotickom prostredí vyššej spoloč-
nosti, baviacej sa na karnevale plnom 
masiek, veselia a neočakávaných si-
tuácií. Autorom libreta je F. Zell a R. 
Genée, ktorí sa inšpirovali príbehom 
J. Cormona. Súčasná verzia operety 
sa od tej pôvodnej však líši, keďže 
Strauss po premiére spoločne s lib-
retistami do diela zasahoval a pre-

pracovával ho. Viedenská premiéra  
9. októbra 1883 slávila triumf a ope-
reta se stala jednou z najúspešnejších 
zo Straussovho diela.

dEj oPErEtY
Princ Urbino usporiada banket a po-
zve tam významné osobnosti Bená-
tok. Keďže princ je veľký sukničkár, 
muži sa boja o svoje manželky. Jeden 
z nich, Delacqua, sa rozhodne radšej 
poslať manželku Barbaru preč z mes-
ta. V jeho prípade je pritom obava 
neoprávnená, lebo jeho manželka 
miluje Enrica a je mu verná (tomu 
Enricovi). Princov holič Caramello od-
halí Delacquove plány a rozhodne sa 
ich prekaziť. Barbara chce stráviť noc 
s Enricom a vymení si šaty s Anni-
nou – zhodou okolností Caramellovou 
láskou. Caramello nič netušiac unesie 
namiesto Barbary Anninu a odvedie 
ju k princovi. Keď príde na zámenu, 
je už neskoro, tak sa aspoň snaží 
princa vyrušovať, ako sa len dá, aby 
nemohol ostať s Anninou osamote. 
Situáciu nakoniec zachránia benátske 
ženy, ktorým sa nepáči, že ich chcú 
manželia skrývať. Počas karnevalové-
ho večera sa postupne dá všetko do 
poriadku, len Urbino tentoraz vyjde 
naprázdno.

O možnostiach zvozu a rozvozu zo 
smeru Žilina a Banská Bystrica sa in-
formujte na pobočkách CK SATUR.

cENa zahŔňa
Dopravu luxusným autokarom resp. 
mikrobusom, vstupenku na pred-
stavenie kategórie 8, sprievodcu CK 
SATUR.

cENa NEzahŔňa
Komplexné cestovné poistenie. 

1–dňový autokarový zájazd

Odchod zo Slovenska vo večerných 
hodinách (z Bratislavy cca o 18:30 h),  
účasť na predstavení opery Tosca, 
návrat na Slovensko v noci (približne 
o 01:30 h nasledujúceho dňa).

MIESto PrEdStavENIa
Rímsky kameňolom v St.Margarethen 
Burgenland, Rakúsko, 70 km od Bra-
tislavy.

PrEMIÉra
8. júla 2015

tErMÍNY PrEdStavENÍ
(INDIVIDUÁLNE)
Júl: 8.(premiéra), 9., 10., 11., 17., 18., 19., 
24., 25., 30., 31.
August: 1., 2., 7., 8., 13., 14., 15.
Začiatok predstavenia: 21.00 h

vStuP do kaMEňoLoMu
Od 19.00 h

trvaNIE PrEdStavENIa
cca 3 hodiny vrátane prestávky

oPEra toSca
Hudba: Giacomo Puccini Libreto:  
Giuseppe Giacosa, Luigi Illica
Miesto: Rím
O drámu La Tosca Victoriena Sardoua 
sa Giacomo Puccini zaujímal od roku 
1889, keď v nej v Miláne videl slávnu 
herečku Sarah Bernhardt. Zložité ro-
kovania jeho nakladateľa Giulia Ricor-
diho so Sardouom a Pucciniho práce 
na Manon Lescaut a Bohéme však 
kompozíciu Tosky oddialili a skladateľ 
operu dokončil až v roku 1899. Sve-
tová premiéra se uskutočnila v rím-
skom divadle Teatro Costanzi 14. 1. 
1900 a mala obrovský úspech, aj keď 
napríklad Gustav Mahler o nej hovoril 
ako o „majstrovskej zlátanine“ a ešte 
horšie sa vyjadril Richard Strauss. Na-
priek tomu dnes patrí opera o slávnej 
speváčke Toske, jej milencovi, malia-

rovi Cavaradossim a zákernom po-
licajnom šéfovi barónovi Scarpiovi, 
odohrávajúcej sa v roku 1800 v Ríme 
v dobe napoleonských bojov proti 
cirkevnému štátu, k najpopulárnejším 
operným titulom. Ide o jednu z mála 
opier, v ktorej žiadna z hlavných po-
stáv neprežije celé tri dejstvá až do 
konca. Neopakovateľný umelecký 
zážitok na najväčšej otvorenej scéne 
Európy v 2000 ročnom kameňolome 
zapísanom na zozname kultúrneho 
dedičstva UNESCO.

O možnostiach zvozu a rozvozu zo 
smeru Žilina a Banská Bystrica sa in-
formujte na pobočkách CK SATUR.

cENa zahŔňa
Dopravu luxusným autokarom resp. 
mikrobusom, vstupenku na predsta-
venie kategórie K5, sprievodcu CK 
SATUR.

cENa NEzahŔňa
Komplexné cestovné poistenie. Pre-
daj samostatných lístkov na operu 
TOSCA.

PrEdaj SaMoStaNých 
vStuPENIEk:

NovINka   |   hudobNý záŽItokNovINka   |   hudobNý záŽItok

tosca
Noc V  
BENÁtKacH

oPERa V tRocH DEJstVÁcH  
oD GIacoMa PUccINIHo  
V taLIaNsKoM JaZYKU

oPEREta oD JoHaNNa  
stRaUssa V NEMEcKoM  
JaZYKU

tErMÍNY a cENY
7F8ATB70 1 OSOBA

17.07. 64

KATEGÓRiA STR / ŠTV / NE PiA / SO

K1 81 89

K2 69 77

K3 60 68

K4 42 50

K5 29 37

K cene individuálneho lístka sa úč-
tuje manipulačný poplatok vo výške 
1,50 EUR + poštovné 1 EUR.

tErMÍNY a cENY
7F8ATB72 1 OSOBA

07.08. 58



4

burgenland

hudobNý záŽItok  |  ochutNávka vÍNa

KNIEžací VEčER Na  
ZÁMKU EstERHÁZY

1–dňový autokarový zájazd

Odchod zo Slovenska v popolud-
ňajších hodinách (z Bratislavy cca 
o 15:00 h). Po príchode do Eisenstad-
tu návšteva zámku Esterházy, fakul-
tatívne prehliadka výstavy „Skvosty 
zámku Esterházy“, ktorá predstavuje 
bohaté zbierky dokumentujúce po-
hnutú tristoročnú históriu zámku, veľ-
kolepý život kniežacej rodiny, ako aj 
vzácne predmety zo zbierok súkrom-
nej nadácie Esterházy. Po skončení 
prehliadky ochutnávka panónskych 
vín vo vinárni „Selektion Burgenland“ 
(fakultatívne). O 19:30 h koncert mní-
chovského komorného orchestra so 
sólistom Franciosom Leleux (hoboj) 
v nádhernej Haydnovej sále zámku. 
Po skončení koncertu odchod na 
Slovensko s príchodom do Bratislavy 
v neskorých nočných hodinách.

Mníchovský komorný orchester, kto-
rý sa na hudobnej scéne prezentu-
je už viac ako 40 rokov, pozostáva 
z 26–tich hudobníkov a spolupracuje 
s medzinárodne uznávanými sólista-
mi. Teleso sa vyznačuje mimoriadnou 
štylistickou mnohostrannosťou a širo-
kým repertoárom, ktorý siaha od hud-
by baroka a klasicizmu, cez hlavné 
diela Beethovena, Schuberta, Schu-
manna až po zaujímavé interpretácie 
súčasnej hudby. Orchester vystupuje 
na významných koncertných pódiách 
po celom svete, v posledných sezó-
nach najmä v Ázii, Škandinávii, Južnej 
Amerike a Rusku. Francois Leleux je 
pokladaný za jedného z najlepších 
hobojistov svojej generácie a po-
čas svojej úspešnej medzinárodnej 
kariéry vystupoval na mnohých vý-
znamných festivaloch a scénach ako 
napr. Sydney Opera Houses, či Mo-
zartov festival a hral s prestížnymi 
orchestrami ako sú napr. Berlínska fil-
harmónia, Wiener Musikverein, alebo 
Francúzsky národný orchester.

záMok EStErházY
Zvláštna atmosféra budovy, ktorá 
v sebe dojemným spôsobom spá-
ja lesk baroka, prísnosť klasicizmu 
a vplyv rakúskeho biedermaiera, in-
špirovala Jozefa Haydna k jeho výni-
močnej hudbe. Ešte aj dnes sa konajú 
koncerty v tej istej sále, v ktorej boli 
po prvýkrát uvedené Haydnove diela. 
Patrí k najlepším koncertným sálam 
na svete; Haydnsaal s umeleckými 
freskami je skvostnou pýchou zám-
ku a ústredným miestom Haydnovho 
hudobného festivalu, na ktorý do Ei-
senstadtu rok čo rok prichádzajú mi-
lovníci hudby z celého sveta.

ProGraM koNcErtu
Johann Nepomuk Hummel, Mathilde 
von Guise, predohra
Haydn – Konzert pre hoboj in C–Dur
Hummel – Téma a variácie pre hoboj 
a orchester op. 102 
Mozart – Symfónia „Jupiter“ č. 41,  
C–Dur KV 551

O možnostiach zvozu a rozvozu zo 
smeru Žilina a Banská Bystrica sa in-
formujte na pobočkách CK SATUR.

cENa zahŔňa
Dopravu luxusným autokarom resp. 
mikrobusom, lístok na koncert, sprie-
vodcu CK SATUR.

cENa NEzahŔňa
Vstupy, ochutnávku, komplexné ces-
tovné poistenie.

oStatNÉ doPLatkY
Za ochutnávku vína 12 EUR, za pre-
hliadku zámku (výstava „Skvosty 
zámku Esterházy“) 9 EUR.

