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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 do-
mácim, 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 kul-
túrnom 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. 
 
ŠPORT
Prírodné scenérie tejto krajiny možno obdivovať vďaka rozsiahlej sieti cyklistických, jazdeckých 
a turistických chodníkov. Na milovníkov behu čakajú bežecké trate a príjemné chvíle oddychu 
tu na nádherných golfových ihriskách nájdu aj fanúšikovia tohto športu. Vynikajúce podmien-
ky pre jachting a windsurfing robia túto oblasť atraktívnou aj pre tento menej tradičný šport. 

PRÍRODA  
Neziderské jazero nielenže patrí medzi kultúrne pamiatky svetového dedičstva UNESCO, ale 
je aj domovom hniezdiacich vtákov, zelených pasienkov, malebných dediniek a nedozerných 
pásov viníc. Prírodný raj so vzácnou faunou a flórou však ponúka aj ďalších šesť prírodných 
parkov, jedinečné ekosystémy, unikátne prírodné úkazy a historické pamiatky. 

KULTÚRA 
Kvalitné kultúrne podujatia sú každoročne magnetom pre tisícky návštevníkov. Rakúsku kultú-
ru a ich zmysel pre hudbu možno zažiť počas koncertov klasickej hudby na zámku Esterházy, 
hudobných festivalov, hradných a zámockých hier, ale aj na jazzových, rockových a popových 
festivaloch pre mladé publikum. 

VÍNO A GASTRONÓMIA
Burgenlandskí vinári sa môžu, okrem špičkovej kvality a rozmanitosti svojich vín, pochváliť pô-
vabnými vinárňami, pivničkami a vinotékami. Návštevníkov prekvapí mimoriadne bohatá po-
nuka bioproduktov, kuchári, ktorí sa predbiehajú v kulinárskom umení, tradičné ale aj moderné 
gastronomické zariadenia s ponukou chutných regionálnych špecialít a neobyčajné kulinárske 
pôžitky.

WELLNESS
Atraktívnosť tejto krajiny rastie aj vďaka liečivým termálnym vodám a množstvu kúpeľných 
zariadení s bohatou ponukou rôznych terapií. Svet wellnessu, liečivých kúpeľov, sáun a masáži 
sa ponúka v mnohých hoteloch.  A nájdete tu aj jediné špecializované termálne kúpele pre 
dojčatá a batoľatá v Európe.

Vitajte v Burgenlande, vitajte na slnečnej strane Rakúska !

Prezentácia 
Burgenlandu - Bratislava

Vel‘kolepé vína Burgenlandu!

Štvrtok, 10. apríla 2014
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
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BURGENLAND

AIDA

OPERA V ŠTYROCH DEJSTVÁCH 
OD GIUSEPPE VERDIHO  
V TALIANSKOM JAZYKU

1-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ ZÁJAZD
Odchod zo Slovenska vo večerných 
hodinách (z Bratislavy cca o 18:00 
hod.), účasť na predstavení opery Aida, 
návrat na Slovensko v noci (približne  
o 01:30 hod. nasledujúceho dňa).

MIESTO PREDSTAVENIA
Rímsky kameňolom v St. Margare-
then  Burgenland, Rakúsko, 70 km od 
Bratislavy.

PREMIÉRA
9. júla 2014.

TERMÍNY PREDSTAVENÍ  
(INDIVIDUÁLNE)
Júl: 09. (premiéra), 10.,11.,12.,17.,18.,19., 
20.,24.,25.,26.,27.,31.
August: 01.,02.,03.,07.,08.,09.,14.,15., 
16.,17.

Začiatok predstavenia: 20:30 hod.

VSTUP DO KAMEŇOLOMU
Od 18:30 hod.

TRVANIE PREDSTAVENIA
Cca 3,5 hodiny vrátane prestávky.

OPERA AIDA
Hudba:  Giuseppe Verdi. 
Libreto: Antonio Ghislanzoni. 
Miesto: Téby a Memfis (Egypt). 
Svetová premiéra:  
24. decembra 1871 v Káhire. 
Európska premiéra:  
8. februára 1872 v Miláne.

VOJVODCA A PRINCEZNÁ
Dráma, žiarlivosť a nešťastná láska 
v Egypte za čias faraónov: Verdiho 
legendárna opera AIDA patrí k naj-
obľúbenejším a najhranejším dielam 

svetovej opernej literatúry. Príbeh 
egyptského vojvodu Radamesa  
a jeho osudovej lásky k etiópskej prin-
ceznej Aide už po generácie nadchý-
na fanúšikov opery na celom svete. 

OPERA SUPERLATÍVOV
Už premiéra opery v roku 1871 v Ká-
hire spôsobila senzáciu. Verdi od za-
čiatku plánoval vytvoriť operu super-
latívov a zobraziť staroveký Egypt so 
všetkým leskom a pompou. Nádher-
né zborové scény, strhujúce pochody 
a zvučné fanfáry ponúkajú zážitok 
pre všetky zmysly. Neopakovateľný 
umelecký zážitok na najväčšej otvo-
renej scéne Európy v 2000 ročnom 
kameňolome zapísanom na zozname 
kultúrneho dedičstva UNESCO.

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 
AIDA:

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

78EATB70 TRASA OSOBA

15.8. BA 58

Kategória Str / Štv / Ne  Pia / So

K1 81 89

K2 69 77

K3 60 68

K4 42 50

K5 29 37

K6 105 113

K7 93 101

K8 71 79

K9 54 62

K10 35 43

NOVINKA   |   HUDOBNÝ ZÁŽITOK

MUZIKÁL ANATEVKA 
FIDLIKANT NA STRECHE

NOVINKA   |   HUDOBNÝ ZÁŽITOK

1-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v podvečer-
ných hodinách (z Bratislavy cca  
o 17:30 hod.), účasť na predstavení 
muzikálu Anatevka, návrat na Sloven-
sko v noci (cca o 01:30 hod. nasledu-
júceho dňa).

MIESTO PREDSTAVENIA
Mörbisch am See Burgenland Ra-
kúsko, cca 76 km od Bratislavy.

PREMIÉRA
10. júla 2014.

ZAČIATOK PREDSTAVENIA
20:30 hod.

VSTUP NA PREDSTAVENIE
Od 18:30 hod.

TRVANIE PREDSTAVENIA
Cca 3 hodiny vrátane prestávky.

Návšteva Mekky operety a muziká-
lu na obrovskom jazernom pódiu 
s rozlohou 3 500 m2 a kapacitou  
6 300 miest na sedenie v Mörbisch 
am See je pôžitkom pre všetky 
zmysly. Javiskovú kulisu harmonic-
ky dotvára scéna panónskej prírody  
s vodnou plochou Neziderského jaze-
ra. Fidikant na streche (anglicky Fidd-
ler on the Roof, nemecky Anatevka) je 
americký muzikál, ktorý vznikol podľa 
knihy spisovateľa Šolema Aleichema. 
Keď Joseph Stein  prepísal poviedku 
Šolema Aleichema na muzikál Fidli-
kant na streche, bol už uznávaným 
broadwayským autorom. Fidlikant mu 
však priniesol skutočnú slávu. Svetová 
premiéra sa konala v roku 1964 v Im-
perial Theatre v New Yorku – v meste, 
o ktorom sa hovorí, že je „najväčším 
židovským mestom na svete“. Hudbu 
zložil Jerry Bock a texty piesní napísal 
Sheldon Harnick. Newyorská inscená-
cia, pod ktorú bol podpísaný Jerome 
Robbins ako režisér aj choreograf sa 
stretla s obrovským ohlasom u publika 

i kritiky a dosiahla rekordný počet re-
príz – 3 242. Muzikál bol aj sfilmovaný, 
rovnomenný film bol natočený v r. 1971 
režisérom Normanom Jewisonom. 
Príbeh mliekára Tovjeho vo fiktívnej  
dedinke Anatevka ešte stále dokáže 
rozosmievať, dojímať i rozplakať. Žid 
Tovje je bohabojný chudobný človek, 
ktorého Boh obdaroval piatimi dcéra-
mi. Najstaršie tri sú vo veku vhodnom 
na vydávanie a rodičia spolu s doha-
dzovačkou im chcú nájsť vhodných 
ženíchov, tak ako káže tradícia. Diev-
čatá, ktoré milujú otca i matku a vážia 
si tradície, nakoniec všetky pravidlá, 
a teda aj tradície porušia a vyberú si 
ženíchov podľa voľby svojho srdca.  
A Tovje sa s tým, na počudovanie, 
zmieri, pretože svoje dcéry miluje  
a vie, že ich šťastie je dôležitejšie, než 
dodržiavanie tradícií. V muzikáli Fidli-
kant na streche znie nádherná hudba, 
inšpirovaná židovským folklórom, 
ukrajinskými melódiami a charakte-
ristickými intonáciami americkej pop 
music. Niekoľko piesní sa za tie roky 
stali doslova hitmi, sú dôverne známe  
i ľuďom, ktorí nevideli ani filmovú 
ani divadelnú podobu „Fidlikanta“. 
Napriek tomuto všetkému je muzi-
kál Anatevka - Fidlikant na streche 
kozmopolitný. Je to príbeh plný ľud-
skosti, humoru, optimizmu, nádeje  
a životodarnej sily. Je o viere v skutoč-
né hodnoty a v človeka, ktorého mož-
no zdeptať, nie však zničiť. V r. 2014 
sa muzikál Anatevka v Mörbischi bude 
uvádzať s výslovným dovolením pána 
Arnolda Perla po prvý raz. Nemecké 
texty Rolf Merz a Gerhard Hagen.

