Zelená divočina na veľtoku
Vitajte v Národnom parku Donau-Auen
Vážené dámy a páni!
Dovoľte, aby sme Vám predstavili našu ponuku na sezónu 2009:
Jedinečná riečna krajina, rozprestierajúca sa pozdĺž Dunaja od
Viedne až po východnú hranicu Rakúska pri Hainburgu: to je
NÁRODNÝ PARK DUNAJSKÉ LUHY (Nationalpark Donau-Auen).
Dunaj tu preteká ešte voľne, pravidelnými záplavami vytvára vždy
nanovo lužnú krajinu tohto „divokého vodného lesa“. Zriedkavé
a ohrozené živočíchy ako rybárik riečny, európska korytnačka
močiarna alebo mnohé z druhov vážiek sú tu udomácnené práve
tak, ako rôzne druhy orchideí alebo divý vinič ako prapôvodná forma
dnešného viniča.
Program Národného parku pozýva veľkých aj malých návštevníkov
na návštevu našej prírody. Či už peši, na nafukovacích člnoch,
kanoe, historickej „Tschaike“ alebo prostredníctvom prednášok,
workshopov alebo projektových týždňov – pre každého sa u nás
nájde niečo podľa jeho vkusu.
schlossORTH Nationalpark-Zentrum: Brána do lužnej krajiny
Od 21. marca do 1. novembra je denne otvorené centrum
Národného parku. Ako „brána do lužnej krajiny“ pozýva svojich
návštevníkov spoznávať a odhalovať zaujímavosti dunajských
lužných lesov. Aktrakcia v areáli centra NP (zámku schlossORTH),
tzv. Zámocký ostrov s pozorovateľňou umiestnenou pod vodnou
hladinou, Vám predstavuje životné priestory dunajských lužných
lesov.
Naša ponuka je platná pre organizované skupiny
od počtu 15 alebo 25 osôb.
Všetky ponúkané prehliadky a túry je možné uskutočniť
v nemeckom alebo anglickom jazyku, prehliadka centra NP
(schlossORTH), zámockého ostrova, ako aj pešie túry
a exkurzie na člnoch ponúkame aj so slovenským
sprievodcom.
V prípade Vášho záujmu Vám radi poradíme.
Informácie v slovenskom jazyku:
Igor Stahl
schlossORTH Nationalpark-Zentrum, 2304 Orth an der Donau
Tel. 0043/2212/3450 42, schlossorth@donauauen.at, i.stahl@donauauen.at,
www.donauauen.at

Poldenný program
Ponorte sa do sveta dunajských lužných lesov
Skombinujte si z nasledovnej ponuky 2 programy podľa Vašich
predstáv
Spoločne s Vašim sprievodcom NP (NP Ranger) sa ponorte do sveta
dunajských luhov: prostredníctvom prehliadky Centra NP
(schlossORTH Nationalpark-Zentrum), zámockého ostrova alebo
pešej túry do okolitých lužných lesov.
1. Prehliadka Centra NP (schlossORTH) a vyhliadkovej veže
Zoznámte sa s výstavou DonAUräume v zámku schlossORTH
a spoznajte zaujímavosti zo života jeleňa, bobra, rybárika…,
následne si prezriete priestory našej vyhliadkovej veže, kde sú
inštalované výstavy o Dunaji a jeho priestoroch v susedných krajinách
a vo veži môžete zároveň nazrieť aj do hniezda nášho bociana.
2. Pešia túra do okolia zámku: Fadenbachrunde
Cez pospletané chodníky, popri obrovitých stromoch a cez drevené
mostíky spoznajte lužný les celkom zblízka a dozviete sa mnoho
užitočného o jeho obyvateľoch.
3. Prehliadka tzv.zámockého lužného ostrova: Schlossinsel
V Rakúsku jedinečná pozorovateľňa, ktorá je umiestnená pod vodnou
hladinou umelého jazierka, je oknom do sveta dunajského mŕtveho
ramena a výbehy živočíchov z lužných lesov, ako napr. európskej
korytnačky močiarnej a rôznych druhov užoviek; toto všetko dáva tejto
exkurzii punc jedinečného zážitku z prírody.
Ponuka je platná od 21.03. do 01.11.2009.
Služby
• Privítanie v centre NP (schlossORTH Nationalpark-Zentrum)
• Prehliadka výstavy „DonAUräume“
• Vyhliadková veža a jej výstavné priestory
• Prehliadka zámockého ostrova a podvodnej pozorovateľne
alebo pešia túra do prírody NP, začínajúca na zámockom
ostrove, pozdĺž Fadenbachu, až do lužných lesov
Dĺžka trvania: 3 hodiny
Vstupné na osobu: € 10,50 od 15 osôb
Vstupné na osobu: € 9,50 od 25 osôb
Prihlásenie vopred nutné!