PIKNIKoVÝ KoNcERt  
Na ZÁMKU EstERHÁZY

hudobNý záŽItok   |   ochutNávka vÍNa

1–dňový autokarový zájazd

Odchod zo Slovenska v popolud-
ňajších hodinách (z Bratislavy cca 
o 15:00 h). Po príchode do Eisenstad-
tu návšteva zámku Esterházy, fakul-
tatívne prehliadka výstavy „Skvosty 
zámku Esterházy“, ktorá predstavuje 
bohaté zbierky dokumentujúce po-
hnutú tristoročnú históriu zámku, veľ-
kolepý život kniežacej rodiny, ako aj 
vzácne predmety zo zbierok súkrom-
nej nadácie Esterházy. Po skončení 
prehliadky ochutnávka panónskych 
vín vo vinárni „Selektion Burgenland“ 
(fakultatívne). Možnosť objednania 
piknikového koša na piknik v zámoc-
kom parku. O 19:30 h koncert v nád-
hernej haydnovej sále zámku, kde si 
vypočujeme Bratislavských symfoni-
kov so sólistkou Sarou Plank (viola). 
Po skončení koncertu odchod na 
Slovensko s príchodom do Bratislavy 
v neskorých nočných hodinách.

ProGraM koNcErtu
Mendelssohn – Ticho mora  
a šťastná plavba
Britten – Štyri morské interlúdiá
Bruch – Koncert pre violu
Schumann – Symfónia č. 3 Es dur 
Rýnska op. 97

Potešenie pre uši a nezabudnuteľné 
zážitky prinášajú obľúbené pikniko-
vé koncerty, ktoré si ako súčasť fes-
tivalu Esterházy dávno našli svoje 
verné publikum. Veď takej úžasnej 
súhre hudby, prírody a architektúry 
sa vyrovná len máločo. Tentoraz si 
v nádhernej Haydnovej sále vypo-
čujeme Bratislavkých symfonikov 
pod vedením dirigenta Jochema 
Hochstenbacha. Bratislavskí symfo-
nici sú orchesterom, ktorého vznik 
bol reakciou na požiadavky letných 
festivalov doma i v zahraničí počas 
koncertných prázdnin. Základom 
orchestra sú členovia Slovenskej fil-

harmónie, ktorá je už vyše šesťdesiat 
rokov najvýznamnejším slovenským 
profesionálnym orchestrom so síd-
lom v hlavnom meste Bratislave. 
Jeho široký repertoár zahŕňa symfo-
nickú, opernú, operetnú hudbu ako 
i hudbu k filmom a muzikálom. Sara 
Plank z Liechtensteinska začala hrať 
na violu už ako štvorročná a vo veku  
5 rokov vyhrala svoju prvú súťaž v hre 
na violu. Talentovaná hudobníčka na-
priek mladému veku účinkovala ako 
sólistka na mnohých festivaloch, kon-
certovala so známymi orchestrami na 
významných hudobných scénach ako 
napr. v Tonnhalle Zürich, Gewandhaus 
Leipzig, Friedrichstadtpalast Berlin, 
alebo Centre Culturel Paríž. Milovní-
kov rôznych hudobných žánrov opäť 
čakajú aj pôžitky gurmánske v podo-
be vopred objednaných piknikových 
košov alebo deluxe – pikniku s obslu-
hou v nádhernom zámockom parku.

O možnostiach zvozu a rozvozu zo 
smeru Žilina a Banská Bystrica sa in-
formujte na pobočkách CK SATUR.

cENa zahŔňa
Dopravu luxusným autokarom resp. 
mikrobusom, lístok na koncert, sprie-
vodcu CK SATUR.

cENa NEzahŔňa
Vstupy, ochutnávku, komplexné ces-
tovné poistenie.

oStatNÉ doPLatkY
Za ochutnávku vína 12 EUR, za pre-
hliadku zámku (výstava „Skvosty 
zámku Esterházy“) 9 EUR, pikniko-
vý kôš pre 2 os. 40 EUR, deluxe kôš  
80 EUR.

tErMÍNY a cENY
7F8ATB71 1 OSOBA

25.04. 48

tErMÍNY a cENY
7F8ATB73 OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

15.08. 48
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PUtoVaNIE Po RíMsKEJ 
JaNtÁRoVEJ cEstE

NovINka

1- dňový autokarový zájazd

Krížom cez krajinu stredného Bur-
genlandu, nazývaného aj kraj Fran-
kovky modrej,  viedla v časoch Rím-
skej ríše Jantárová cesta, ktorú zaločil 
cisár Augustus.  Na tejto ceste sa 
nachádza niekoľko turistických atrak-
cií, ktoré svedčia o bohatej minulosti. 
Niektoré z nich počas nášho jednod-
ňového výletu aj navštívime.

ProGraM
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách, z Bratislavy o 7.30 h Prvou za-
stávkou bude hrad Lockenhaus, ktorý 
kedysi v minulosti poskytoval prístre-
šie rytierom templárskeho rádu a je 
najstarším rytierskym radom v ce-
lom Rakúsku. Impozantný hrad bol 
vybudovaný okolo roku 1200 v údolí 
riečky Guns, v srdci Národného par-
ku Geschriebenstein. Návštevníkom 
je sprístupnená zbrojnica, mučiareň 
a niekoľko dalších zaujímavých muze-
álnych miestností. Každoročne sa tu 
koná rytierska slávnosť, počas ktorej 
sa tu stretávajú bojovníci historických  
rytierskych rádov, aby si pripomenuli 
časy slávnych križiackych výprav do 
Svätej zeme.  

Po prehliadke hradu odchod do de-
dinky Raiding, rodiska slávneho kla-
vírneho virtuoza a hudobného skla-
dateľa F.Liszta. V jeho rodnom dome 
je zriadené múzeum, v ktorom môžu 
návštevníci vidieť Lisztovu posmrtnú 
masku, originál koncertného krídla 
Erard, fotky, busty a noty. Môžu sa 
prejsť po  tzv. Lisztovom chodníku, 
na ktorom je okrem iného aj nadroz-
merný klavír, kaplnka a hrajúca  fon-
tána, ktorá sa rozospieva každú celú 
hodinu. V r.2006 tu bola postavená 
Koncertná sála so 600 miestami na 

sedenie, ktorá hostí každoročne špič-
kových pianistov a umelcov rámci 
Lisztovho festivalu klasickej hudby. 
V miestnom farskom kostole sa na-
chádza najväčší organ Burgenlan-
du. Poslednou zastávkou je dedinka 
Deutschkreuz. Nájdeme tu zámok  
v štýle talianskej renesancie z r. 1625 
s arkádovým nádvorím, moderne 
rekonštruovaný farský kostol, či Mú-
zeum Carla Goldmarka, židovského 
hudobníka, ktorého preslávila opera 
„Kráľovná zo Sáby“. Návšteva vino-
téky Vinatrium, kde sú zastúpené 
vína 30. miestnych vinárov stredného 
Burgenlandu a 120 rozličných vín na 
ochutnanie aj na predaj. V ponuke sú 
aj miestne kulinárske špeciality. Vo 
večerných hodinách odchod na Slo-
vensko.

O možnostiach zvozu a rozvozu zo 
smeru Žilina a Banská Bystrica sa in-
formujte na pobočkách CK SATUR.

cENa zahŔňa
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

cENa NEzahŔňa
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

oStatNÉ doPLatkY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

PaNÓNsKY VIaNočNÝ 
GaLaKoNcERt

hudobNý záŽItok   |   ochutNávka vÍNa

1-dňový autokarový zájazd

Odchod zo Slovenska v popoludňaj-
ších hodinách (z Bratislavy cca 18:00 
h). Po príchode do Eisenstadtu náv-
števa zámku Esterházy, prehliadka 
výstavy „Apartmány kňažnej“,  ktorá 
predstavuje manželky kniežat Es-
terházy a apartmány, v ktorých žili. 
Maria Josefa Hermenegilda, rodená 
princezná Liechtensteinská, Maria 
Theresia, rodená princezná von Thurn 
und Taxis a lady Sarah Child-Villiers, 
tri ženy s rozdielnym osudom v po-
stavení kňažnej a panej domu na 
zámku v Eisenstadte. Portréty, denní-
ky, osobná korešpondencia, obchod-
né dokumenty a svedectvá súčasní-
kov, to sú historické pramene, vďaka 
ktorým tieto ženy po prvý raz vystú-
pia z tieňa svojich manželov. 

Po skončení prehliadky ochutnávka 
panónskych vín vo vinárni „Selektion 
Burgenland“. 

O 19:30 h vianočný galakoncert. Po 
skončení koncertu odchod na Slo-
vensko  s príchodom do Bratislavy  
v neskorých nočných hodinách.

Výnimočný burgenlandský muzikant 
- jazzový pianista, skladateľ, aranžér 
a kapelník Ferry Janoska opäť priví-
ta pestrý zástup umelcov a umelkýň  
z rôznych žánrov, aby spoločne  
s publikom oslávili hudobné Vianoce 
v panónskom štýle. 

Ferry Janoska sa narodil v r. 1959 
v muzikantskej rodine v Šali na 
Slovensku. Od r. 1972 žije v Bur-
genlande. Na univerzite vo Viedni 
študoval klavír neskôr na konzerva-
tóriu vo Viedni  jazz a kompozíciu. 
 

V roku 1993 založil vlastný orchester 
a spolupracuje s väčšinou renomo-
vaných rakúskych hudobníkov z kla-
sickej, rockovej a popovej scény.  Za 
jeho nápad spojiť tradičnú rómsku 
hudbu so symfonickým orchestrom  
a sólistami Rómov, bol v júni 2004 vy-
znamenaný  cenou nadácie Theodora 
Keryo, bývalého hajtmana Burgenlan-
du, ktorá sa každoročne udeľuje za 
zásluhy a vynikajúcu prácu v záujme 
ľudu Burgenlandu. Galakoncert v je-
dinečnom prostredí zámku Esterhá-
zy je ideálnou predzvesťou Vianoc  
a súčasne skvelý nápad na darček pre 
Vašich blízkych.

