Dni otvoren¥ch dverí
V termínoch 28. mája a 26. októbra 2006 je
do centra Národného parku vstup poças
celého dna vo¬n¥, náv√teva expozície a pe√ia
túra do Národného parku o 14.00 hod. je so
sprievodcom. Prihlásenie nie je potrebné.
Drahocenná príroda pre generácie
Túry so sprievodcom pri Hainburgu: Národn¥
park a jeho priestory - Dunaj a jeho tok,
m∞tve ramená, luΩn¥ les, zriedkavé rastlinné
a Ωivoçí√ne druhy.
Termíny: 3.6., 1.7., 5.8., 2.9., 7.10.2006,
ças a miesto stretnutia pod¬a dohody
(prihlásenie min. 3 dni pred termínom,
medzi 10.00 a 15.00 hod. ), d∆Ωka trvania
3 - 4 hodiny, minimálny poçet 15 osôb.
Vstupné Euro 6,- / os.
Informácie v slovenskom jazyku: Slovakia
Green Tours, s.r.o., Radlinského 27, 811 07
Bratislava www.slovakiagreentours.com,
e-mail: contact@Slovakiagreentours.com
tel.: 02/ 52 491 641, 0907/ 206 681
Dr. Katarína Zlochová (Túry – Hainburg)
tel./fax: 02/ 645 384 94
e-mail: katka.zlochova@stonline.sk

Od Dunaja k Tatrám
Národn¥ park Donau - Auen sa predstaví v
roku 2006 putovnou v¥stavou "Zelená divoçina na ve¬toku" na Slovensku postupne v
nasledovn¥ch múzeách:
Múzeum TANAP-u, Tatranská Lomnica:
15.06. – 31.07.2006
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovsk¥ Mikulá√ 16.08. –
30.09.2006
Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica
11.10. – 26.11.2006

INTERREG IIIA
Kofinanzierung EFRE und BMWA

Informácie:
schlossORTH Nationalpark-Zentrum
A-2304 Orth/Donau, Tel.: 0043-2212-3555
schlossorth@donauauen.at www.donauauen.at

Národnÿ park
Dunajské luhy

Národnÿ park Dunajské luhy
Národnÿ park Dunajské luhy sa rozprestiera
medzi dvoma metropolami Viedµou a
Bratislavou. Od svojho vzniku v roku 1996
chráni jednu z poslednÿch nezastavanÿch
luΩnÿch oblastí strednej Európy. Tu e√te pôsobí
dynamika teçúceho prúdu, stúpanie a klesanie
vodnej hladiny urçuje Ωivotnÿ rytmus nivy.
Túto krajinu vytvorila rieka svojimi
povodµami. Náv√tevníci majú moΩnos†
spoznáva† Národnÿ park po vode a po sú√i.
Túto moΩnos† im ponúka rozmanitá ponuka
zaçínajúca túrami s odbornÿm vÿkladom
sprievodcu, pokraçuje exkurziami na çlnoch, cyklotúrami, aΩ po tématické
exkurzie, workshopy
çi projektové
tÿΩdne.
Od júna 2005 pozÿva
na náv√tevu v√etk¥ch
záujemcov nové
centrum Národného
parku v zámku
schlossORTH ako
"brána do luΩnej krajiny".

Brána do luΩnej krajiny
Novootvorené centrum pre
náv√tevníkov Národného
parku umiestnené v zámku
Orth, b¥valom vodnom
zámku, ktor¥ leΩí na severnom brehu Dunaja v obci
Orth an der Donau, zah∞µa:
- stálu v¥stavu “DonAUräume” – venovanú
tématike národného parku, ktor¥ je prezentovan¥ a zobrazen¥ v √tyroch obrazoch
- informaçné centrum
Národného parku s
moΩnos†ou rezervácie a
objednávok z bohatej
ponuky programov pre
náv√tevníkov
- miestne kultúrne stredisko
- zámocké nádvorie
- vyhliadkovú veΩu so stálou v¥stavou
fotografií
- shop s ponukou predmetov a v¥robkov z
regiónu, ako aj s predajom literatúry a
suvenírov
- bio - bistro
Otváracia doba: 21. marec - 1. november
marec aΩ september: denne od 9 do 18 hod.
október a november: denne od 9 do 17 hod.
Do centra Národného parku sa dostanete aj
bicyklom priamo po Dunajskej cyklotrase cez
Hainburg a po moste cez Dunaj. Atraktivity:
Revír európskej korytnaçky moçiarnej, plávajúci vodn¥ mlyn pri brehu Dunaja, m∞tve
ramená, dunajské ostrovy, plavba kompou na
juΩn¥ breh Dunaja.

„Slovenské dni“ v Národnom parku
Mimoriadna ponuka pre náv√tevníkov zo
Slovenska v termínoch 5. júla, 29. augusta a
15. septembra 2006 : prehliadka v¥stavy
"DonAUräume", vyhliadková veΩa, túra po
Národnom parku sa slovensk¥m sprievodcom,
informaçn¥ materiál v slovençine, dÆΩka
prehliadky je ca 3 hodiny, z¬avnené vstupné.
Prihlásenie vopred nie je potrebné. Prehliadka
v¥stavy v zámku so sprievodcom o 13.00 hod.
Miesto stretnutia zámok - vstupná hala, d∆Ωka
prehliadky ca. 1 hod.
Vstupné:
dospelí: € 4,50
deti: € 1,50
Prehliadka v¥stavy v zámku so sprievodcom +
pe√ia túra v NP o 14.00 hod. Miesto stretnutia
zámok - vstupná hala, d∆Ωka prehliadky
ca. 3 hod.
Vstupné:
dospelí: € 7,deti a mládeΩ do 19 rokov, √tudenti: € 4,50
rodinná vstupenka: (2 dospelí, 2 deti) € 14,-