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

CENA NEZAHŔŇA
Komplexné cestovné poistenie.

78EATB72 TRASA OSOBA

18.7. BA 48

TERMÍNY A CENY TERMÍNY A CENY
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KNIEŽACÍ VEČER NA 
ZÁMKU ESTERHÁZY

HUDOBNÝ ZÁŽITOK   |   OCHUTNÁVKA VÍNA

1-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v popolud-
ňajších hodinách (z Bratislavy cca 
o 14:00 hod.). Po príchode do Eisen-
stadtu návšteva zámku Esterházy, 
prehliadka výstavy „Skvosty zámku 
Esterházy“, ktorá predstavuje boha-
té zbierky dokumentujúce pohnutú 
tristoročnú históriu zámku, veľkolepý 
život kniežacej rodiny, ako aj vzác-
ne predmety zo zbierok súkromnej 
nadácie Esterházy. Po skončení pre-
hliadky ochutnávka panónskych vín 
vo vinárni „Selektion Burgenland“. 
O 19:30 hod. koncert svetoznámeho 
sláčikového „Kvarteta di Cremona“  
v nádhernej Haydnovej sále zámku.

KVARTETO DI CREMONA
Zoskupenie štyroch hudobníkov 
Cristiana Gualco (husle), Paola An-
dreoliho (husle), Simone Gramaglia-
ho (viola) a Giovanni Scaglioneho 
(violončelo), ktoré vzniklo v r. 2000 
počas ich štúdia na akadémii Waltera 
Stauffera v Cremone, si získalo me-
dzinárodné uznanie pre mimoriadne 
vyspelý a lyrický zvuk a stalo sa jed-
ným z najzaujímavejších komorných 
telies súčasnej hudobnej scény.  

Kvarteto di Cremona účinkovalo na 
veľkých medzinárodných festivaloch 
v Európe, Južnej Amerike, Austrálii 
a Spojených Štátoch a koncertovalo  
v najprestížnejších koncertných sá-
lach ako sú Konzerthaus v Berlíne, 
Wigmore Hall v Londýne, Barge Mu-
sic v New Yorku, či Beethovenhaus  
v Bonne. Ich rozsiahly repertoár siaha 
od raných kvartetov  Haydna až po 
diela Wolfganga Rihma alebo Hel-
muta Lachenmanna a interpretujú aj 
hudbu súčasných talianskych hudob-
ných skladateľov.

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
Luigi Boccherini: Sláčikové kvarteto 
C-dur op. 2/6, Giuseppe Verdi: Slá-
čikové kvarteto e-mol, Fabio Vacchi: 
Sláčikové kvarteto č. II „Movimento 
di quartetto“, Ottorino Resphighi: 
Sláčikové kvarteto D-dur. Po skon-
čení koncertu odchod na Slovensko  
s príchodom do Bratislavy v nesko-
rých nočných hodinách.

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 „Skvosty zámku Es-
terházy“ 13 EUR.

78EATB71 TRASA OSOBA

19.6. BA 45

TERMÍNY A CENY

BURGENLAND

PIKNIKOVÝ KONCERT  
NA ZÁMKU ESTERHÁZY

NOVINKA   |   HUDOBNÝ ZÁŽITOK   |   OCHUTNÁVKA VÍNA

1-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v popolud-
ňajších hodinách (z Bratislavy cca 
o 14:00 hod.). Po príchode do Eisen-
stadtu návšteva zámku Esterházy, 
prehliadka výstavy „Skvosty zámku 
Esterházy“, ktorá predstavuje boha-
té zbierky dokumentujúce pohnutú 
tristoročnú históriu zámku, veľkolepý 
život kniežacej rodiny, ako aj vzác-
ne predmety zo zbierok súkromnej 
nadácie Esterházy. Po skončení pre-
hliadky ochutnávka panónskych vín 
vo vinárni „Selektion Burgenland“.  
O 19:30 hod. koncert v nádhernej 
Haydnovej sále zámku. Po skonče-
ní koncertu odchod na Slovensko  
s príchodom do Bratislavy v nesko-
rých nočných hodinách.

KONCERT 
SOBOTA 5. JÚL 2014
W.A.Mozart: Koncert A-dur KV 622 
pre klarinet a orchester, P.I.Čajkovskij: 
Symfónia č.5 e-mol Op.64 a iné.

KONCERT  
SOBOTA 9. AUGUST 2014
Operné gala vychádzajúcich hviezd, 
árie a duetá z Verdiho Rigoletta, Ros-
siniho Barbiera zo Sevilly, Donizettiho 
Nápoja lásky a ďalších obľúbených 
opier.

Potešenie pre uši a nezabudnuteľné 
zážitky prinášajú obľúbené piknikové 
koncerty, ktoré si ako súčasť festiva-
lu Esterházy dávno našli svoje verné 
publikum. Veď takej úžasnej súhre 
hudby, prírody a architektúry sa vy-
rovná len máločo. Tentoraz si v nád-
hernej Haydnovej sále vypočujeme 
Bratislavských symfonikov pod ve-
dením dirigenta Jochema Hochsten-
bacha. 

Na programe sú koncertné, symfonic-
ké a vokálne lahôdky - od exkluzív-
nych pochúťok v podobe talianskych 

árií v prevedení mladých operných 
hviezd, cez Mozartov Koncert pre kla-
rinet a orchester s Tirolčanom Wen-
zelom Fuchsom,  členom Berlínskych 
filharmonikov, až po strhujúcu Čaj-
kovského 5. symfóniu. 

Podľa vlastných slov si Mozart prv 
ako dokončil svoj koncert pre klari-
net vychutnal fajku tabaku k čiernej 
káve. Bolo to v r. 1791, iba niekoľko 
týždňov pred jeho smrťou. Koncert 
sa stal jedným z jeho najznámej-
ších diel, ktoré si obľúbili aj filmoví 
tvorcovia - môžeme ho počuť napr.  
aj v slávnom filme „Spomienky na 
Afriku“. 

O nič menej obľúbená Čajkovské-
ho 5. symfónia vyjadruje temné  
a búrlivé emócie a vrcholí grandióz-
nym orchestrálnym ohňostrojom, 
ktorý je hrdým a intenzívnym víťaz-
stvom nad temnotou. 

Talianske operné gala prináša tie naj-
krajšie árie v dejinách opery v podaní 
mladých operných hviezd  sopranist-
ky Miriam Clark, tenoristu Maxima 
Mironova a barytonistu Jonathana 
Beyera. Milovníkov rôznych hudob-
ných žánrov opäť čakajú gurmánske 
pôžitky v podobe vopred objedna-
ných piknikových košov alebo delu-
xe-pikniku s obsluhou, v nádhernom 
zámockom parku.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom resp. 
mikrobusom, lístok na koncert, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za ochutnávku vína 12 EUR, za vstu-
penku na výstavu „Skvosty zámku Es-
terházy“ 13 EUR.

78EATB73 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3

5.7. BA 45

9.8. BA 45

TERMÍNY A CENY
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BURGENLAND

NOVINKA   |   HUSACINA A OCHUTNÁVKA VÍNA

SLÁVNOSTI SV. MARTINA 
V BURGENLANDE

1-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných ho-
dinách  (z Bratislavy cca 7:00 hod.). 

Predpoludním príchod do rekreač-
ného komplexu VILA VITA Pannonia, 
ktorý  leží v blízkosti maďarskej hrani-
ce, asi 65 km od Bratislavy. 

Areál pripomína panónsku dedi-
nu a ponúka nepreberné možnosti 
voľnočasových aktivít. Po príchode  
prehliadka areálu o rozlohe 200 ha, 
následne pokračovanie do typickej 
panónskej dediny Pamhagen, od-
kiaľ sa vydáme na kulinársku cestu. 
Trasa vedie k zaujímavo vytvoreným 
zastávkam,  ktoré prezradia rôzne za-
ujímavosti o  typickej burgenlandskej 
dedine, priamo k   „zdrojom pôžitku“ 
z  Pamhagenu (k vinárom, majiteľom 
pálenice, pestovateľom zeleniny). 
Cestu ukončíme v záhrade pána An-
derta, kde nás čaká olovrant a ochut-
návka piatich druhov vín. 

V popoludňajších hodinách návrat 
do VILA VITA Pannonia, individuálne 
voľno. Na záver dňa nás čakajú  husa-
cie hody v rustikálnej csárde (bufe-
tové stoly). O 21:00 hod. odchod na 
Slovensko s príchodom do Bratisla-
vy v neskorých večerných hodinách 
(22:00 hod.).

U našich susedov v Burgenlande sa 
gagotanie husí považuje za jeden zo 
symbolov krajiny. Husi je venovaný 
dokonca aj kulinársky festival „Hus 
Burgenlandu“ s bohatým kultúrnym 
programom, ktorý sa teší veľkej ob-
ľube. 

Najväčšia oslava husi a vína sa však 
koná na sviatok sv. Martina, patróna 
Burgenlandu - „Martini“ , kedy sa 
oslavuje vo veľkom.  Krstí sa mladé   
víno  a  na stole je tradične aj husacia 
pečienka. 