O možnostiach zvozu a rozvozu zo 
smeru Žilina a Banská Bystrica sa in-
formujte na pobočkách CK SATUR.

cENa zahŔňa
Dopravu luxusným autokarom resp. 
mikrobusom, lístok na koncert, sprie-
vodcu CK SATUR.

cENa NEzahŔňa
Cestovné komplexné poistenie. 

oStatNÉ doPLatkY
Za ochutnávku vína 12 EUR, za vstu-
penku na výstavu Apartmány kňažnej 
9 EUR, za miesto v prednej polovici 
autokaru 7 EUR.

tErMÍNY a cENY
7F8ATB74 1 OSOBA

17.12. 45

tErMÍNY a cENY
7F8ATB38 1 OSOBA

18.04. 25



6

burgenland

ochutNávka vÍNa   |   PLavba Po jazErE

PaNÓNsKa  
VíNNa JEsEŇ

1–dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v ranných ho-
dinách (z Bratislavy cca o 07:30 h) 
do dedinky Mönchhof, prehliadka 
skanzenu Múzeum dediny, pokra-
čovanie do pútnického mestečka 
Frauenkirchen. Návšteva vinárstva 
uMathuM – jedného z najlepších 
v Rakúsku, ktoré je známe predovšet-
kým autentickými červenými vínami. 
Prehliadka vínnej pivnice a vinohradu 
s komentovanou ochutnávkou vín. 
Pokračovanie k Neziderskému jazeru 
do Podersdorfu. Z prístavu sa pre-
plavíme loďou na druhú stranu jazera 
do mesta bocianov a vína rust. Pre-
hliadka historického centra (rybársky 
kostolík je najstarším kostolom Bur-
genlandu), odchod do vinohradníckej 
dedinky Purbach am See. Vyhľadáva-
nou turistickou atrakciou je malebná 
pivničná ulička s asi 80 vínnymi piv-
nicami, z ktorých väčšina pochádza 

z 19. storočie a dnes slúžia ako viechy 
alebo vinotéky. Program ukončíme 
ochutnávkou vína. Návrat do Brati-
slavy vo večerných hodinách (cca 
o 20:00 h).

O možnostiach zvozu a rozvozu zo 
smeru Žilina a Banská Bystrica sa in-
formujte na pobočkách CK SATUR.

cENa zahŔňa
Dopravu luxusným autokarom, 2x ochut- 
návku vína, sprievodcu CK SATUR.

cENa NEzahŔňa
Vstupy, plavbu loďou, komplexné ces-
tovné poistenie.

oStatNÉ doPLatkY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

GurMáNI   |   ochutNávka vÍNa

„UHUDLER“ a INÉ ZaUJí-
MaVostI BURGENLaNDU

1–dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v ranných ho-
dinách (z Bratislavy cca o 07:00 h) 
do južného Burgenlandu. Prvou za-
stávkou bude mesto Güssing, kto-
rého hlavnou atrakciou je najstarší 
hrad Burgenlandu s gotickou hradnou 
kaplnkou, hradným múzeom, reštau-
ráciou a vinotékou. K hradu posta-
venom na vyhasnutom vulkanickom 
kopci premáva lanovka. Pokračovanie 
do dedinky heiligenbrunn, kde v štvrti 
vínnych pivníc nájdeme asi 100 his-
torických, pamiatkovo chránených 
pivničiek tzv. Kellerstöckl, postave-
ných z dreva a hliny a pokrytých sla-
mou. Pokračovanie do Moschendorfu, 
ochutnávka raritného vína uhudler. 
Poslednou zastávkou výletu sú zná-
me kúpele bad tatzmannsdorf, kde 
sa nachádza aj výrobňa pravých bel-
gických praliniek „SPIEGEL“. V rodin-
nom podniku sa vyrobí denne asi 50 

druhov praliniek a možno tu ochutnať 
skutočne netradičné kreácie ako napr. 
pralinky plnené vínom Uhudler. Návrat 
na Slovensko s prichodom do Bratisla-
vy cca o 21:00 h.

O možnostiach zvozu a rozvozu zo 
smeru Žilina a Banská Bystrica sa in-
formujte na pobočkách CK SATUR.

cENa zahŔňa
Dopravu luxusným autokarom, 
ochutnávka vína, návšteva pralinkár-
ne, sprievodcu CK SATUR.

cENa NEzahŔňa
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

oStatNÉ doPLatkY
Za miesto v prednej polovicu autokaru 
7 EUR.

Po stoPÁcH 
RoDU EstERHÁZY

hIt roka 2014   |   ochutNávka vÍNa

2–dňový zájazd

1. dEň
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 08:00 h) do 
Burgenlandu. V dedinke St. Margare-
then návšteva rímskeho kameňolo-
mu, ktorý je najstarším v Európe. Po 
prehliadke areálu pokračovanie k Ne-
ziderskému jazeru. Prehliadka zámku 
Fertöd, veľkolepého sídla kniežacieho 
rodu Esterázyovcov, nazývaného aj 
maďarské Versailles. Deň ukončíme 
prehliadkou stredovekého mesta Šo-
proň. Odchod na ubytovanie.

2. dEň
Po raňajkách odchod do obce Forch-
tenstein na návštevu rovnomenného 
hradu. Po prehliadke nás čaká Ei-
senstadt, hlavné mesto Burgenlandu 
a prehliadka veľkolepého barokové-
ho zámku Esterházy. Na záver dňa 
sa zastavíme v Esterházyho vinárstve 
v trausdorfe, kde si vo vinotéke doži-

číme ochutnávku vín s odborným vý-
kladom. Návrat na Slovensko vo večer-
ných hodinách (cca o 20:30 h).

O možnostiach zvozu a rozvozu zo 
smeru Žilina a Banská Bystrica sa infor-
mujte na pobočkách CK SATUR.

cENa zahŔňa
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby-
tovanie s raňajkami v hoteli/penzióne 
2*/3*, 1x ochutnávku vína, sprievodcu 
CK SATUR.

cENa NEzahŔňa
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

oStatNÉ doPLatkY
Za 1/1 izbu 26 EUR, za miesto v pred-
nej polovici autokaru 7 EUR.

PoKLaDY 
NEZIDERsKÉHo JaZERa

kuLtúrNY záŽItok   |   PLavba Po jazErE

1–dňový zájazd
Odchod zo Slovenska v ranných ho-
dinách (z Bratislavy o 08:00 h) do 
Rakúska. Po príchode do malebné-
ho mestečka rust prehliadka histo-
rického centra, ktoré je pamiatkovo 
chránené. Symbolom mesta je bocian 
biely, ktorého hniezdo tróni skoro na 
každom komíne. Pokračovanie do 
Mörbisch am See. Plavba loďou po 
Neziderskom jazere, ktoré je popri 
Balatone jediným stepným jazerom 
v Európe. Prehliadka baziliky v neďa-
lekom pútnickom mestečku Frauen-
kirchen a návšteva veľmi zaujímavého 
dedinského múzea v Mönchhofe. Mú-
zeum dediny – skanzen umožňuje náv-
števníkom nazrieť do každodenného 
života obyvateľov severného Burgen-
landu na začiatku 20. storočia. Okrem 
expozície pracovných nástrojov 
a dielní remeselníkov sa tu nachá-
dzajú aj budovy s originálnym zaria-
dením, ako napr. škola, kino, pošto-

vý úrad, policajná stanica, hasičská 
zbrojnica, ambulancia lekára, kostolík 
a rôzne obchodíky. Návrat do Brati-
slavy vo večerných hodinách (cca 
19:00 h).

O možnostiach zvozu a rozvozu zo 
smeru Žilina a Banská Bystrica sa in-
formujte na pobočkách CK SATUR.

cENa zahŔňa
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

cENa NEzahŔňa
Vstupy, plavbu loďou, komplexné ces-
tovné poistenie.

oStatNÉ doPLatkY
Za miesto v prednej polovicu autokaru 
7 EUR.

tErMÍNY a cENY

7F8ATB26 OSOBA  
V 1/2 RESP. 1/3

11.07. - 12.07. 85

tErMÍNY a cENY
7F8ATB61 1 OSOBA

05.09. 42

tErMÍNY a cENY
7F8ATB62 1 OSOBA

19.09. 44

tErMÍNY a cENY
7F8ATB25 1 OSOBA

03.10. 19
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advENt

aDVENt Na 
EstERHÁZYHo ZÁMKU

1–dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v ranných ho-
dinách (z Bratislavy cca o 08:30 h) 
do Eisenstadtu. Po príchode prehliadka 
mesta. Pozrieme si pôsobivý pútnický 
kostol Bergkirche s kaplnkou milosti, 
kalváriou a Haydnovým mauzóleom, 
mohutný Dóm sv. Martina, Kostol fran-
tiškánov a kláštor s rodinnou hrobkou 
Esterházyovcov. Klenotom mesta je 
veľkolepý barokový Esterházyho zá-
mok, ktorý 300 rokov slúžil kniežacej 
rodine ako jej hlavné sídlo. Prehliad-
ka historicko–umeleckých expozícií 
zámku a najväčšieho vínneho múzea 
v Rakúsku s viac ako 700 exponátmi 
v podzemí zámku. Po prehliadke indi-
viduálne voľno a návšteva adventného 
trhu v priestoroch zámku, na ktorom 
nebudú chýbať umelecké a remeselné 
výrobky, punč, dobroty a zaujímavé 
tipy na darčeky. Návrat na Slovensko 
vo večerných hodinách (cca o 20:00 h).

O možnostiach zvozu a rozvozu zo 
smeru Žilina a Banská Bystrica sa in-
formujte na pobočkách CK SATUR.

cENa zahŔňa
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

cENa NEzahŔňa
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

oStatNÉ doPLatkY
Za miesto v prednej polovicu autokaru 
7 EUR.