Poldenný program

Výnimočný zážitok z lužných lesov na súši a po vode
Obdivujte popri veslovaní v kanoe alebo v nafukovacom člne
prírodu dunajských ramien, plavbou s „Tschaike“ – historickou
loďou - nádherné okolie, majestátne stromy a- s trochou sťastia
aj rybárika riečneho, lietajúci „drahokam“ národného parku.
Pri pešej túre budete so sprievodcom NP spoznávať a skúmať
lužný les alebo dunajské ostrovčeky v našom okolí, budete
prekvapení, aké rozličné cesty si za svetlom nájdu popínavé
rastliny a zistíte, akou silou disponujú divorastúce kríky pri
štrkových dunajských brehoch.
Ponuka je platná od apríla do októbra 2009.

Odporúčame pevnú turistickú obuv.

Služby
•

•
•

Privítanie sprievodcom NP pri Uferhause
v Orth/Donau pri Dunaji(nafukovací čln, Tschaike) alebo
(Auen-Informations-Zentrum) pri hrádzi
v Stopfenreuthe (s kanoe)
Exkurzia v člnoch a túra so sprievodcom NP
Návrat k Uferhausu v Orth/Donau resp. do Stopfenreuthu

Dĺžka trvania: 3 - 3,5 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 15 osôb
Cena na osobu: € 23,- od 15 osôb
Cena na osobu: € 21,- od 25 osôb
Prihlásenie vopred nutné!

Poldenný program
Nafukovacím člnom po Dunaji

Pri dunajskej vodnej túre v nafukovacích člnoch s Vašim
sprievodcom NP je zážitok z prírody vopred predurčený. Dozviete
sa mnoho detailov o Národnom parku, o jeho histórii a úlohách
do budúcnosti.
Na dunajských ramenách budete veslovať popri majestátnych
nedotknutých stromoch, po stopách bobrov, s trochou sťastia
zočíte aj volavky, ktoré číhajú na svoju korisť.
Ďalej bude Vaša túra pokracovať dolu prúdom po Dunaji
k Uferhausu v Orthe.
Pri tejto plavbe ucítite aj silu Dunaja, ktorý tu ešte stále voľne
preteká.
Ponuka je platná od apríla do októbra 2009.
Odporúčame pevnú turistickú obuv.

Služby
•
•
•

Privítanie sprievodcom NP pri Uferhause v Orth/Donau
Exkurzia na člnoch zo Schönau do Orth/Donau
Návrat k Uferhausu v Orth/Donau

Dĺžka trvania: 3 - 3,5 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 15 osôb
Cena na osobu: € 25,- od 15 osôb
Cena na osobu: € 23,- od 25 osôb
Prihlásenie vopred nutné!

Celodenný program
Jeden deň v Národnom parku Donau-Auen Centrum NP - schlossORTH, zámocký ostrov a výlet člnom na Dunaji
Spojte pri tomto programe návštevu nášho centra NP a zámockého
ostrova s jedinečnou vodnou túrou člnom na Dunaji.
schlossORTH – centrum NP otvára návštevníkom nevšedné pohľady
na život dunajských lužných lesov.
Sú to pohľady, ktoré nie je možné vidieť priamo v prírode: spoznajte
región medzi Viedňou a Bratislavou z vtáčej perspektívy na jednej
z najväčších máp Rakúska, na ktorú je možné vstúpiť, urobte si výlet
do histórie nášho veľtoku a ponorte sa do umeleckého sveta lužných
lesov v barokovom lužnom divadle.
Návšteva zámockého ostrova priamo v areáli centra s výbehmi, kde je
možné pozorovať hady, korytnačky a ďalšie rastlinné a živočíšne
druhy, urobí z Vášho výletu nevšedný zážitok. Srdcom celého
ostrovčeka je pozorovateľňa umiestnená pod vodnou hladinou: je
oknom do sveta dunajského ramena.
Pri dunajskej vodnej túre v nafukovacích člnoch s Vašim sprievodcom
NP je zážitok z prírody vopred predurčený. Dozviete sa mnoho
detailov o Národnom parku, o jeho histórii a úlohách a popritom
všetkom sa priučíte zaobchádzať s veslom. Pri tejto túre môžete
pozorovať nedotknutú prírodu lužných lesov, bobrie stopy a možno
zočíte aj “lietajúci drahokam” NP – rybárika riečneho.
Radi Vás poinformujeme aj o možnostiach občerstvenia
v Orth/Donau.
Ponuka je platná od apríla do októbra 2009.
Odporúčame pevnú turistickú obuv.
Služby
•

Prehliadka výstavy „DonAUräume“ so sprievodcom NP

•

Prehliadka vyhliadkovej veže na nádvorí zámku

•

Prehliadka zámockého ostrova so sprievodcom NP

•

Exkurzia v člnoch so sprievodcom NP:
Štart a návrat: Uferhaus Orth/Donau,
pobyt na vode: ca. 1,5 hodiny

Dĺžka trvania: ca. 6 hodín (vrátane 1,5 hod. obednej prestávky)
Minimálny počet účastníkov: 15 osôb
Cena na osobu: € 29,50 od 15 osôb
Cena na osobu: € 27,50 od 25 osôb
Prihlásenie vopred nutné!