Táto tradícia sa viaže na legendu, 
podľa ktorej  chcel svätý Martin unik-
núť pred okázalým životom v biskup-
skom paláci a skryl sa pred vysväte-
ním za biskupa v husacom chlieviku. 
Milé husi ho však svojim hlasným 
gagotom vyzradili a ľudia si odvtedy 
tento sviatok nevedia predstaviť bez  
voňavej husacinky. Sviatok sv. Marti-
na sa oslavuje   predovšetkým okolo 
Neziderského jazera, všade sú otvo-
rené vínne pivnice, hrá hudba, ponú-
kajú sa miestne špeciality a všade sa 
ochutnáva mladé vínko.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, ku-
linársku cestu s ochutnávkou vína, 
husacie hody, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poiste-
nie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

HUDOBNÝ ZÁŽITOK   |   OCHUTNÁVKA VÍNA

PANÓNSKY VIANOČNÝ 
GALAKONCERT

1-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v popoludňaj-
ších hodinách (z Bratislavy cca 18:00 
hod.). Po príchode do Eisenstadtu 
návšteva zámku Esterházy, prehliad-
ka výstavy „Apartmány kňažnej“,  
ktorá predstavuje manželky kniežat 
Esterházy 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 hod. 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.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom resp. 
mikrobusom, lístok na koncert, sprie-
vodcu CK Satur.

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

CENA NEZAHŔŇA
Cestovné komplexné poistenie. 

78EATB74 TRASA 1 OSOBA

18.12. BA 45

78EATB74 TRASA 1 OSOBA

15.11. BA 77

TERMÍNY A CENY TERMÍNY A CENY
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NOVINKA   |   OCHUTNÁVKA VÍNA

PANÓNSKA 
VÍNNA JESEŇ

HIT ROKA 2013

PO STOPÁCH  
RODU ESTERHÁZY

1-DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách  (z Bratislavy cca o 07:30 hod.) 
do dedinky Mönchhof, prehliadka 
skanzenu Múzeum dediny, pokračo-
vanie do pútnického mestečka Frau-
enkirchen, ktorého dve veže baro-
kovej  Baziliky Panny Márie na pláni 
vidno už zďaleka. Návšteva vinárstva 
UMATHUM – jedného z  najlepších  
v Rakúsku, ktoré je známe predovšet-
kým autentickými červenými vínami. 
Prehliadka  vínnej pivnice a vinohra-
du s komentovanou ochutnávkou vín. 
Pokračovanie k Neziderskému jazeru 
do Podersdorfu, vyhľadávaného tu-
ristického centra na brehu Nezider-
ského jazera. Z prístavu sa preplaví-
me 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. storočia a dnes slúžia ako viechy 
alebo vinotéky. Program ukončíme 
ochutnávkou vína. Návrat do Brati-
slavy vo večerných hodinách (cca  
o 20:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom,  
2x ochutnávku vína, sprievodcu CK 
SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru  
7 EUR.

1-DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 07:00 hod.) 
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 histo-
rických, pamiatkovo chránených piv-
ničiek tzv. Kellerstöckl, postavených 
z dreva a hliny a pokrytých slamou. 
Ponúka sa tu nezvyčajné raritné víno 
Uhudler. Poslednou zastávkou výletu 
sú známe kúpele Bad Tatzmannsdorf, 
kde sa nachádza aj výrobňa pravých 
belgických praliniek „SPIEGEL“. V ro-
dinnom podniku sa vyrobí denne asi 
50 druhov praliniek a možno tu ochut-
nať skutočne netradičné kreácie ako 

napr. pralinky plnené vínom Uhudler. 
Návrat na Slovensko s prichodom do 
Bratislavy cca o 21:00 hod.

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.

GURMÁNI

„UHUDLER“ A INÉ ZAUJÍMA-
VOSTI BURGENLANDU

2-DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 08:00 hod.) 
do Burgenlandu. V dedinke St. Mar-
garethen návšteva rímskeho kame-
ňolomu, ktorý je najstarším v Európe. 
Od roku 2001 je na zozname svetové-
ho dedičstva UNESCO a jeho majite-
ľom je Súkromná nadácia Esterházy. 
Po prehliadke areálu pokračovanie 
k Neziderskému jazeru. Prehliad-
ka zámku Fertöd, veľkolepého sídla 
kniežacieho rodu Esterházyovcov, na-
zývaného aj maďarské Versailles. Deň 
ukončíme prehliadkou stredovekého 
mesta Šoproň. Odchod na ubytova-
nie, fakultatívne večera.

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 barokového 

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 ve-
černých hodinách (cca o 20:30 hod.).

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 večeru 13 EUR, 
za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1-DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných ho-
dinách (z Bratislavy o  08:00 hod.) 
do Rakúska. Po príchode do maleb-
ného mestečka Rust prehliadka his-
torického centra, ktoré je pamiatkovo 
chránené. Symbolom mesta je bocian 
biely, ktorého hniezdo tróni skoro na 
každom komíne. Pokračovanie do 
Mörbisch am See, známeho vinohrad-
níckeho mestečka s  úzkymi uličkami 
a barokovými sedliackymi domami. 
Plavba loďou po Neziderskom jaze-
re, ktoré je popri Balatone jediným 
stepným jazerom v Európe. Prehliad-
ka baziliky v neďalekom pútnickom 
mestečku Frauenkirchen a návšteva 
veľmi zaujímavého dedinského mú-
zea v Mönchhofe. Múzeum dediny 
- skanzen umožňuje návštevníkom 
nazrieť do každodenného života oby-
vateľov severného Burgenlandu na 
začiatku 20. storočia. Okrem expo-
zície mnohých 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, 
rôzne obchodíky a krčma s funkčným 
hracím automatom, v ktorej je aj mož-
nosť občerstvenia. Návrat do Bratisla-
vy vo večerných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, plavbu loďou, komplexné ces-
tovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru  
7 EUR.

KULTÚRNY ZÁŽITOK

POKLADY  
NEZIDERSKÉHO JAZERA

78EATB25 TRASA 1 OSOBA

11.10. 2, 3 19

78EATB26 TRASA OSOBA V 1/2 
RESP. 1/3

24.5.-25.5. 2, 3 85

16.8.-17.8. 2, 3 85

78EATB61 TRASA 1 OSOBA

6.9. 2, 3 41

78EATB62 TRASA 1 OSOBA

20.9. 2, 3 44

TERMÍNY A CENY

TERMÍNY A CENY

TERMÍNY A CENY TERMÍNY A CENY

BURGENLAND
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BURGENLAND

FAMILYPARK  
NEUSIEDLERSEE

VHODNÉ PRE DETI OD: 3 ROKOV

NOVINKA   |   PRÍRODA   |   UNESCO

NÁRODNÝ PARK  
NEZIDERSKÉ JAZERO 

1 DŇOVÝ ZÁJAZD VLASTNOU 
DOPRAVOU

Územie svetového dedičstva na ra-
kúskej strane zahŕňa hlavnú oblasť, 
biosférickú rezerváciu Neziderské ja-
zero a historické centrum obce Rust. 
Zvláštnosťou tejto oblasti je výnimoč-
né množstvo druhov zvierat a rastlín, 
ktoré pochádzajú z panónskej, alp-
skej a stredozemnej oblasti a spoloč-
ne tu  žijú. Objavte jedinečnú cezhra-
ničnú prírodnú rezerváciu s pásmom 
trstiny, slanými a močiarnymi lúkami 
s neporovnateľným svetom zvierat  
a rastlín – na výletoch, exkurziách ale-
bo pri návšteve Informačného centra 
NP v Illmitzi! Cesta autom zo slo-
vensko-rakúskej hranice Kittsee trvá 
asi 1,5 hodiny. Pre návštevníkov sú  
v Národnom parku pripravené náučné 
a poznávacie programy s odborným 
sprievodcom. Môžete sa tu zoznámiť 
s vodným byvolom, bielym somárom 
s modrými očami, šedým stepným 

dobytkom či množstvom vodných  
a sťahovavých vtákoch. Pre milovní-
kov cyklistiky je tu možnosť zapoži-
čania bicyklov a vyskúšať perfektné 
cyklotrasy v okolí Neziderského ja-
zera či mnohých soľných jazierok. 
Exkurzie nie sú určené iba pre peších, 
možno ich absolvovať aj na koňoch, 
na kanoe a  dokonca aj na solárnom 
člne. Posledným výkrikom športovej 
módy je spoznávanie jazera za po-
moci Stand Up Paddling, teda pád-
lovaním postojačky. Túto disciplínu 
zvládnete na pokojnej jesennej hla-
dine rýchlo a súčasne nadobudnete 
perfektnú kondíciu.
Návšteva NP v Illmitz je ideálym ti-
pom na víkendový program pre 
rodiny s deťmi ale aj ako firemný 
či školský výlet. Pre skupiny môže 
CK Satur  zabezpečiť na vyžiadanie 
dopravu autobusom/mikrobusom  
a podľa potreby aj sprievodcu. Bliž-
šie informácie a ceny v každej po-
bočke CK Satur.

ADVENT

ADVENT NA HRADE 
FORCHTENSTEIN

1-DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 08:00 hod.). 
Prvou zastávkou bude Eisenstadt, 
hlavné mesto Burgenladska, ktoré 
si knieža Esterházy vybral za miesto 
svojho sídla. Na každom kroku tu ob-
javíte stopy príslušníkov kniežacieho 
dvora a hudobné dedičstvo po ve-
likánovi klasickej hudby Josephovi 
Haydnovi. Hlavnou pamiatkou Eisen-
stadtu je zámok rodu Esterházyov-
cov (prehliadka). V rámci prehliadky 
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 hod.

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.