NovINka   |   GurMáNI

sLÁVNostI HUsí  
V RUstE

1–dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy o 08:00 h). 
Prvou zastávkou bude Eisenstadt, 
hlavné mesto Burgenlandu. V rámci 
prehliadky mesta si pozrieme pút-
nický kostol Bergkirche s Haydnovým 
mauzóleom, mohutný Dóm sv. Marti-
na, Haydnov dom s múzeom, Kostol 
Františkánov a kláštor s rodinnou 
hrobkou Esterházyovcov. Presun do 
malebného historického mesta rust, 
ktoré je spolu s Kremsom a Salzbur-
gom modelovým mestom pamiatko-
vej ochrany Európskej rady. Zároveň 
je zapísané spolu s NP Neziderské 
jazero na zoznam kultúrneho dedič-
stva UNESCO. V mestečku sa každo-
ročne koná festival husí a vína, počas 
ktorého sa hlavné námestie premení 
na oázu husí. Všade sú otvorené vín-
ne pivnice, hrá hudba a ponúkajú sa 
husacie špeciality a mladé vínko, kto-

ré budete mať možnosť ochutnať po 
prehliadke historického centra v rám-
ci individuálneho voľna. Vo večerných 
hodinách návrat na Slovensko (cca 
20:00 h).

O možnostiach zvozu a rozvozu zo 
smeru Žilina a Banská Bystrica sa in-
formujte na pobočkách CK SATUR.

cENa zahŔňa
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

cENa NEzahŔňa
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

oStatNÉ doPLatkY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

advENt

aDVENt Na HRaDE 
FoRcHtENstEIN

1–dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v ranných ho-
dinách (z Bratislavy cca o 08:00 h). 
Prvou zastávkou bude Eisenstadt, 
hlavné mesto Burgenladska, ktoré 
si knieža Esterházy vybral za miesto 
svojho sídla. Hlavnou pamiatkou Ei-
senstadtu je zámok rodu Esterházy-
ovcov (prehliadka). V rámci prehliad-
ky mesta si pozrieme Dóm Sv. Martina, 
Gloriettu a Zámocký park a potú-
lame sa po pešej zóne pamiatkovo 
chráneného Starého mesta, kde len 
ťažko odoláme lákadlám obchodov. 
V poludňajších hodinách odchod na 
hrad Forchtenstein, symbol Burgen-
landska. Počas adventu sa barokový 
hrad ponorí do vianočnej atmosféry 
a návštevníkom ponúkne originálny 
adventný trh v historických priesto-
roch, na ktorom nebudú chýbať ume-
lecké remeselné výrobky a zaujímavé 
tipy na darčeky. Individuálne voľno. 

Vo večerných hodinách odchod na 
Slovensko s príchodom do Bratislavy 
o cca 21:00 h

O možnostiach zvozu a rozvozu zo 
smeru Žilina a Banská Bystrica sa in-
formujte na pobočkách CK SATUR.

cENa zahŔňa
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

cENa NEzahŔňa
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

oStatNÉ doPLatkY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

PrE dEtI

RoZPRÁVKoVÝ 
FaMILYPaRK

1–dňový zájazd

Odchod zo Slovenska v ranných ho-
dinách (z Bratislavy cca o 08:00 h), 
príchod do rozprávkového Family-
parku (60 km od Bratislavy), cie-
ľa jedinečných rodinných výletov 
v blízkosti Neusiedlerského jazera, 
ktorý očarí nielen deti, ale aj dospe-
lých. Na všetkých hrách sa budete 
aktívne podieľať s vašimi ratolesťa-
mi! Šantiť, skúšať, objavovať, bláz-
niť a zabávať sa v rozprávkovom 
lese, na gazdovskom dvore, na hra-
de príbehov alebo na dobrodruž-
nom ostrove. Na ploche približne 
140 000 m2 zažijete nekonečnú zá-
bavu. Najväčší rakúsky zábavný a ro-
dinný park je jedinečný a vždy sa po-
stará o príjemné prekvapenia. Ako by 
sa vám páčila skvelá Krokodília vodná 
dráha alebo novučičká Traktorová 
dráha? Na hladné žalúdky tu čaká 
množstvo reštaurácií a na maškrtné 

jazýčky zmrzlina a sladkosti od vý-
myslu sveta. Vo večerných hodinách 
nasleduje návrat na Slovensko (cca 
o 19:30 h).

O možnostiach zvozu a rozvozu zo 
smeru Žilina a Banská Bystrica sa in-
formujte na pobočkách CK SATUR.

cENa zahŔňa
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

cENa NEzahŔňa
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

oStatNÉ doPLatkY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

tErMÍNY a cENY
7F8ATB51 1 OSOBA

20.06. 16

15.08. 16

tErMÍNY a cENY
7F8ATB35 1 OSOBA

28.11.2015 22

tErMÍNY a cENY
7F8ATB64 1 OSOBA

10.10. 21

tErMÍNY a cENY

7F8ATB19 1 OSOBA

12.12.2015 19
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 dIEťa do 7 rokov zdarMa   |   wELLNESS  dIEťa do 11 rokov zdarMa   |   wELLNESS   

rEGIóN v okoLÍ NEzIdErSkÉho jazEra SPája v jEdNoM harMóNIu PrÍ-
rodY, kuLtúrY a ŠPortu. zárovEň PatrÍ k NajvýzNaMNEjŠÍM rakúSkYM 
kuLINárSkYM rEGIóNoM. PrázdNINová oSada vILa vIta PaNNoNIa Po-
Núka MNoŽStvo MoŽNoStÍ PrE PEStrú rodINNú dovoLENku, ktorú 
Sotva NIEČo PrEkoNá. v rajI voľNÉho ČaSu Na PLochE 200 hEktárov 
MôŽu rodINY kaŽdý dEň objavIť a zaŽIť NIEČo NovÉ. jE I vŠEStraNNýM 
PartNEroM, ČI IdE o koNGrESY, outdoorovÉ aktIvItY, vEľkoLEPÉ Pod-
ujatIa, GrILPártY Na jazErE aLEbo FIrEMNÉ StrEtNutIa.

Na jEdNoM z NajkrajŠÍch MIESt v rakúSku, PrIaMo Na okrajI Ná-
rodNÉho Parku NEuSIEdLEr SEE – SEEwINkEL, uProStrEd rEGIóNu, 
ktorý boL vYhLáSENý za SúČaSť SvEtovÉho dEdIČStva uNESco, Sa 
Nachádza St. MartINS thErME & LodGE. uNIkátNoSť PoLohY, vLaSt-
NÉ jazEro Na kúPaNIE, PrÍjEMNE tEPLá tErMáLNa voda (LIEČIvá), 
jEdINEČNý SvEt PrÍrodY a kuLtúrY, tradÍcIa vÍNa a GaStroNó-
MIE, to vŠEtko jE SúČaSťou PoNukY Na PLochE 40 kM2. MIESto PrE 
tých, ktorÍ vEdIa vYchutNávať a ktorých bavÍ objavovať.

PoLoha
Celoročný termálny rezort St. Martins 
sa nachádza iba 50 km od Bratislavy 
či Viedne. Hotel je spojený chodbou  
s dennými termálnymi kúpeľmi a well-
nessom.

ubYtovaNIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s mož- 
nosťou prístelky, junior a senior suity 
(2 lôžka s možnosťou prístelky). Kaž-
dá izba či suita má drevený balkón  
s nádherným výhľadom na jazero alebo 
do panónskej prírody Národného par-
ku Neusiedlersee, veľkorysé kúpeľne  
s denným svetlom, vaňou alebo spr-
chou, oddeleným WC, sušič na vlasy, 
TV s plochou obrazovkou, rádio, trezor, 
minibar, internetové pripojenie.

StravovaNIE
Raňajky formou bohatého bufetu s re-
gionálnymi pochúťkami, večere formou 
5-chodového servírovaného menu so 
šalátovým a syrovým bufetom.

vYbavENIE
Súkromná pláž a letná terasa s pria-
mym vstupom do vlastného 8 hektáro-
vého štrkového jazera, vonkajší bazén, 
2 kryté bazény, sauny (parné, fínske, 
soľná), priestor na relax, s výhľadom na 
jazero a do panónskej prírody, fitnes, 
kozmetické ošetrenia a masáže. V Spa-
-suitách možnosť ošetrenia a masáže 
individuálne a s výhľadom na jazero. 
Reštaurácia, bar a bistro pri bazéne 

a bar / salónik / vinotéka. Parkovanie 
pred hotelom zdarma, zasadačky pre 
malé a veľké skupiny (max. kapacita 
300 hostí), detský bazén, detský klub.

cENa zahŔňa
Ubytovanie s polpenziou na osobu  
a noc, voľný vstup do hotelových 
spa, do termálnych kúpeľov St. Mar-
tins, minibar, hotelové fitnes, športo-
vý program v kúpeľoch, detský kútik  
a klub, kúpacia taška so županom, pa-
pučkami a uterákmi, knižnica a pripoje-
nie na internet.

oStatNÉ doPLatkY
Výhľad na jazero 20 EUR/izba/noc, 
miestna daň 1,50 EUR/os./noc (povin-
ný, platba na mieste), domáce zviera 
25 EUR/noc (na vyžiadanie), komplex-
né cestovné poistenie – viac info v CK.

PozNáMka
Dieťa do 11 r. na prístelke zdarma. Po-
byty sú možné od 2 nocí s nástupom 
denne. Dieťa do 11 r. na prístelke zdar-
ma, druhé dieťa do 11 r. bez lôžka platí 
paušál 49 EUR. Pobyty sú možné od  
2 nocí s nástupom denne. Počas sviat-
kov 3.-5.4., 14.-16.5., 22.-24.5., 4.-6.6., 
23.-25.10., 4.-7.12. sú pobyty možné len 
na vypísaný termín s doplatkom za ví-
kend. V termíne 23.12.2015 – 5.1.2016 sú 
pobyty len na vyžiadanie za individu-
álne ceny.