Špeciálny program

Výlet nafukovacím člnom na Dunaji a piknik
Dunaj je tepnou života v Národnom parku Donau-Auen. Jeho ešte
čiastocčne nezastavaný breh predstavuje drahocenné životné
prostredie, ako aj idylické miesta. Kto chce zažiť atmosféru NP, mal
by spoznávať v prvom rade Dunaj!
Pri dunajskej vodnej túre v nafukovacích člnoch s Vašim
sprievodcom NP je zážitok z prírody vopred predurčený. Dozviete
sa mnoho detailov o Národnom parku, o jeho histórii a úlohách
do budúcnosti a pritom si aj sami zaveslujete.
Na dunajských ramenách budete veslovať popri majestátnych
a nedotknutých stromoch, po stopách bobrov, s trochou sťastia
zočíte aj volavky, ktoré číhajú na svoju korisť. Ďalej bude Vaša túra
pokračovať dole prúdom po Dunaji k tzv.Orthským ostrovom. Pri
tejto plavbe ucítite aj silu Dunaja, ktorý tu ešte stále voľne preteká.
Záver dňa predstavuje piknik v týchto malebných zákutiach: Jedno
z najkrajších miest na Dunaji na území NP je Vám sprístupnené.
Poskytuje idylický výhľad, impozantné stromy, piesočné zátoky
a riečne štrkoviská. Na týchto miestach môžete naplno vychutnávať
krásu prírody pri občerstvení z regiónu NP.
Samozrejme radi zohľadníme Vaše priania pri zostavení jedálneho
a nápojového lístka.
Ponuka je platná od apríla do októbra 2009
Odporúčame pevnú turistickú obuv.
Služby
•
•
•
•

Privítanie sprievodcom NP pri Uferhause v Orth/Donau
Exkurzia na nafukovacích člnoch zo Schönau do Orth/Donau
Piknik na „Orther Inseln“: rôzne občerstvenie (jednohubky),
nápoje budú zúčtované podľa konzumácie
Návrat k Uferhausu v Orth/Donau

Dĺžka trvania: ca. 4,5 hodiny
Minimálny počet účastníkov: 15 osôb
Cena na osobu: € 49,- od 15 osôb
Cena na osobu: € 47,- od 25 osôb
Prihlásenie vopred nutné!

Špeciálny program
S kanoe po dunajských ramenách a piknik pri táboráku
Ramená pri Stopfenreuthe patria k najkrajším oblastiam NP. Sú tu
zastúpené všetky typy životného prostredia. Lúky, pokojné ramená
a voľne plynúci Dunaj s ďalekými a širokými štrkovými brehmi.
V minulosti bolo toto územie dejiskom tzv. Hainburského obsadenia
lužných lesov, dnes slúži flóre a faune ako útočište a návštevníkom
na zotavenie.
Užívajte si plavbu na kanoe s Vaším sprievodcom NP po ramenách
až po ich ústie do Dunaja a späť, zvuky a atmosféru nedotknutých
zarastených mŕtvych ramien, pričom aj sami obsluhujete veslo
na kanoe.
Záver dňa predstavuje piknik pri táboráku pri našej „lužnej“ terase
na brehu rieky. Toto idylické miesto je určené ako prírodné
kúpalisko a táborisko. „Lužná“ terasa poskytuje výhľad na tok
Dunaja a zároveň ponúka návštevníkom aj základné informácie
o Národnom parku. Na tomto mieste Vám popri pozorovaní prírody
ponúkame aj občerstvenie z našich regionálnych špecialít.
Samozrejme radi zohľadníme Vaše priania pri zostavení jedálneho
a nápojového lístka.
Ponuka je platná od apríla do októbra 2009
Odporúčame pevnú turistickú obuv.
Služby
•
•
•

Privítanie sprievodcom NP pri Auen-Informations-Zentrum
(pri protipovodňovej hrádzi v Stopfenreuthe)
Exkurzia na kanoe
Piknik pri táboráku na Au-Terrasse (lužná terasa)

Dĺžka trvania: ca. 4,5 hodiny
Paušálna cena za 1 kanoe: € 196,-- (pre 9 osôb)
Cena za samotný piknik podľa dohody
Maximálny počet účastníkov: 27 osôb
Prihlásenie vopred nutné!