 78EATB35 TRASA 1 OSOBA

29.11. 2, 3 21

TERMÍNY A CENY

NOVINKA   |   ADVENT

ADVENT NA  
ESTERHÁZYHO ZÁMKU

1-DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 08:30 hod.)  
do Eisenstadtu. Po príchode pre-
hliadka mesta. Pozrieme si pôsobivý 
pútnický kostol Bergkirche s kapln-
kou milosti, kalváriou a Haydnovým 
mauzóleom, mohutný Dóm sv. Mar-
tina, Kostol františkánov a kláštor 
s  rodinnou hrobkou Esterházyovcov, 
bývalý dom Jozefa Haydna s  múze-
om, kde návštevníci môžu vidieť ori-
ginálne rukopisy, hudobné nástroje  
a iné spomienkové predmety spolu  
s multimediálnou prezentáciou, ktorá 
poskytuje živý obraz o živote a tvor-
be tohto veľkého hudobného skla-
dateľa. Klenotom mesta je veľkolepý 
barokový Esterházyho zámok, ktorý 
300 rokov slúžil kniežacej rodine ako 
jej hlavné sídlo. Prehliadka historicko-
-umeleckých expozícií zámku a  naj-
väčšieho vínneho múzea v  Rakúsku 
s  viac ako 700 exponátmi, ktoré sa 

nachádza v podzemí zámku. Po pre-
hliadke individuálne voľno a návšte-
va adventného trhu v historických 
priestoroch zámku, na ktorom ne-
budú chýbať umelecké a remeselné 
výrobky, vianočný punč, všakovaké 
dobroty a zaujímavé tipy na darčeky. 
Návrat na Slovensko vo večerných 
hodinách (cca o 20:00 hod.).

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

78EATB19 TRASA 1 OSOBA

13.12. 2, 3 19

nasleduje návrat na Slovensko (cca  
o 19:30 hod.).

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.

1-DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 08:00 hod.), 
príchod do rozprávkového Family par-
ku Neusiedlersee (60 km od Bratisla-
vy),  cieľa jedinečných rodinných výle-
tov v blízkosti Neusiedlerského jazera, 
ktorý očarí nielen deti, ale aj dospelých. 
Na všetkých hrách sa budete aktívne 
podieľať s vašimi ratolesťami! Šantiť, 
skúšať, objavovať, blázniť a zabávať sa 
v  rozprávkovom lese, na gazdovskom 
dvore, na hrade príbehov alebo na dob-
rodružnom ostrove. Na ploche približne  
100 000 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 vod-
ná dráha alebo novučičká Traktoro-
vá dráha? Na hladné žalúdky tu čaká 
množstvo reštaurácií a na maškrtné 
jazýčky zmrzlina a  sladkosti od vý-
myslu sveta. Vo večerných hodinách 

TERMÍNY A CENY

78EATB51 TRASA 1 OSOBA

14.6. 2, 3 15

16.8. 2, 3 15

6.9. 2, 3 15

27.11. 2, 3 15
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BURGENLAND

DIEŤA DO 11 R. ZDARMA   |   WELLNESS    

HOTEL ST. MARTINS  
THERME & LODGE **** Superior

POLOHA
Celoročný termálny rezort St. Mar-
tins sa nachádza 2 km od mestečka 
Frauenkirchen, vzdialený iba 50 km 
od Bratislavy či Viedne. Hotel je spo-
jený chodbou s dennými termálnymi 
kúpeľmi a wellnessom.

UBYTOVANIE
Hotel ponúka dvojlôžkové izby s mož-
nosťou prístelky, junior suity a senior 
suity (2 lôžka s možnosťou prístelky). 
Každá izba či suita má vlastný dre-
vený balkón s  nádherným výhľadom 
na jazero alebo do panónskej prírody 
Národného parku Neusiedlersee-Se-
ewinkel, veľkorysé kúpeľne s denným 
svetlom, vaňou alebo sprchou, odde-
leným WC, TV s plochou obrazovkou, 
rádiom, trezorom, minibarom, klima-
tizáciou, internetovým pripojením, 
sušičom na vlasy a kozmetickým zr-
kadlom.

STRAVOVANIE
Raňajky formou bohatého bufetu 
s  regionálnymi pochúťkami, večere 
formou 5-chodového servírovaného 
menu so šalátovým a syrovým bufe-
tom. 

VYBAVENIE
Súkromná pláž priamo pri vlastnom 
štrkovom jazere, vonkajší bazén, 
krytý bazén, viac druhov sáun (par-
né, fínska, soľná), fitnes a telocvič-

ňa, kozmetické ošetrenia a masáže  
v individuálne zariadených priesto-
roch. V exkluzívnych Spa-Suitách je 
možné užívať si ošetrenia a masáže 
individuálne a s výhľadom na jazero. 
Reštaurácia, bar pri bazéne a bar/
salónik/vinotéka. Parkovanie pred 
hotelom zdarma, zasadačky pre malé 
skupiny a veľké skupiny (max. kapa-
cita 300 hostí), detský bazén, detský 
klub. 

CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie s polpenziou na osobu  
a noc, voľný vstup do hotelového 
Spa a saunového sveta a  termálnych 
kúpeľov St. Martins Therme, minibar, 
hotelové fitnes, športový program 
v  kúpeľoch, detský kútik a  Klub ob-
javiteľov, kúpacia taška so županom, 
papučkami a uterákmi, knižnica a pri-
pojenie na internet. 

OSTATNÉ DOPLATKY
Príplatok za izbu s  výhľadom na ja-
zero 23 EUR/os./noc, miestna daň 
1,50 EUR/os./noc (povinný, platba na 
mieste), domáce zviera 25 EUR/noc 
(na vyžiadanie), komplexné cestovné 
poistenie – viac info v CK.

POZNÁMKA
Dieťa do 11 r. na prístelke zdarma. Po-
byty sú možné od 2 nocí s nástupom 
denne.

CYKLODREZINOU KRAJOM 
FRANKOVKY MODREJ

NOVINKA   |   CYKLOTURISTIKA   |   OCHUTNÁVKA

1-DŇOVÝ ZÁJAZD VLASTNOU 
DOPRAVOU

Odchod zo Slovenska v ranných ho-
dinách. Cesta autom zo slovensko-ra-
kúskej hranice v Kittsee do stredného 
Burgenlandu  trvá asi 2 hodiny. Tento 
región sa vyznačuje rozsiahlymi les-
mi, prírodnou rezerváciou Landseer 
Berge a vinicami, kde dozrieva ty-
pické červené víno Burgenlandu - 
Frankovka modrá, ktorá tu dosahuje 
najvyššiu kvalitu. Veľmi dobre znače-
né cyklistické chodníky a starostlivo 
udržiavané vinice lákajú každoročne 
tisícky návštevníkov. Nachádza sa tu 
aj známa vinohradnícka obec Deut-
schkreuz, ktorá leží na tzv. červenej 
vínnej ceste neďaleko maďarských 
hraníc. 

Východiskovým bodom na jazdu na 
cyklodrezine po 23 km dlhej roman-
tickej železničnej trati je  železnič-
ná stanica v mestečku Horitschon-
-Neckenmarkt alebo Oberpullendorf, 
niekdajšie sídlo maďarskej pohra-
ničnej stráže,  podľa toho, či je pár-
ny alebo nepárny deň. V párnych 
dňoch sa jazdí v smere Horitschon/
Neckenmarkt do Oberpullendorfu,  
v nepárnych dňoch naopak. Drezina 
sa poháňa pedálmi ako bicykel, ale 
jazdí po koľajniciach ako vlak. Pre 
návštevníkov je k dispozícii niekoľko 
rôznych modelov drezín. K jazde na 
drezine musia byť  minimálne 2 oso-
by. Štandardná drezina je pre 4 osoby 
(2 + 2), dajú sa však rezervovať aj dre-
ziny od 5 do 12 osôb. K dispozícii je aj 
špeciálne upravená drezina pre pohy-
bovo hendikepovaných.  Na drezine 
je dostatok  miesta aj pre domácich 
miláčikov,  pre ktorých je na každej 
zo zastávok pripravená čerstvá voda. 
Všetky dreziny sa dajú požičať aj na 
celý deň. Trať vedie cez 8 zastávok, 
na ktorých sú pripravené lavičky na 
oddych. Na zastávke St. Martin, asi v 
polovici trasy, je v záhradnej reštaurá-
cii pripravený čerstvý v peci upečený 
chlieb a pizza, na zastávke v dedin-
ke Stoob je k dispozícii pohostinstvo 
s obchodom „Magazin“, kde sa dajú 
nakúpiť zásoby a tiež sa tu dá dobre 

najesť. Obľúbené sú rôzne domáce 
dobroty a štrúdľa. Na deti  tu čaká 
veľké detské ihrisko a môžu sa tu 
do sýtosti vyšantiť, kým sa dospelí 
posilnia. Na zastávke Lackenbach si 
nenechajte ujsť vynikajúce palacinky  
a zmrzlinu a slávne burgenlandské 
svadobné koláče. Pre deti je k dispo-
zícii XXL pieskovisko. 

Tempo jazdy na drezine si každý ur-
čuje sám, dreziny sa dajú bez prob-
lému na zastávkach odparkovať na 
určených výhybkách. Čím viac ľudí, 
tým väčšia zábava.

Drezinu je možné požičať od 10. apríla 
do 26. októbra 2014. V mesiaci  apríl 
a október od štvrtka do nedele, v me-
siacoch máj a september od utorka 
do nedele, v júni, júli a auguste každý 
deň.

Prevádzkový čas je cez týždeň od 
13 hod. do 19 hod., cez víkendy od  
9 hod. do 19 hod.

Posledný štart cez pracovný týždeň 
je o 15 hod., cez víkend o 13 hod.

Cena prenájmu dreziny v závislosti 
od typu sa cez týždeň pohybuje od 
60 do 204 EUR, cez víkend od 74 do 
228 EUR.

Na spiatočnú cestu z cieľovej stanice 
do východiskového bodu  je možné 
za poplatok 5 EUR, na osobu využiť 
kyvadlovú dopravu autom/autobu-
som, ktorú je však potrebné vopred 
objednať. 