PoLoha
Na okraji národného parku, len 65 km 
od Bratislavy leží romantická rekreač-
ná dedinka, ktorá je vďaka svojej po-
lohe ideálnym miestom pre oddych.

ubYtovaNIE
hotelová časť: dvojlôžkové izby s prí-
stelkou a apartmány pre 2 až 4 osoby, 
majú kúpeľňou s WC, sušič na vlasy, 
rádio, káblovú TV, telefón, Wi-fi zdar-
ma, minibar trezor, klimatizáciu, bal-
kónom alebo terasu. 
bungalovy: dovolenkové domy pripo-
mínajúce panónsku dedinku ponúka-
jú ubytovanie pre 3 až 6 osôb, majú 
navyše obývaciu miestnosť s kuchyn-
ským kútom a záhradný gril.

StravovaNIE
Polpenzia: raňajky formou bufetu. 
3-chodové večere s možnosťou vý-
beru.

vYbavENIE
Reštaurácia v romantickom štýle, bu-
fetová reštaurácia, vinárne, štýlová 
konoba „Csárda“, bistro vo wellness 
časti a počas leta reštauráciu na pláži 
pri jazere. Športové vyžitie: aerobic, 
fitnes centrum zariadené najnovšími 
techno-gym prístrojmi, požičovňa 
bicyklov zdarma, 2 ihriská na plážový 
volejbal, futbalové ihrisko, 3 vonkajšie 

a 2 vnútorné tenisové kurty, 40 km 
dlhá bežecká trať, jazero s pieskovou 
plážou patriace hotelu, kanoistiku, 
stolný tenis, minigolf, basketbal. Villa 
Vita ponúka vo svojej wellness zóne 
vnútorný bazén, whirlpool s tryskami 
a minerálnym prameňom, trstinovú 
saunu s prírodným jazierkom, rôzne 
druhy sáun, liečivý parný kúpeľ.

cENa zahŔňa
Ubytovanie s polpenziou na osobu 
a noc, neobmedzený vstup na špor-
toviská a do wellness, zapožičanie 
bicykla.

oStatNÉ doPLatkY
Víkendový príplatok (piatok – nede-
ľa) 5 EUR/os./noc v období 5.1.-29.6. 
a 30.8.-31.12., cena prístelky: dospelý 
75 EUR/noc (len v BGW), dieťa 11-14 r. 
70 EUR/noc, dieťa 7-11 r. 47 EUR/noc, 
dieťa do 7 r. 6 EUR/noc (polpenzia). 
Kúpeľný poplatok 1,50 EUR/noc/os. 
(platba na mieste), komplexné ces-
tovné poistenie - viac info v CK.

PozNáMka
Dieťa do 7 r. na prístelke s raňajkami 
zdarma. Minimálny počet nocí 2 s ná-
stupom denne. Pri minimálnej dĺžke 
pobytu 4 noci sa neplatí víkendový 
príplatok.

St. MartINS  
thErME & LodGE **** SuPErIor

FRAUENKiRCHEN

vILa vIta PaNNoNIa ****
PAMHAGEN

tErMÍNY a cENY

7F6AUT08 06.01.-01.04. 01.04.-01.07.  
A 01.09.-31.10. 01.07.-01.09.

osoba na zákl. lôžku v I1/2+1 119 129 149

osoba v I1/1 179 199 239

osoba od 11 r. na prístelke 99 99 99

tErMÍNY a cENY
7F4AUT04 05.01.-29.06. A 30.08.-31.12. 29.06.-30.08.

osoba na zákl. lôžku v I1/2+1 115 135

osoba na zákl. lôžku v F1/2+2 125 145

osoba na zákl. lôžku v B2+1 119 144

osoba na zákl. lôžku v B2+2 129 149

osoba na zákl. lôžku v B2+3 134 154

osoba na zákl. lôžku v B2+4 139 159
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kúPELE thErME StEGErSbach Sa Nachádzajú v IdYLIckEj koPco-
vItEj krajINE juŽNÉho burGENLaNdu Iba 210 kM od bratISLavY. 
hoStIa Ich vYhľadávajú NIELEN kvôLI kúPEľoM, ktorých tErMáL-
Na voda LIEČI SvaLovÉ a kĺbovÉ ProbLÉMY, aLE aj kvôLI NajväČ-
ŠIEMu GoLFovÉMu IhrISku GoLFSchaukEL StEGErSbach. hotEL 
LarIMar**** jE PoStavENý Na PrINcÍPE ŠtYroch zákLadNých PrÍ-
rodNých ELEMENtov – zEM, ohEň, voda a vzduch. jE PrEPojENý 
S kúPEľMI thErME StEGErSbach.

SvEtozNáME kúPELE bad tatzMaNNSdorF Sa Nachádzajú v juŽNEj 
ČaStI burGENLaNdu 159 kM od bratISLavY. S troMI PrÍrodNýMI tEraPE-
utIckýMI ProStrIEdkaMI – uhLIČItou MINEráLNou vodou, bahENNýMI 
kúPEľMI a tErMáLNou vodou Má tatzMaNNSdorF výNIMoČNÉ MIESto 
MEdzI rakúSkYMI kúPEľMI. LIEČIvá voda Sa vYuŽÍva PrEdovŠEtkýM 
PrI LIEČbE Srdcovo-cIEvNYch ochorENÍ, bahENNÉ kúPELE PrI LIEČbE 
ochorENÍ PohYbovÉho úStrojENStva a rEuMatIckých chorôb. ob-
kLoPENÉ Sú zELENýMI SvahMI S jEdINEČNou FLórou a FauNou.

PoLoha
Hotel sa nachádza v nádhernom par-
ku na okraji kúpeľného mestečka len 
500 m od centra. Je priamo spojený 
s termálnymi kúpeľmi.

ubYtovaNIE
Klimatizované jednolôžkové izby, 
dvojlôžkové wellness izby classic  
a deluxe s možnosťou prístelky pre 
dieťa, rodinné izby s oddelenou spa-
cou časťou pre deti a suity pre 2 oso-
by s oddelenou obývacou časťou sú 
komfortne a útulne zariadené. Majú 
balkón alebo terasu (okrem jedno-
lôžkových) s prekrásnym výhľadom, 
kúpeľňu, sušič na vlasy, oddelené 
WC, kúpaciu tašku s kúpacím pláš-
ťom a uterákmi do kúpeľov, 1 fľaša 
minerálnej vody pri príchode, telefón, 
minibar, SAT TV a rádio, internet pri-
pojenie, trezor.

StravovaNIE
Rozšírená polpenzia - raňajky formou 
bohatého bufetu, obedňajší snack - 
šalát a polievka (12:30-13:30 h), ob-
čerstvenie s rôznymi nápojmi (11:00-
17:00 h), večere formou 5-chodového 
menu pre gurmánov.

vYbavENIE
Reštaurácia, hotelová lobby s otvo-
reným kozubom a kútikom na číta-
nie, vinotéka, hotelový bar (štvrtok 

- sobota so živou hudbou), bezplat-
ný WLAN v celom hoteli, parkova-
nie (vonkajšie alebo obmedzene aj 
v garáži). Hotel má vlastné hotelové 
wellness s priamym vstupom z hotela 
„AVITA Therme“ na ploche 2 000 m2: 
veľkolepý bazénový svet, 5 tema-
tických sáun, oddychová miestnosť, 
Záhrada Eden a AVITA Lady´s Spa, 
malý rybník. Denne sa koná wellness 
program. K dispozícii je klimatizované 
fitnes s panoramatickým výhľadom 
na okolie a s najmodernejším zariade-
ním. Zdarma je k dispozícii prenájom 
bicyklov a nordic walking palíc.

cENa zahŔňa
Ubytovanie s rozšírenou polpenziou 
na 1 noc/os., vstup do „AVITA Ther-
me“, parkovanie pre 1 auto na izbu.

oStatNÉ doPLatkY
Detský paušál na noc: 28 EUR (die-
ťa 3 - 6 r.), 58 EUR (dieťa 6 - 11 r.),  
78 EUR (dieťa 11 - 15 r.). Kúpeľný po-
platok 2 EUR/os./noc (platba na 
mieste), komplexné cestovné poiste-
nie - viac info v CK.

PozNáMka
Dieťa do 3 rokov na prístelke zdarma. 
Pobyty sú možné od 2 nocí s nástu-
pom denne.

avIta rESort **** SuPErIor LarIMar **** SuPErIor

BAD TATZMANNSDORF STEGERSBACH

PoLoha
Hotel sa vyznačuje dokonalou a lu-
xusnou architektúrou a vysokou po-
hostinnosťou a nachádza sa na svahu 
prekrásnej krajiny južného Burgen-
landu.

ubYtovaNIE
Klimatizované jedno lôžkové a dvoj-
lôžkové izby s možnosťou prístelky, 
rodinné izby - junior a Family suite 
pre 2 až 4 osoby majú kúpeľňu so 
sprchou a WC, sušič na vlasy, kúpaciu 
tašku a župan, telefón, rádio, SAT TV, 
internet, trezor, minibar a balkón.

StravovaNIE
Rozšírená polpenzia - raňajky formou 
bufet, obed – ľahké občerstvenie (ša-
látový bufet a polievky), večere – sy-
rový bufet a 6-chodové menu, denne 
čaj a ovocné šťavy v hotelovom well-
ness bare.

vYbavENIE
Reštaurácia, loby bar s letnou tera-
sou, vinotéka, parkovisko. Hotelové 
wellness & SPA na ploche 4 000 m2 
(do mája 2015 prebieha jeho rekon-
štrukcia a rozšírenie) ponúka termál-
ne vnútorné a vonkajšie bazény, sau-
nový svet (fínska, bylinková, infra), 
parný kúpeľ, wellness bar, letnú zá-
hradu. S THERME STEGERSBACH na 
ploche 2 200 m2 (14 bazénov, 9 sáun) 
je spojený vykurovanou chodbou 

- hoteloví hostia majú vstup zdar-
ma. Larimar Spa ponúka procedúry  
z celého sveta - ayurveda, energe-
tická harmonizácia, Shaolin cviče-
nia, kardiodiagnostika, akupunktúra  
a rozličné masáže, kozmetické a zo-
štíhľovacie procedúry. Zľava na green 
15 % (Golfschaukel Stegersbach).

cENa zahŔňa
Ubytovanie s rozšírenou polpenziou 
na 1 noc/os., vstup do hotelového 
Wellness a Spa a THERME STEGERS-
BACH, v hotelovom wellness fitnes 
a rôzne cvičenia, župan, tašku do kú-
peľov a papučky.

oStatNÉ doPLatkY
Detský paušál na prístelke na noc:  
0 - 3 roky 10 EUR, 3 - 7 rokov  
40 EUR, 7 - 11 rokov 60 EUR, 11 - 16 rokov  
80 EUR. Izba s výhľadom Panoráma  
3 EUR/os./noc. Silvestrovský prípla-
tok: od 11 rokov 90 EUR, dieťa do  
7 rokov zdarma, 7 - 10 rokov 45 EUR. 
Psík od 10 EUR/noc a kúpeľný popla-
tok 2 EUR/os./noc (platba na mieste). 
Komplexné cestovné poistenie – viac 
info v CK.