Tento výlet odporúčame najmä pre 
rodiny s deťmi, ale aj ako tip na na-
rodeninovú párty  či  alternatívu pre 
outdoorovú firemnú akciu.

Pre skupiny môže CK Satur  zabez-
pečiť na vyžiadanie dopravu do Bur-
genlandu autobusom/mikrobusom  
a podľa potreby aj sprievodcu.

Bližšie informácie  v každej pobočke 
CK Satur.

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, 
VLASTNÉ JAZERO NA KÚPANIE, PRÍJEMNE TEPLÁ TERMÁLNA VODA (LIE-
ČIVÁ), JEDINEČNÝ SVET PRÍRODY A KULTÚRY, TRADÍCIA VÍNA A GASTRO-
NÓMIE, TO VŠETKO JE SÚČASŤOU PONUKY NA PLOCHE 40 KM2. MIESTO 
PRE TÝCH, KTORÍ VEDIA VYCHUTNÁVAŤ A KTORÝCH BAVÍ OBJAVOVAŤ.

76EATW08 OSOBA NA ZÁKL. LÔŽKU  
V 1/2+1 (SEEWINKEL)

OSOBA NA ZÁKL. LÔŽKU  
V 1/1 (SEEWINKEL)

06.01.-01.04. 113 150

01.04.-01.07. a 01.09.-31.10. 125 175

01.07.-01.09. 144 213

TERMÍNY A CENY
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76EATW05
OSOBA NA 

ZÁKL. LÔŽKU 
V IZBE

OSOBA NA ZÁKL. 
LÔŽKU  

V APARTMÁNE

OSOBA NA 
ZÁKL. LÔŽKU  

V B2+2

OSOBA NA 
ZÁKL. LÔŽKU  

V B2+3

OSOBA NA 
ZÁKL. LÔŽKU  

V B2+4

01.01.-30.06. a 31.08.-31.12. 113 123 127 132 137
30.06.-31.08. 133 143 147 152 157

HOTEL ST. MARTINS  
THERME & LODGE **** Superior

BURGENLAND

TERMÍNY A CENY

TIP PRE FIRMY
VILA VITA Pannonia **** 
je veľmi všestranným 
partnerom, či ide  
o kongresy, outdoorové 
aktivity, veľkolepé podujatia, 
grilparty na jazere alebo 
firemné stretnutia. Raj 
v prírode o rozlohe 200 
hektárov ako i veľký počet 
priestorov na podujatia 
zaručujú pestrý program –  
a to všetko len 65 km  
od Bratislavy!

PANNONIA SPA RELAX
2x ubytovanie 
v dvojlôžkovej izbe 
s raňajkami, 1x čiastočná 
masáž (25 min.), 1x 
poukážka na načerpanie 
slnka (výber z: Soláriu, 
svetelná terapia alebo 
2-hodinová jazda na 
E-autíčku)
CENA: 230 EUR

ŠŤASTNÉ DNI PRE RODINU
3x ubytovanie v bungalove 
s raňajkami pre 2 dospelé 
osoby a 2 deti do 10 r., 1x 
výlet so „SolarFunCars“ do 
národného parku Neusiedler 
– 2 h, zapožičanie bicyklov, 
1 darček pre deti (maskotík 
KUNO), bonusová poukážka 
do Outletu v Parndorfe
CENA: 765 EUR

HOTEL A FERIENDORF VILA VITA PANNONIA
PAMHAGEN

POLOHA

UBYTOVANIE

STRAVOVANIE

VYBAVENIE

CENA ZAHŔŇA 

OSTATNÉ DOPLATKY

POZNÁMKA

Na okraji národného parku, len 65 km od Bratislavy, leží romantická rekreačná 
dedina. Vďaka svojej polohe, predstavuje ideálne miesto pre oddych a načerpa-
nie síl v súlade s prírodou.

V hotelovej časti - dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky a apartmány pre 2 až 
4 osoby majú kúpeľňou s vaňou, WC, sušič na vlasy, rádio, káblovú TV, telefón, 
Wi-fi zdarma, minibar trezor, klimatizáciu, balkónom alebo terasu.
V bungalovoch - apartmány pre 2 až 6 osôb. Sú luxusne zariadené, majú navyše 
obývaciu miestnosť s kuchynským kútom. K dispozícii majú tiež záhradný gril.

Polpenzia: raňajky formou bufetu. 3-chodové večere s možnosťou výberu. Vo 
všetkých reštauráciách je prezentovaná tradičná rakúska kuchyňa. 

Rodinné prázdninové letovisko ponúka ubytovanie v hotelovej časti (ubytovanie 
v izbách a apartmánoch) alebo v dovolenkových domoch (ubytovanie v bungalo-
voch) pripomínajúcich malú panónsku dedinku. V letovisku majú klienti k dispozí-
cii reštauráciu v romantickom štýle, bufetovú reštauráciu, vinárne, štýlovú konobu 
„Csárda“, bistro vo wellness časti a počas leta reštauráciu na pláži pri jazere. Pre 
športovo založených hostí je tu široká škála možností – aerobic, fitnes centrum za-
riadené 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, whirl-
pool s tryskami a minerálnym prameňom, trstinovú saunu s prírodným jazierkom, 
rôzne druhy sáun, liečivý parný kúpeľ.

Ubytovanie s polpenziou na 1 osobu a noc. Cena balíčka zahŕňa služby v rámci 
balíčka pre dospelú osobu.

Víkendový príplatok (piatok – nedeľa) 10 EUR/os. v období 1.1.-30.6. a  31.8.-
31.12., cena prístelky: dospelý 75 EUR/noc, dieťa 11-15 r. 70 EUR/noc, dieťa 7-11 r. 
47 EUR/noc, dieťa do 7 r. 6 EUR/noc. Kúpeľný poplatok cca 1,50 EUR/noc/os. 
(platba na mieste), komplexné cestovné poistenie - viac info v CK.

Minimálny počet nocí 2 s nástupom denne. Pri minimálnej dĺžke pobytu 4 noci 
sa neplatí víkendový príplatok.

REGIÓN V OKOLÍ NEZIDERSKÉHO JAZERA SPÁJA V JEDNOM HARMÓNIU PRÍRODY, KULTÚRY A ŠPORTU. ZÁ-
ROVEŇ PATRÍ K NAJVÝZNAMNEJŠÍM RAKÚSKYM KULINÁRSKYM REGIÓNOM. PRÁZDNINOVÁ OSADA VILA 
VITA PANNONIA PONÚKA 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.
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76EATW06 DOSPELÁ OSOBA 
BASIC

DOSPELÁ 
OSOBA PLUS

DOSPELÁ OSOBA 
ALL INCLUSIVE

06.01.-02.03. 108 125 138

08.09.-23.10. a 03.11.-14.12. 107 124 137

02.03.-12.04. a 22.04.-29.05. a 02.06.-06.06. a 10.06.-19.06.  
a 23.06.-18.07. 102 119 132

12.04.-22.04. a 29.05.-02.06. a 06.06.-10.06. a 19.06.-23.06.  
a 25.10.-03.11. a 26.12.2014 - 07.01.2015 115 132 145

18.07.-08.09. 110 127 140

07.01.-01.03.2015 112 129 142

TERMÍNY A CENY

BURGENLAND

BALÍK BASIC
Ubytovanie s rozšírenou 
plnou penziou na 1 osobu 
a noc, nápoj na privítanie 
ALL IN RED, využívanie 
hotelového wellness, 
vstup do Sonnentherme 
Lutzmannsburg od 15:00 h 
v deň príchodu do 12:00 h 
v deň odchodu (sauny za 
doplatok 5 EUR/deň/os.), 
prístup na internet v celom 
hoteli, parkovanie (1 miesto 
na izbu), miestny poplatok.

BALÍK PLUS 
Má navyše k službám 
BASIC v cene: kúpací 
plášť a osušku do kúpeľov, 
nealko, alko nápoje 
a koktaily (podľa ponuky), 
zmrzlinu k popoludňajšiemu 
občerstveniu, zdarma 
zapožičanie bicyklov, 
detské menu a HIPP poháre.

BALÍK ALL INKLUSIVE 
k službám BASIC a PLUS 
má navyše v cene: výber 
zo všetkých nápojov 
(okrem fľaškového vína 
a šampanského), dennú 
výmenu kúpacieho plášťa 
a osušky, denne ovocie 
na izbu, vstup do sauny 
v kúpeľoch, neobmedzené 
využívanie solária a Kinjoy 
(masážne) ležadiel, pre deti 
využívanie herne Wii.

POLOHA

UBYTOVANIE

STRAVOVANIE

VYBAVENIE

CENA ZAHŔŇA 
OSTATNÉ DOPLATKY

POZNÁMKA

HOTEL ALL IN RED ****
LUTZMANNSBURG

STREDNÝ BURGENLAND NAZÝVANÝ TIEŽ  „SLNEČNOU KRAJINOU“ PONÚKA RÔZNE PRÍRODNÉ A KULTÚR-
NE ZAUJÍMAVOSTI. JE TO RAJ PRE CYKLISTOV A KORČULIAROV. KÚPELE SONNENTHERME LUTZMANNS-
BURG, KTORÉ SA TU NACHÁDZAJÚ, SÚ JEDINEČNÉ PONUKOU AJ PRE TÝCH NAJMENŠÍCH.  

Hotel sa nachádza priamo oproti termálnym kúpeľom Sonnentherme 
Lutzmannsburg, s ktorými je spojený podzemnou chodbou. Červená farba prí-
tomná v architektúre a názve hotela evokuje miestne vinárske dedičstvo – Fran-
kovku Modrú. 

Priestranné, klimatizované, moderne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky majú kúpeľňu s sprchou a WC, sušič na vlasy, telefón, SAT TV, rýchlo-
varnú konvicu, trezor a veľký balkón s krásnym výhľadom na rozľahlú Panónsku 
nížinu. Za doplatok možnosť ubytovania v suite izbách.

Formou rozšírenej plnej penzie s uvítacím nápojom. Raňajky, obedy a večere 
formou bohatého bufetu, popoludňajšia káva/ čaj s koláčikom. 

Reštaurácia s terasou, bar, vínotéka, seminárne miestnosti s vybavením, záhrada 
so sedením, parkovanie pred hotelom, výťah, spoločenská miestnosť, izba na 
hranie a prístup na internet,  vnútorný a vonkajší (máj až september) bazén  
s ležadlami a terasou, fínska sauna, parný kúpeľ, kabína s infračerveným žiare-
ním, laconium (parný a zoštíhľujúci kúpeľ), masážna miestnosť, solárium, koz-
metické ošetrenia, šatne. 

Služby príslušného balíka.

Komplexné cestovné poistenie – viac info v CK.
K Balíku BASIC - zapožičanie kúpacieho plášťa a osušky do kúpelov (4 EUR/
pobyt/ks), bicyklov 5 EUR/hod./ks, palíc na nordic walking,  v zime zľavy na 
klzisko.

Dieťa na prístelke platí PAUŠAL/noc (ceny závisia od typu balíka a termínu):
25 - 28 EUR (od 0 do 2 r.), 38 - 50 EUR (od 2 do 6 r.), 46 - 55 EUR (od 6 do 10 r.),  
56 - 65 EUR (od 10 do 15 r.). Pobyty sú možné od 2 nocí s nástupom denne.



11

76EATW09
OSOBA NA ZÁKL. 

LÔŽKU VO WELLNESS 
IZBE (I1/2+1)

OSOBA NA ZÁKL. 
LÔŽKU V JUNIOR 

SUITE 1/2

OSOBA NA ZÁKL. 
LÔŽKU VO FAMILY 

ROOM F1/2+2
OSOBA V 1/1

06.01.-30.09. 126 162 138 108

TERMÍNY A CENY

BURGENLAND

POLOHA

UBYTOVANIE

STRAVOVANIE

VYBAVENIE

CENA ZAHŔŇA 

OSTATNÉ DOPLATKY

POZNÁMKA

HOTEL AVITA ****SUPERIOR

SVETOZNÁME KÚPELE BAD TATZMANNSDORF SA NACHÁDZAJÚ V JUŽNEJ ČASTI BURGENLANDU. S TROMI 
PRÍRODNÝMI TERAPEUTICKÝMI 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 OCHORENÍ. 

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

Jednolôžkové izby, dvojlôžkové wellness izby s možnosťou prístelky pre dieťa, 
rodinné izby s oddelenou spacou časťou pre deti a suity pre 2 osoby s odde-
lenou obývacou časťou sú komfortne a útulne zariadené. Majú balkón alebo 
terasu (okrem jednolôžkových) s prekrásnym výhľadom, kúpeľňu s vaňou ale-
bo sprchovým kútom, sušič na vlasy, oddelené WC, telefón, minibar, SAT TV  
a rádio, internet pripojenie, trezor a klimatizáciu.

Raňajky formou bohatého bufetu, obedňajší snack - šalát a polievka (12:30-
13:30 hod.), večere formou 5-chodového menu pre gurmánov a občerstvenie  
s rôznymi nápojmi (11:00-17:00 hod.).

Reštaurácia, hotelová lobby s otvoreným kozubom a kútikom na čítanie, vinoté-
ka, hotelový bar (štvrtok - sobota so živou hudbou), bezplatný WLAN v celom 
hoteli, parkovanie (vonkajšie alebo obmedzene aj v garáži). Hotel má vlastné 
hotelové wellness (bazény, sauny, oddychová miestnosť). K dispozícii je  klima-
tizované fitnes centrum s panoramatickým výhľadom s najmodernejším zaria-
dením, využívanie veľkolepého bazénového a saunového sveta AVITA Resortu 
a priamy vstup do AVITA Therme vrátane sauny Záhrada Eden a AVIRA Lady´s 
Spa. Denne sa koná wellness program. Zdarma je k dispozícii prenájom bicyklov 
a nordic walking palíc.

Ubytovanie s polpenziou, snack počas obeda a nápojmi v určenom čase na  
1 noc, vstup do hotelového SPA, fitnes, aktívny a wellness program, vstup do 
AVITA Resortu a Therme, parkovanie pre 1 auto na izbu.

Kúpeľný poplatok cca 2 EUR/os./noc (platba na mieste), komplexné cestovné 
poistenie - viac info v CK.

Dieťa na prístelke/noc: zdarma do 3 rokov, detský paušál: 28 EUR (dieťa 3 - 6 r.),  
58 EUR (dieťa 6 - 10 r.), 78 EUR (dieťa 11 - 15 r.). Pobyty sú možné od 2 nocí 
s nástupom denne.

BAD TATZMANNSDORF 
Obklopujú kopce a zelené 
svahy s jedinečnou flórou 
a faunou. Môžete sa tu 
venovať rôznym športom, 
od chôdze, cez cyklistiku, 
tenis až po golf.

AVITA BALÍČKY
Počas celej sezóny hotel 
aktuálne pripravuje balíčky. 
Viac info v CK.

AVITA THERME
Na ploche 2000 m2 ponúka
štýlové bazény s masážnymi 
dýzami prechádzajúce 
do exteriéru, prírodné 
plavecké jazierko 
s termálnym bazénom, 
skanzem, termal spa kino, 
stredomorskú reštauráciu 
Medita s panoramatickým 
výhľadom, interierové 
a exterierové oddychové 
zóny, saunový raj

BAD TATZMANNSDORF
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76EATW03
OSOBA NA 

ZÁKL. LÔŽKU 
V 1/2

OSOBA 
NA ZÁKL. 
LÔŽKU V 
F1/2+2

OSOBA NAD 
10 R. NA 

PRÍSTELKE  
V F1/2+2

DIEŤA 
6-10 R. NA 
PRÍSTELKE

DIEŤA 3-6 R.  
NA 

PRÍSTELKE

DOPLATOK 
ZA IZBU S 

VÝHĽADOM NA 
BAZÉN /OS.

DOPLATOK ZA 
NEOBSADENÉ 
LÔŽKO V 1/2

12.01.-14.09. 146 166 116 83 50 10 18

TERMÍNY A CENY

BURGENLAND

BALANCE VIKEND
(nástup v piatok)
2x ubytovanie s polpenziou, 
raňajky - bufet, večere - 5 
chodové menu, nealkoholické 
nápoje z minibaru, využívanie 
hotelového ACQUAPURA 
SPA, v piatok SPA a bazén do 
24:00 hod., 30 min. čiastočná 
telová masáž,  v nedeľu chek 
out do 18:00 hod.
CENA: od 339 EUR/os.

ACQUAPURA SPA
exkluzívny komplex s rozlo-
hou 2 600 m2, obkolesený
10 000 m2 záhradných terás.
Vnútorný a vonkajší bazén 
(celoročne vyhrievaný), 
zážitková vírivka, vodná 
meditačná miestnosť, aro-
matický parný kúpeľ, suchá 
sauna, bylinková sauna, fíns-
ka sauna, lakonikum, dámska 
sauna, 2 soláriá, posilňovňa, 
joga, skrášľovacie a masážne 
priestory, súkromná zóna 
Private SPA.

SPA CEZ TÝŽDEŇ
(nástup v pondelok a utorok)
3x ubytovanie s polpenziou, 
raňajky formou bufetu, 
večere – 5 chodové menu, 
nealkoholické nápoje 
z minibaru, využívanie 
hotelového ACQUAPURA 
SPA, 50 SPA minút podľa 
výberu.
CENA: od 359 EUR/os.

POLOHA

UBYTOVANIE

STRAVOVANIE
VYBAVENIE

CENA ZAHŔŇA 
OSTATNÉ DOPLATKY

POZNÁMKA

STEGERSBACH

FALKENSTEINER BALANCE RESORT *****

KÚPELE STEGERSBACH V IDYLICKEJ KOPCOVITEJ KRAJINE JUŽNÉHO BURGENLANDU, VZDIALENEJ ASI  
145 KM OD VIEDNE A 75 KM OD GRAZU, VYHĽADÁVAJÚ HOSTIA NIELEN KVÔLI KÚPEĽNÝM AREÁLOM, 
KTO RÝCH TERMÁLNA VODA LIEČI SVALOVÉ A KĹBOVÉ PROBLÉMY, ALE AJ KVÔLI NAJVÄČŠIEMU GOLFO-
VÉMU IHRISKU GOLFSCHAUKEL LAFNITZTAL. 50-JAMKOVÉ GOLFOVÉ IHRISKO OSLOVÍ ZAČIATOČNÍKOV  
I PROFESIONÁ LOV. NA GREENOCH SI ZAHRÁTE NÁROČNÝ, NAPÍNAVÝ ALE AJ REKREAČNÝ GOLF. REGIÓN 
LÁKA MNOŽSTVOM PAMIATOK, HRADMI ČI ZÁMOČKAMI, IDYLICKÝMI MIESTAMI A BOHATÝMI ROMANTICKÝ-
MI VÍNNYMI PIVNIČKAMI, KTORÉ LEN ČAKAJÚ NA TO, ABY STE ICH OBJAVILI.