PozNáMka
Pobyty sú možné od 2 nocí s nástu-
pom denne okrem Vianoc a Silvestra, 
kedy je pobyt min. na 5 nocí.

tErMÍNY a cENY

7F6AUT09 02.01.-30.09.

osoba na zákl. lôžku vo Wellness izbe (I1/2+1) 128

osoba na zákl. lôžku vo Wellness izbe (1/2+1lux) 148

osoba na zákl. lôžku v Family Room F1/2+2 138

osoba na zákl. lôžku v Family Room F1/2+2com 154

osoba v 1/1 108

tErMÍNY a cENY

7F6AUT02 21.12.- 
06.01.

06.01.- 
01.02.

01.02.- 
24.05.

24.05.- 
26.07.

26.07.- 
20.09.

20.09.- 
20.12.

20.12.- 
06.01.

osoba v izbe I1/2+1 151 135 140 135 138 145 155

osoba vo Family suite 174 158 163 158 161 168 178

osoba v 1/1 izbe 163 147 152 135 138 157 167

osoba v Junior suite 174 158 163 158 161 168 178
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hotEL FaLkENStEINEr baLaNcE rESort Sa Nachádza v IdYLIckEj 
koPcovItEj krajINE juŽNÉho burGENLaNdu, vzdIaLENEj aSI 210 
kM od bratISLavY. hoStIa ho vYhľadávajú NIELEN kôLI vYSokEj 
kvaLItE a zNáMEMu wELLNESS cENtru, aLE aj kvôLI NajväČŠIEMu 
GoLFovÉMu IhrISku GoLFSchaukEL LaFNItztaL. 50-jaMkovÉ GoL-
FovÉ IhrISko oSLovÍ zaČIatoČNÍkov I ProFESIoNáLov. rEGIóN Láka 
MNoŽStvoM PaMIatok, hradMI ČI záMoČkaMI, IdYLIckýMI MIEStaMI  
a bohatýMI roMaNtIckýMI vÍNNYMI PIvNIČkaMI.

jEdINEČNý thErMENhotEL PuchaSPLuS v IdYLIckEj vINárSkEj krajINE 
juŽNÉho burGENLaNdu jE od bratISLavY SMEroM Na Graz vzdIaLE-
Ný LEN 2 hodINY autoM (200 kM). PatrÍ k NajobľúbENEjŠÍM hotELoM 
Na SvEtE a NIEkoľkokrát boL ocENENý ako toP hotEL roka a aŽ 99 
% ho odPorúČa ďaLEj. ŠtýL vIdIEckEho doMu váM SProStrEdkujE 
PocIt doMova. obLaSť jE vYhľadávaNá PrE LIEČIvú tErMáLNu vodu, 
NajväČŠIE GoLFovÉ IhrISko v rakúSku, PoČEtNÉ cYkLotraSY, bLÍzku 
MaNuFaktúru ČokoLádY, hradY a záMkY v okoLÍ. 

PuchaSPLuS ****FaLkENStEINEr  
baLaNcE rESort *****

STEGERSBACHSTEGERSBACH

PoLoha
V prekrásnej prírode, na slneč-
nom mieste priamo pri THERME 
STEGERSBACH na ploche 2 200 m2 
a pri najväčšom golfovom areáli Ra-
kúska.

ubYtovaNIE
Klimatizované, priestranné, antialer-
gické dvojlôžkové izby z limbové-
ho dreva, s možnosťou 2 prísteliek, 
majú kúpeľňou, WC, sušič na vlasy, 
wellness tašku a župan, SAT TV, inter-
netové pripojenie (zdarma), balkón.

StravovaNIE
Bohaté bufetové raňajky. Večere 
v hoteli alebo v partnerských reštau-
ráciách (od 12 EUR/osoba).

vYbavENIE
Moderný hotel má recepciu, obchod 
s regionálnymi produktmi, bar a vi-
notéku, Wi-Fi zdarma v celom ho-
teli. Parkovanie pri hoteli zdarma, 
resp. v garáži (8 EUR/noc). Dúhovou 
chodbou je hotel spojený s THERME 
STEGERSBACH: 14 bazénov - vnútor-
né i vonkajšie s vodou až do 36 °C,  
9 sáun (parné, fínske, soľná, aróma, 
bio, bylinná, infračervená), 3 tobo-
gany, slnečné terasy a športový are-
ál. Voda lieči kožné, srdcovo-cievne  
a nervové ochorenia, priaznivo pô-
sobí na pohybový aparát. V  hoteli je  
oživujúca Grandnerova voda. Športo-
vé vyžitie: golf, beh, nordick walking, 
cyklistika, tenis, jazda na koni.

cENa zahŔňa
Ubytovanie s raňajkami za osobu/
noc, nápoj na privítanie, vstup do kú-
peľov THERME STEGERSBACH vrá-
tane saunového sveta (v deň nástu-
pu od 12 h, v deň odchodu do 16 h), 
aktívny športový a wellness program, 
wellness tašku a župan počas pobytu.

oStatNÉ doPLatkY
Detský paušál na noc: 0-7 r. 40 EUR, 
7–10 r. 48 EUR, od 4 nocí počas let-
ných  prázdnin 1 dieťa do 9 r. zdarma. 
Izba s výhľadom na kúpele 10 EUR/
os./noc, počas víkendu 10 EUR/os./
noc (neplatí sa od 4 nocí), počas 
sviatkov 15 EUR/os./noc. Zľava na 
green 20%. Kúpeľný poplatok 2 EUR 
os./noc (platba na mieste).

PozNáMka
Minimálna dĺžka pobytu je 1 noc.

v ponuke aj balíčky:
roMaNtIcký wELLNEES 
2x ubytovanie,  raňajky, romantická 
dekorácia, vstup do kúpeľov a sáun, 
1x 5-chodová večera, 1x Uhudler. Cena 
od 219 Eur/osoba.

rodINNá zábava 
5x ubytovanie, raňajky, vstup do kú-
peľov. Cena od 399 Eur/os., 1 dieťa 
do 9 r. cez prázdniny zdarMa.

tErMÍNY a cENY
7F6AUT04 01.01.-31.12.15

osoba na zákl. lôžku (4 a viac nocí) 83

osoba na zákl. lôžku (1-3 noci) 99

tErMÍNY a cENY
7F6AUT03 07.01.-01.09. 01.09.-01.10. 01.10.-07.01.

osoba na zákl. lôžku v I1/2 136 146 156

osoba na zákl. lôžku v F1/2+2 156 166 176

PoLoha
Na slnečnom pahorku, priamo nad 
kúpeľmi THERME STEGESBACH,  
s ktorými je spojený chodbou (vstup 
za poplatok). Vyznačuje sa jedineč-
nou architektúrou a maximálnym 
priestorom pre súkromie.

ubYtovaNIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s ran- 
ným alebo večerným slnkom, pa-
noramatické suite (pre 2 osoby)  
a rodinné izby s oddelenou časťou 
pre max 2 deti, majú kúpeľňu s vaňou, 
sušič na vlasy, oddelené WC, kúpací 
plášť a tašku do kúpeľov, pripojenie 
na internet, telefón, minibar (nealko-
holické nápoje v cene), trezor, SAT 
TV, balkón alebo terasu. Domáce 
zvieratá sú vítané, okrem priestorov 
reštaurácie a spa.

StravovaNIE
Polpenzia - raňajky formou bufetu, 
neskoré raňajky v bare, večere výber 
z 5 chodového menu.

vYbavENIE
Architektúra, pozostávajúca predo-
všetkým z dreva a skla, veľké pano-
ramatické okná vo všetkých izbách  
a jedinečne elegantný a minimalistic-
ký dizajn. V hoteli je panoramatická 
reštaurácia, átrium s barom a tera-
sou, vinotéka, knižnica s otvoreným 
kozubom a cigarová miestnosť s naj-
väčším výberom havanských cigár 
a parkovisko zdarma. Hotelové ACQU-
APURA SPA s rozlohou 2 600 m2 

ponúka: vnútorný a vonkajší bazén 
(celoročne vyhrievaný), vírivku, od-
počinkovú miestnosť, aromatický 
parný kúpeľ, suchú, bylinkovú, fínsku 
saunu, lakonikum, 2 soláriá, skráš-
ľovacie a masážne priestory, cardio 
fitness a priestory na cvičenie jogy. 
Hotel je obklopený 10 000 m2 záhrad-
ných terás s ležadlami.

cENa zahŔňa
Ubytovanie s polpenziou a nealkoho-
lickými nápojmi z minibaru na 1 noc/
osoba.

oStatNÉ doPLatkY
Detský paušál v rodinnej izbe s 2 do-
spelými na noc: 3–6 r.  20 EUR, 6–10 
r.  40 EUR, 10–15 r.  60 EUR, od 15 r.  
98 EUR. Doplatok za pobyt cez 
víkend 15 EUR/os. (v termíne od 
1.10.2015 do 6.1.2016), za jednolôžko-
vú izbu 30 EUR/noc, za izbu oriento-
vanú na bazén 10 EUR/os. Poplatok 
na mieste: kúpeľný poplatok 2 EUR/
os./noc, za psa 15 EUR/noc (na vyžia-
danie). Komplexné cestovné poiste-
nie - viac info v CK.