Hotel sa nachádza na slnečnom pahorku, priamo nad kúpeľmi Therme Stegers-
bach, s ktorými je spojený chodbou (vstup za poplatok). Vyznačuje sa jedineč-
nou architektúrou a maximálnym priestorom pre súkromie.

Klimatizované dvojlôžkové izby s ranným alebo večerným slnkom, panorama-
tické suite a rodinné izby s oddelenou časťou pre deti, majú kúpeľňu s vaňou, 
sušič na vlasy, oddelené WC, kúpací plášť a tašku do kúpeľov, pripojenie na 
internet, telefón, minibar (nealkoholické nápoje v cene), trezor, SAT TV, balkón 
alebo terasu. Domáce zvieratá sú vítané, okrem priestorov reštaurácie a SPA.

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

Architektúra, pozostávajúca predovšetkým z dreva a skla, veľké panoramatic-
ké okná vo všetkých izbách a jedinečne elegantný a minimalistický dizajn. V 
hoteli je panoramatická reštaurácia, átrium s barom a terasou, vinotéka, kniž-
nica s otvoreným kozubom a cigarová miestnosť s najväčším výberom havan-
ských cigár. Súčasťou hotela je hotelové wellness a beauty SPA, cardio fitnes 
a priestory na cvičenie jogy, vyhrievaný vnútorný a vonkajší zážitkový bazén, 
sauny, odpočinková miestnosť, terasa s ležadlami, bistro pri bazéne. Pri hoteli 
je 50-jamkové golfové ihrisko Lafnitztal. Popri ponuke wellness a golfu ponúka 
hotel i mnohostranné využitie voľného času ako bicyklovanie, beh, tenis, turis-
tika. 

Ubytovanie s polpenziou a nealkoholickými nápojmi z minibaru na 1 noc/os.

Kúpeľný poplatok cca 2 EUR/os./noc (platba na mieste), poplatok za psa  
15 EUR/noc (na vyžiadanie, platba na mieste), komplexné cestovné poistenie - 
viac info v CK.

Minimálna dĺžka pobytu 2 noci (počas Silvestra 3 noci) s nástupom denne. Dieťa 
do 3 rokov na prístelke zdarma.



13

76EATW02
OSOBA  
V IZBE 
1/2+1

OSOBA 
VO FAMILY 

SUITE
OSOBA  

V 1/1 IZBE
4-DŇOVÝ 

POBYT  
V 1/2+1

6-DŇOVÝ 
POBYT NE-PI  

V 1/2+1

4-DŇOVÝ 
POBYT VO 

FAMILY SUITE

6-DŇOVÝ 
POBYT NE-PI VO 

FAMILY SUITE

06.01.-02.02. 132 155 144 378 595 447 710

02.02.-01.06. 137 160 149 393 620 462 735

01.06.-27.07. 130 153 130 372 585 441 700

27.07.-14.09. 133 156 133 381 600 450 715

14.09.-21.12. 140 163 152 402 635 471 750

21.12.-06.01. 151 174 163 435 690 504 805

TERMÍNY A CENY

BURGENLAND

4-DŇOVÝ POBYT 
V LARIMAR 
3x ubytovanie s rozšírenou 
polpenziou, drink na 
privítanie, voľný vstup do 
Wellness a Spa, denne čaj  
a ovocné šťavy vo Wellness 
bare, Larimar wellness 
a fitnes program (cvičenia), 
župan s taškou do kúpeľov 
a papučky.

ENERGETICKÁ 
HARMONIZÁCIA TELA 
A DUŠE – LARIMAR
Stone Massage (60 min.) 
– 87 EUR, Cranio Sacral - 
Ošetrenie Hlavy a chrbtice 
(40 min.) – 59 EUR, Masáže 
s aromatickým olejom  
(25 min.) – 34 EUR. 

6-DŇOVÝ POBYT 
V LARIMAR (NE-PI) 
5x ubytovanie s rozšírenou 
polpenziou, drink na privíta-
nie, vo štvrtok ochutnávka 
vín s gurmánskou večerou 
a živá hudba s tanečným 
večerom v hotelovom bare, 
voľný vstup do Wellness  
a Spa, denne čaj  a ovocné 
šťavy vo Wellness bare, 
Larimar wellness a fitnes 
program (cvičenia), župan  
s taškou do kúpeľov  
a papučky.

POLOHA

UBYTOVANIE

STRAVOVANIE

VYBAVENIE

CENA ZAHŔŇA 

OSTATNÉ DOPLATKY

POZNÁMKA

KÚPELE STEGERSBACH V IDYLICKEJ KOPCOVITEJ KRAJINE JUŽNÉHO BURGENLANDU, VYHĽADÁVAJÚ HOS-
TIA NIELEN KVÔLI KÚPEĽNÝM AREÁLOM, KTORÝCH TERMÁLNA VODA LIEČI SVALOVÉ A KĹBOVÉ PROBLÉMY, 
ALE AJ KVÔLI NAJVÄČŠIEMU GOLFOVÉMU IHRISKU GOLFSCHAUKEL LAFNITZTAL. 

Výnimočný hotel nachádzajúci sa v prekrásnej krajine južného Burgenlandu 
plný prírodnej energie postavenej na štyroch základných prírodných elemen-
toch – zem, oheň, voda a vzduch. Hotel sa vyznačuje dokonalou a luxusnou 
architektúrou a vysokou pohostinnosťou.

1-lôžkové a 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky, rodinné apartmány, Junior Su-
ite a Senior Suite pre 2 až 4 osoby. Všetky izby majú kúpeľňu so sprchou a WC, 
telefón, rádio, SAT TV, sušič na vlasy, internet, trezor, minibar a balkón.

Rozšírená polpenzia. Raňajky formou bufetu s bio kútikom, obed – ľahké občer-
stvenie (šalátový bufet a polievky) a večere – syrový bufet a 6-chodové menu. 

Larimar Wellness & SPA na ploche 4000 m2 sú spojené s  termálnymi kúpeľ-
mi Therme Stegersbach vykurovanou chodbou (40 m) a hoteloví hostia majú 
vstup zdarma. Hotelové Wellness a SPA ponúka termálne vnútorné a vonkajšie 
bazény a chladnejší plavecký bazén, saunový svet s fínskou, bylinkovou a infra 
saunou, parným kúpeľom, a masážnymi sprchami. Larimar Spa ponúka proce-
dúry z celého sveta - ayurveda, energetická harmonizácia, Shaolin cvičenia, 
osobní tréneri, kardiodiagnostika, akupunktúra a rozličné masáže, kozmetické  
a zoštíhľovacie procedúry. Zľava na green 20 % (Golfschaukel Lafnitztal). 

Ubytovanie s rozšírenou polpenziou na 1noc/os., drink na privítanie, voľný vstup 
do Wellness a Spa, denne čaj  a ovocné šťavy vo Wellness bare, fitnes program 
(cvičenia), župan s taškou do kúpeľov a papučky. Cena balíčkov zahŕňa služby 
v rámci balíčka pre dospelú osobu.

Kúpeľný poplatok cca 2 EUR/os./noc (platba na mieste), Doplatok za výhľad 
Panoráma 3 EUR/os./noc, príplatok za Silvestrovskú večeru: osoba nad 11-17 r. 
90 EUR, dieťa 7-11 r. 45 EUR, dieťa do 7 r. zdarma. Komplexné cestovné poiste-
nie – viac info v CK.

Pobyty sú možné od 2 nocí s nástupom denne okrem Vianoc a Silvestra, kedy je 
pobyt min. na 5 nocí. Detský paušál: do 3 rokov na prístelke – zdarma, 3-7 r. na prí-
stelke 25 EUR/noc, 7-11 r. na prístelke 55 EUR/noc, 11-17 r. na prístelke 75 EUR/noc.

HOTEL LARIMAR ****SUPERIOR
STEGERSBACH
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76EATW04 OSOBA NA ZÁKL. LÔŽKU  
(4 A VIAC NOCÍ)

OSOBA NA ZÁKL. LÔŽKU  
(1-3 NOCI)

01.01.-22.12. 83 99

TERMÍNY A CENY

BURGENLAND

ROMANTICKÝ TERMÁLNY 
WELLNESS
- 3x ubytovanie s raňajkami 
v dvojlôžkovej izbe, uvítací 
nápoj, romantická dekorácia 
izby, vstup do kúpeľov  
a saunového sveta,  
1x 5-chodová zážitková 
večera, 1x fľaša Uhudler  
CENA: 299 EUR/os./pobyt

THERME STEGERSBACH
14 bazénov, 9 sáun na 
ploche 2 200 m2 (soľná, 
aróma, fínske, bio, bylinná, 
infračervená, parné) 
a rozsiahle slnečné terasy 
a odpočinkové miestnosti, 
športový areál a detské 
ihriská na ploche 6 400 m2. 
Voda až 35 °C, lieči kožné, 
srdcovo-cievne a nervové 
ochorenia, priaznivo pôsobí 
na kĺby a pohybový aparát.

RODINNÁ ZÁBAVA
- 5x ubytovanie s raňajkami 
v rodinnej izbe, uvítací 
nápoj, vstup do kúpeľov  
a saunového sveta, pre 
každé dieťa prekvapenie.
CENA: 399 EUR/os./pobyt, 
1 dieťa do 9 r. cez prázdniny 
ZDARMA, dieťa 10-14 r. platí 
30 EUR/noc. 

STEGERSBACH

THERMENHOTEL PUCHASPLUS ****

POLOHA

UBYTOVANIE

STRAVOVANIE

VYBAVENIE

CENA ZAHŔŇA 

OSTATNÉ DOPLATKY

POZNÁMKA

JEDINEČNÝ THERMENHOTEL PUCHASPLUS V IDYLICKEJ VINÁRSKEJ KRAJINE JUŽNÉHO BURGENLANDU 
JE OD BRATISLAVY VZDIALENÝ CCA 2 HODINY AUTOM. PATRÍ K NAJOBĽÚBENEJŠÍM HOTELOM NA SVETE  
A NIEKOĽKOKRÁT BOL OHODNOTENÝ AKO TOP HOTEL ROKA. ŠTAJERSKO-BURGENLANDSKÝ ŠTÝL VIDIEC-
KEHO DOMU VÁM SPROSTREDKUJE POCIT DOMÁCEHO TEPLA A BEZPEČIA. JE VYHĽADÁVANÝ PRE LIEČIVÚ 
TERMÁLNU VODU, NAJVÄČŠIE GOLFOVÉ IHRISKO V RAKÚSKU, POČETNÉ CYKLOTRASY, BLÍZKU MANUFAK-
TÚRU ČOKOLÁDY, HRADY A ZÁMKY V OKOLÍ.

Hotel má jedinečný panoramatický výhľad na termálne kúpele Therme Stegers-
bach a najväčší golfový areál, nachádza sa len 15 km od diaľnice smerom na Graz.

1 a 2-lôžkové priestranné klimatizované izby, antialergetické, s posteľami z limbo-
vého dreva a možnosťou 2 prísteliek. Majú kúpeľňu, sušič na vlasy, oddelené WC, 
SAT TV, internetové pripojenie, telefón, trezor, chladničku, ktorú si môžete sami 
naplniť a balkón alebo slnečnú terasu orientovanú na večerné zore, alebo na kú-
pele. K dispozícii sú aj rodinné apartmány s oddelenými spálňami a kuchynským 
kútikom. V celom hoteli je výborná „oživujúca“ Granderov voda.

Raňajky - formou bohatého bufetu. Priamo na mieste možnosť doplatenia: obe-
du (menu od 5,90 EUR/os. v partnerskej reštaurácii, večere priamo na mies-
te: 4x do týždňa priamo v hoteli formou bufetu (12 EUR/os. vrátane nápoja), 
resp. v blízkosti hotela v partnerských reštauráciách formou 3 chodového menu  
(13 EUR/os.), 5 chodového gurmánského/zážitkového menu (25 EUR/os.). 

Nový moderný hotel s  rodinnou atmosférou ponúka recepciu, hotelovú krytú 
terasu, slnečnú terasu, obchodík s regionálnymi produktami, bar a vinárničku 
s ochutnávkou regionálneho vína a špeciality „Uhudler“. Dúhovou zážitkouvou 
chodbou sa klienti pohodlne dostanú do kúpeľov Therme Stegersbach (v lete 
vstup priamo z hotelovej záhrady). Vstup do nového fitness centra zadarmo. 
Liečebnomasážne centrum a kozmetický salón priamo v hoteli.

Ubytovanie s raňajkami na 1 noc/os., uvítací nápoj, popoludní koláč zdarma  
k nápoju, vstup do Therme Stegersbach (v deň príchodu od 12:00 hod. a v deň 
odchodu do 16:00 hod.), aktívny športový a wellness program, kúpaciu tašku 
s  kúpacím plášťom a  osuškou do sauny. Cena balíčka zahŕňa služby v  rámci 
balíčka.

Detský paušál na noc: 0-3 r. 25 EUR, 3-7 r. 40 EUR, 7-12 r. 48 EUR (od 3 nocí 
počas prázdnin dieťa do 9 r. zdarma). Povinný doplatok: počas víkendu 10 EUR/
os./noc (neplatí sa od 4 nocí), počas sviatkov (18.4.-20.04., 29.5.-31.5., 19.6.-21.6. 
a 15.8.-17.8.) 15 EUR/os./noc. Zľava na green 20 %. Kúpeľný poplatok cca 2 EUR 
na os./noc (platba na mieste). Komplexné cestovné poistenie - viac info v CK.

Minimálna dĺžka pobytu počas víkendu 2 noci s nástupom denne.



Panónska jeseň na 
Neziderskom jazere
September 2013 - marec 
2014
www.neusiedlersee.com

Lisztov festival Raiding
25. - 23. marec 2014
13. - 15. jún 2014
18. - 22. jún 2014
22. - 26. október 2014
Lisztzentrum Raiding
www.lisztfestival.at

Panónska jar na 
Neziderskom jazere
Marec - august 2014
www.neusiedlersee.com

16. Medzinárodný 
gitarový festival Rust
13. - 16. apríl 2014
www.guitarfestivalrust.at

Pannonian bird 
experience
Pozorovanie vtákov
5. - 13. apríl 2014, NP 
Neusiedler See-Seewinkel
www.birdexperience.org

Výstavy na zámku 
Halbturn
Apríl - október 2014, od 
utorka do nedele a počas 
sviatkov
od 10 - 18 hod. Halbturn
www.schlosshalbturn.com

Panónske dni prírody
25. - 27. apríl 2014
www.naturerlebnistage.at

Summer opening 
Podersdorf
Zahájenie letnej sezóny, 
svetový pohár v surfovaní
24. apríl - 4. máj 2014
www.surfworldcup.at

Cyklistický maratón na 
Neziderskom jazere
25. - 27. apríl 2014, Mörbisch 
am See 
www.rchohewand.at

Chateau classic
Májové filharmonické 
koncerty 
máj 2014, kostol a zámok 
Halbturn
www.schlosshalbturn.com

Vínna jar v južnom 
Burgenlande
2. a 4. máj 2014
www.weinidylle.at

Hudobná jar „ 
Klangfrühling“
27. máj - 1. jún 2014, hrad 
Schlaining
www.klangfruehling.com

Deň otvorených pivníc 
„ Rotwein opening“
7. - 8. jún 2014, Horitschon
www.rotweinopening.com

Cyklistický maratón 
Leithaberg
8. jún 2014, Purbach am See
www.leithaberg-
radmarathon.at

Festival Esterházy - 
sláčikové kvartetá
19. - 22. jún 2014, Eisenstadt, 
zámok Esterházy
www.esterhazy.at

Kultúrne leto Güssing
Jún - júl 2014, hrad Güssing
www.kultursommer.net

Open Air Festival 
Wiesen
Nova Jazz&Blues Night, 
Lovely Days,
Two days A Week a.i.
Júl - september 2014, 
Wiesen
www.wiesen.at

Novarock
Open Air festival 
13. - 15. jún 2014, Pannonia 
Fields Nickelsdorf
www.novarock.at

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

Burgspiele Güssing 
Divadlo na hrade
Júl - august 2014, hrad 
Güssing
www.burgspiele.eu

Zámocké koncerty
Od 5. júla do 30. augusta 
2014, každú sobotu
kostol a zámok Halbturn
www.schlosshalbturn.com

KALENDÁR PODUJATÍ V BURGENLANDE  2014

Slávnosť komornej hudby
Júl 2014, hrad Lockenhaus
www.kammermusikfest.at

Rodinný festival 
„Fantastisch“
5. - 27. júl 2014, hrad 
Forchtenstein
www.forchtenstein.at

Operné slávnosti  
v St.Margarethen
„AIDA“, G.Verdi
9. júl - 17. august 2014,  
Rímsky kameňolom
www.ofs.at

Festival červeného vína
10. - 13. júl 2014, Deutschkreuz
www.rotweinfestival.at

Operetný festival Mörbisch 
am See
Anatevka „Fidlikant na streche“, 
J.Stein, J.Bock
10. júl - 23. august 2014
www.seefestspiele-moerbisch.at

J:Opera Jennersdorf
„Figarova svadba“, W.A.Mozart
7. - 17. august 2014, hrad Tabor 
v Neuhaus am Klausenbach
www.jopera.at

Picture on
Hudobný festival
8. - 9. august 2014, Bildein
www.pictureon.at

Predajná záhradná 
výstava „Gartenlust“
29. - 31. august 2014, zámok 
Halbturn
www.schlosshalbturn.com

Musical Güssing
„Evita“, T.Rice, A.L.Webber
19. september - 4. október 
2014, Kultúrne centrum Güssing
www.musicalguessing.com

26. Medzinárodné 
Haydnove dni
„Haydn a Mozart“ na zámku 
Esterházy
4. - 14. september 2014, 
Eisenstadt
www.haydnfestival.at

Panónsky vianočný 
galakoncert
zámok Esterházy  
v Eisenstadte
18. december 2014
www.esterhazy.at

Poznámka: Samotná realizácia skupinového zájazdu je podmienená dosiahnutím minimálneho počtu 30 účastníkov (výhrada minimál-
neho počtu). V prípade jeho nedosiahnutia má CK právo zájazd zrušiť najneskôr do 7 dní pred nástupom na zájazd.

Autori fotografií: (c) TVB-Purbach, Andi Bruckner, Burgenland Tourismus/Peter Burgstaller, steve.haider.com, Sonnenland Mittelbur-
genland, ARGE Südburgenland 2006, NTG/steve.haider.com, Katamaran Rust, Österreich Werbung_Rainer Fehringer,  BMLFUW / Rita 
Newman, Archiv Burgenland Tourismus_Lois Lammerhuber, Südburgenland Tourismus, Archiv Burgenland Tourismus_Lukan, „Archiv 
Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel“, Familypark Neusiedlersee, BurgenlandTourismus_RudolfBlaim, ÖsterreichWerbung_Udo-
Bernhart, Esterházy, A.C. Schiffleitner, Andreas Hafenscher, Tibor Csepregi, Roland Wimmer, Matthias Trager.