PozNáMka
Dieťa do 3 rokov v rodinnej izbe  
s 2 dospelými zdarma. Minimálna 
dĺžka pobytu 2 noci (od 22. 12. 2015 
do 6. 1. 2016 min. 3 noci) s nástupom 
denne.
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StrEdNý burGENLaNd NazývaNý tIEŽ „SLNEČNou krajINou“ Po-
Núka rôzNE PrÍrodNÉ a kuLtúrNE zaujÍMavoStI. SLNEČNÉ kúPELE 
„SoNNENthErME LutzMaNNSburG – FraNkENau“, Sú PovaŽovaNÉ 
za rodINNÉ kúPELE. „babY worLd“ budÍ PozorNoSť PLYtkýMI dEt-
SkýMI bazÉNMI a dEtSkou ŠMýkaČkou, dEtI Majú o zábavu PoSta-
raNÉ v dIvokých vodách „FuNNY watErS“ a Na NajdLhŠEj zaStrE-
ŠENEj vodNEj ŠMýkaČkE Na koNtINENtE, zatIaľ Čo MaMY a vŠEtcI, 
kto hľadajú uvoľNENIE a odPoČINok, Nájdu ho v „SILENt doME“.
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StrEdNý burGENLaNd NazývaNý tIEŽ „SLNEČNou krajINou“ Po-
Núka rôzNE PrÍrodNÉ a kuLtúrNE zaujÍMavoStI. SLNEČNÉ kúPELE 
„SoNNENthErME LutzMaNNSburG – FraNkENau“, Sú PovaŽovaNÉ 
za rodINNÉ kúPELE. „babY worLd“ budÍ PozorNoSť PLYtkýMI dEt-
SkýMI bazÉNMI a dEtSkou ŠMýkaČkou, dEtI Majú o zábavu PoSta-
raNÉ v dIvokých vodách „FuNNY watErS“ a Na NajdLhŠEj zaStrE-
ŠENEj vodNEj ŠMýkaČkE Na koNtINENtE, zatIaľ Čo MaMY a vŠEtcI, 
kto hľadajú uvoľNENIE a odPoČINok, Nájdu ho v „SILENt doME“.

PENZIÓN aPFELhoF *** HotEL vIEr jahrESzEItEN ****
LUTZMANNSBURG LUTZMANNSBURG

PoLoha
Penzión s rodinnou atmosférou a veľ-
kou záhradou sa nachádza v bez-
prostrednej blízkosti „Sonnentherme 
Lutzmannsburg – Frankenau“.

ubYtovaNIE
Klimatizované, priestranné izby majú 
kúpeľňu a oddelené WC, TV a sú: 
dvojlôžkové izby s 2 prístelkami typ 
1 (poschodová posteľ), dvojlôžko-
vé s 3 prístelkami typ 2 (rozkladací 
gauč pre 3 deti), rodinné izby typ  
3 (dvojlôžková spálňa a oddelený 
spací kút pre 3 deti – poschodová 
posteľ), rodinné izby typ 4c (dve 
prepojené dvojlôžkové izby, každá  
s 1 prístelkou.

StravovaNIE
Polpenzia, raňajky a večere formou 
bufetu, káva a koláč (13:00 – 15:00 h). 
Možnosť doplatenia obedu (polievka 
a hlavné jedlo) alebo obedového ba-
líčka (pečivo, müsli tyčinka, nátierky, 
voda, saláma, syr, jablko a detská vý-
živa) - 19 EUR pre 4-člennú rodinu.

vYbavENIE
Rodinný penzión má raňajkovú miest-
nosť s panoramatickým výhľadom  
a „Heurigen“ reštauráciu, zimnú 
záhradu s terasou, WI-Fi zdarma 
v priestoroch prízemia, detský kútik, 
veľkú záhradu (futbal, bedminton, 

hojdačky, pieskovisko, šmýkačky, 
malé ZOO, jazdeckú arénu, bicykle 
pre deti i pre dospelých). Hotel po-
skytuje všetky potreby pre malé deti, 
ako napr. detskú stravu, babyfon, 
detské kočíky, vaničky na kúpanie, 
podložka na prebaľovanie, hrnčeky 
a varnú kanvicu na vodu, ohrievač fľa-
še. V hoteli je k dispozícii kuchynka 
pre prípravu a ohrev stravy pre naj-
menších. Možnosť sledovať deti pro-
stredníctvom kamerového systému 
v detskom kútiku, v izbe a v raňajko-
vej miestnosti.

cENa zahŔňa
Ubytovanie s polpenziou na osobu 
a noc. Hotel poskytuje 5 % zľavu na 
vstupné do kúpeľov Sonnentherme  
a bezplatný transfer.

oStatNÉ doPLatkY
Detský paušál na noc: v izbe Typ 1,2 - 
do 2 r. 14 EUR, 2-6r. 20 EUR, 6-14 r. 31 
EUR a v rodinnej izbe Typ 3,4 - do 2 r. 
16 EUR, 2-6r. 22 EUR, 6-14 r. 33 EUR-. 
Platba na mieste – kúpeľný poplatok 
2 EUR/os./noc. Komplexné cestovné 
poistenie - viac info v CK.

PozNáMka
Pobyt je možný od 1 noci s nástupom 
denne. 

PoLoha
Hotel je obklopený zeleňou a nachá-
dza sa na okraji kúpeľného mestečka, 
v blízkosti golfového ihriska (3 km). 
Je priamo spojený krytou chodbou 
s termálnymi kúpeľmi Sonnentherme.

ubYtovaNIE
Klimatizované izby majú kúpeľňu, 
WC, sušič na vlasy, kúpací plášť, káb-
lovú TV, trezor, telefón, minibar. Dvoj-
lôžkové izby s možnosťou prístelky, 
junior suite (izba s 2 prístelkami) a ro-
dinné apartmány (oddelená spálňa 
a obývacia miestnosť s rozkladacím 
lôžkom. V hoteli sú k dispozícii: rých-
lovarná kanvica na vodu, ohrievač 
fliaš, kočík, baby monitor, podložka 
na prebaľovanie.

StravovaNIE
Raňajky formou bohatého bufetu  
i rodinný snack v čase 14:00 - 15:30 h 
(polievka, šalát, káva, koláč). Možnosť 
doplatenia večere - formou menu.

vYbavENIE zarIadENIa
Rodinný a golfový thermehotel, 
reštaurácia, vinotéka (regionálne vín-
ne špeciality a  víno z vlastnej vinice), 
snack bar, Wi-Fi v priestoroch lobby 
zdarma, parkovisko zdarma, garáž 
5 EUR/noc, slnečná terasa. Pre do-
spelých (od 15 r.) saunový svet s prí-
rodným jazierkom s odpočinkovou 

miestnosťou, vírivka, fitness. K dispo-
zícii je prenájom bicyklov, detský klub 
a ihrisko. Za poplatok: kúpeľné a well-
ness centrum (masáže, solárium, koz-
metika), stolný tenis, biliard, garáž.

cENa zahŔňa
Ubytovanie s raňajkami na oso-
bu a noc. Hotel poskytuje zľavu na 
vstupné do kúpeľov Sonnetherme  
a na golf.

oStatNÉ doPLatkY
PAUŠÁL na noc: prístelka dospelý  
57 EUR, prístelka dieťa 2 - 6 r. 30 EUR. 
Večera 15 EUR, víkendový príplatok  
5 EUR/os./noc, za jednolôžkovú izbu 
15 EUR/noc. Platba na mieste: detská 
postieľka do 2 r. 20 EUR/noc, kúpeľný 
poplatok 1,5 EUR/os./noc. Komplexné 
cestovné poistenie - viac info v CK.

PozNáMka
Pobyt je možný od 1 noci s nástupom 
denne. Možnosť objednania balíčkov 
napr. 1 noc už od 107 EUR vrátane 
vstupu do Sonnentherme – bližšie in-
formácie v CK.

tErMÍNY a cENY
7F6AUT01 14.01.-31.12.

osoba na zákl. lôžku I1/2+1 72

osoba na zákl. lôžku sUI 2+2 77

osoba na zákl. lôžku F1/2+2 84

tErMÍNY a cENY
7F6AUT06 14.01.-31.12.

cena na noc pri pobyte 1 noc 2 noci od 3 nocí

osoba na zákl. lôžku I1/2+2 a 1/2+3 72 67 62

osoba na zákl. lôžku F1/2+3 75 70 65

osoba na zákl. lôžku F1/4+2 150 140 130
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PrÍroda a rodINa
Spoločný zážitok v prírode - to je predsa to najkrajšie. Burgenland so svojimi rozmanitými 

krajinnými útvarmi a bohatstvom biodiverzity je ideálnym cieľom výletov. Pri širokej palete 

rôznych podnikov a vzhľadom na obrovské plochy panenskej prírody nebýva rozhodovanie 

často jednoduché. Mnohorakosť prírody je najlepšie aktívne zažiť a pochopiť v Národnom 

parku Neziderské jazero - Jazerný kút a v šiestich prírodných parkoch. Rozsiahly program 

pre návštevníkov a aktuálne tipy priamo na mieste i na internete zabezpečujú, aby 

návštevníci mohli v každom ročnom období zažívať nezabudnuteľné okamihy.

ŠPort
SLNko, voda a ČoSI NavIac
Rozdielne predstavy rodičov a detí pri plánovaní dovolenky sú obrovskou výzvou. 

Nie však v Burgenlande - pešia turistika, surfovanie, jazda na koni a na bicykli, plávanie  

a golf, možné je všetko. 300 slnečných dní do roka, 2 500 km rôznych cyklotrás, množstvo 

športových podujatí, 5 golfových ihrísk, cykloturistika na koľajniciach, 1 500 km jazdeckých 

trás a oveľa viac poskytuje ideálne prostredie na aktívne trávenie voľného času.

tIP Na výLEt:
zažiť prírodu a pochopiť ju -  to je 
cieľom "Panónskych zážitkových dní 
prírody" v Burgenlande v dňoch 10.-12.
apríla 2015. Celoročný zážitok z prírody 
v Burgenlande počas troch dní. Nikde 
inde sa príroda nezobúdza zo zimného 
spánku skôr ako v Burgenlande.
Program a rezervácia lístkov na:
www.naturerlebnistage.at

ďaLŠIE INForMácIE Na:
www.burgenland.info/sk
www.nationalpark-neusiedlersee- 
-seewinkel.at
www.naturparke.at/de/naturparke/
burgenlad

ďaLŠIE INForMácIE Na:
www.burgenland.info/sk
www.draisinentour.at
www.burgenland-im-galopp.at
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kuLtúra
SLNEČNá tvár kuLtúrY aLEbo kuLtúrNY záŽItok v burGENLaNdE
Lákavá kultúrna ponuka a dovolenkový oddych sa dá v „Krajine slnka“ optimálne spojiť. Excelentné 

koncertné sály, pôsobivé javiská a strhujúce festivaly ponúkajú predstavenia špičkovej kvality.  

Zámky a hrady, múzeá a galérie a ďalšie kreatívne programy zaručujú vzrušujúce zážitky. 

wELLNESS
NaČErPajtE ENErGIu v burGENLaNdSkých kúPEľoch
Burgenlandské termálne kúpele sú obľúbeným výletným a dovolenkovým cieľom po celý rok. Návštevníkov 

lákajú veľkorysé relaxačné priestory a nespočetné atrakcie. Päť oáz wellnessu - termálne kúpele  

St. Martins vo Frauenkirchene, slnečné termálne kúpele v Lutzmannsburgu, termálne kúpele AVITA v Bad 

Tatzmannsdorfe, termálne kúpele rodiny Reiterovcov v Stegersbachu a termálne kúpele v Loipersdorfe sa 

už postarajú o uvoľnenie pre mladých aj starých. Vďaka liečivým prvkom panónskej prírody - liečivé bahno, 

krieda, hrozno, termálna a minerálna voda splýva wellness a zdravie do jedinečného relaxačného zážitku.

tIP Na výLEt:
kultour vstupenka burgenlandu -  
Váš lístok s pridanou hodnotou. 
Vstupenka na podujatie platí nielen 
na predstavenie v konkrétny deň, ale 
počas celého roka umožňuje jedno 
bezplatné prenocovanie v partnerskom 
ubytovacom zariadení v Burgenlande pri 
zaplatenom pobyte na min. 3 noci.  
(nevyhnutné je predloženie vstupenky).

ďaLŠIE INForMácIE Na:
www.burgenland.info/sk
www.kultur-burgenland.at

ďaLŠIE INForMácIE Na:
www.burgenland.info/sk
www.thermenwelt.at
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burGENLaNd tourISMuS 
Johann Permayer-Straße 13 

A-7000 Eisenstadt 

Tel. +43/(0)2682/633 84-0 

Fax. +43/(0)2682/633 84-20 

E-Mail: info@burgenland.info www.burgenland.info 

rEGIóNY
Neusiedler See najdôležitejšie informácie o regióne Neziderské jazero www.neusiedlersee.com 
Mittelburgenland Stredný burgenland - známy aj ako „Krajina slnka“ www.sonnenland.at 
Südburgenland uhudler a ľudové tradície a zvyky podľa motta „Bsundes & Uanzigortig“ –  

v Južnom Burgenlande nájdete mnohé kulinárske a kutúrne poklady www.suedburgenland.info

vÍNo a kuLINárSkE uMENIE
burGENLaNd chutÍ
„Krajina slnka“ – raj pre gurmánov a milovníkov vína. Žiadna labužnícka túžba tu nezostane 

nenaplnená: kvalitné víno, kulinárske špeciality a nespočetné slávnosti venované gastronomickým 

špecialitám miestnej kuchyne lákajú na návštevu niektorého z regiónov chutí a pôžitku. Mierne 

podnebie, vynikajúca pôda a inovatívni vinári dorábajú vína medzinárodného formátu. 40 top 

gurmánskych podnikov južného Burgenlandu vytvorilo Spolok rajských podnikov rôznej kategórie, 

od dedinského hostinca až po elegantnú reštauráciu. Vidiecku rafinovanú kuchyňu môžete 

ochutnať v jednom z mnohých panónskych hostincov, ktoré sú v Burgenlande takmer všade  

a pozývajú hladných a smädných na rustikálne hody. 

ďaLŠIE INForMácIE Na:
www.burgenland.info/sk
www.burgenland-schmeckt.at



Panónska jeseň  
na Neziderskom jazere
september 2014 – marec 2015
www.neusiedlersee.com

Lisztov festival raiding
20. – 22. marec 2015
12. – 14. jún 2015
17. – 21. jún 2015
21. – 25. október 2015
Lisztzentrum Raiding
www.lisztfestival.at

Panónska jar/leto  
na Neziderskom jazere
marec – august 2015
www.neusiedlersee.com

17. Medzinárodný  
gitarový festival rust
29. marec – 1. apríl 2015
www.guitarfestivalrust.at

Pannonian bird experience
Pozorovanie vtákov  
18. – 26. apríl 2015  
NP Neusiedler See-Seewinkel
www.birdexperience.org

Panónske dni prírody
10. – 12. apríl 2015  
NP Neusiedler See-Seewinkel
www.naturerlebnistage.at

Summer opening Podersdorf
Zahájenie letnej sezóny, 
svetový pohár v surfovaní
24. apríl – 3. máj 2015
www.surfworldcup.at

cyklistický maratón  
na Neziderskom jazere
25. – 26. apríl 2015  
Mörbisch am See 
www.rchohewand.at

chateau classic
Májové filharmonické koncerty 
máj 2015  
kostol a zámok Halbturn 
www.schlosshalbturn.com

vínna jar v južnom 
burgenlande
1. a 3. máj 2015
www.weinidylle.at

hudobná jar „Klangfrühling“
17. máj - 12. jún 2015  
hrad Schlaining
www.klangfruehling.com

cyklistický maratón 
Leithaberg
24. máj 2015 
Purbach am See
www.leithaberg-radmarathon.at

Novarock
Open Air festival 
12. – 14. jún 2015  
Pannonia Fields Nickelsdorf
www.novarock.at

burgspiele Güssing  
Divadlo na hrade
júl – august 2015, hrad Güssing
www.burgspiele.eu

zámocké koncerty  
na zámku Halbturn
Halbturner Schlosskonzerte
júl – august 2015
www.schlosshalbturn.com

Festival Esterházy -  
Letné matiné
2. júl – 28. august 2015, 
Eisenstadt, zámok Esterházy
www.esterhazy.at

deň otvorených pivníc  
„rotwein opening“
23. – 24. máj 2015, Horitschon
www.rotweinopening.com

Festival Esterházy
Letné matiné na zámku 
Esterházy v Eisenstadte
3. júl – 29. august 2014  
každý piatok a sobotu
www.esterhazy.at

operetný festival  
Mörbisch am See
„Noc v Benátkach“
9. júl – 22. august 2015
www.seefestspiele-moerbisch.at

34. Slávnosť komornej hudby
2. – 11. júl 2015, hrad Lockenhaus
www.kammermusikfest.at

rodinný festival „Fantastisch“
4.– 26. júl 2015  
hrad Forchtenstein
(každú sobotu a nedeľu)
www.forchtenstein.at

operné slávnosti  
v St.Margarethen
„Tosca“ - Giacomo Puccini
8. júl – 15. august 2015  
Rímsky kameňolom
www.arenaria.at

Festival červeného vína
9. – 12. júl 2015, Deutschkreuz
www.rotweinfestival.at

j:opera jennersdorf
„Čarostrelec“  
Carl Maria von Weber
6. – 16. august 2015, hrad Tabor 
v Neuhaus am Klausenbach
www.jopera.at

Picture on Hudobný festival
7. – 8. august 2015, Bildein
www.pictureon.at

Predajná záhradná  
výstava „Gartenlust“
september 2015, zámok Halbturn
www.schlosshalbturn.com

Musical Güssing
„Jekyll&Hyde“ – Frank 
Wildhorn, Leslie Bricusse 
18. september – 3. október 2015  
Kultúrne centrum Güssing
www.musicalguessing.com

27. Medzinárodné haydnove dni
„Haydn a Mozart“  
na zámku Esterházy
3. – 13. september 2015 
Eisenstadt
www.haydnfestival.at
 
Panónsky vianočný  
galakoncert
zámok Esterházy  
v Eisenstadte
19. december 2015
www.esterhazy.at

cELoroČNE
Divadlo, čítania, výstavy 
prednášky a kabaret  
v burgenlandských kultúrnych 
centrách v mestách 
Eisenstadt, Mattersburg 
Raiding, Oberschützen 
Güssing, Jennersdorf
www.bgld-kulturzentren.at

burGENLaNd  
Na INtErNEtE
Detský a rodinný raj  
v Burgenlande
www.bestforfamily.at

Pre futbalistov – trénovať kde 
iní dovolenkujú – futbalové 
sústredenia a tréningy  
v Burgenlande
www.bestoffootball.at

kulinárska stránka 
burgenlandu
www.burgenlandschmeckt.at

cesty za umením  
a umelecké kurzy
www.kreativreisen-
burgenland.at

zdravie-krása-vitalita
Svet termálov Burgenland
www.thermenwelt.at

Nehmotné kultúrne dedičstvo 
burgenlandu
www.kulturschatz.info

kaLENdár PodujatÍ v burGENLaNdE 2015

Poznámka: Samotná realizácia skupinového zájazdu je podmienená dosiahnutím minimálneho počtu 30 účastníkov (výhrada 
minimálneho počtu). V prípade jeho nedosiahnutia má CK právo zájazd zrušiť najneskôr do 7 dní pred nástupom na zájazd.
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EMG-Burgenland Tourismus, Schlosshalbturn.com, Österreich Werbung/Rainer Fehringer, Amra Bergman, Esterházy, A.C.Schiffleitner, 
Andreas Hafenscher, Tibor Csepregi, Roland Wimmer, Matthias Trager, ©Apfelhof.




