Prehliadky – počas sezóny každý deň o 10., 11., 13., 14., 15., a 16.
hodine.
Návšteva výstavy DonAUräume je možná len so sprievodcom v
nemeckom jazyku! Rezervácia vopred nie je potrebná.

Výstava Národného parku:
DonAUräume
Srdečne vás pozývame do Národného parku Donau-Auen
spoznávat’ jedinečný svet Dunajských luhov. Sprievodcovia
národného parku vám prostredníctvom výstavy DonAUräume
priblížia históriu a vznik lužnej pririečnej krajiny, ako aj samotného
národného parku. Vaša spolupráca je pritom vítaná!
V lužnom divadle s barokovou predlohou sa stanete vy sami
spolutvorcami lužnej krajiny. Virtuálne cestovanie v čase vás
zasa prenesie do dávnej minulosti regiónu. Prechádzkou po
leteckej mape pril’ahlého územia národného parku si určíte jeho
presnú polohu v danom regióne a oboznámite sa aj s okolitými
pamätihodnost’ami. Nakoniec sa spolu započúvame do šepotu
dunajských vodných víl.
Prehliadka výstavy so sprievodcom & prechádzka Zámockým
ostrovom
Sprievodcovia národného parku vám priblížia zaujímavosti výstavy
DonAUräume. Prehliadka Zámockého ostrova a vyhliadkovej veže je
bez sprievodcu.

T Centrum národného parku – zámok ORTH, vstupná hala
Dl’žka prehliadky: cca. 2,5 hodiny
Dospelí: 11,– e
Deti a mládež od 6 do 19 rokov, študenti (do 27 r.): 6,– e
Seniori: 9,– e
Rodinná vstupenka (2 dospelí., 2 deti): 20,– e
Sezónna vstupenka: 20,– e
Sezónna rodinná vstupenka: 40,– e
ˇ
Počas slovenských štátnych sviatkov a vybraných sobot:
Prehliadky výstavy v slovenskom jazyku a zl’avnené vstupné – 20% v
porovnaní so stálymi cenami! Viac info na: www.donauauen.at
i schlossORTH Nationalpark-Zentrum
Tel. +43(0)2212/3555, e-mail: schlossorth@donauauen.at
www.donauauen.at
Zl’avy majú držitelia: Aktiv plus-Seniorenkarte, Bratislava Card,
Club Ö1, Emy-Kinderclub, IKEA family Card, Neusiedlersee-Card,
NÖ Familienpass, Steirischer Familienpass, VIP Club Philatelie

Otváracie hodiny pre Centrum
národného parku – zámok
ORTH:
Od 21. marca. do 30. septembra:
denne od 9. – 18. h.
Od 1. októbra do 1. novembra:
denne od 9. – 17. h.
Zimná uzávera:
od 2. novembra do 20. marca,
tel. informácie & objednávky
pondelok až piatok od 9. – 13. h.
schlossORTH Nationalpark-Zentrum
a Zámocký ostrov sú s výnimkou
vyhliadkovej veže bezbariérovo
prístupné.

Zámocké nádvorie – miesto podujatí a
stretnutí
Nádvorie zámku schlossORTH, ktorý je návštevníckym centrom NP,
je miestom stretnutí a rôznych podujatí. Obl’úbené rodinné slávnosti
na jar a na konci leta sú zamerané na aktuality z ríše zvierat a
rastlín, dôraz sa kladie na ochranu prírody. Okrem toho ponúkajú
aj zábavu, hudobný zážitok a regionálne špeciality. Špeciálne
stanovištia ponúkajú pestrý program pre deti.
Počas roka lákajú početných návštevníkov aj rôzne iné podujatia,
ako napr. tzv. Orther Bärlauchtage, koncerty, divadelné
predstavenia, prázdninový program pre deti počas letných mesiacov
a zaujímavé turistické výlety.
Informácie & aktuálne termíny o podujatiach NP:
www.donauauen.at

mueumORTH – Život pri rieke
Múzeum ORTH je vstupnou bránou do minulosti tohoto regiónu.
Múzeálne zbierky pôsobivo prezentujú každodenný život l’udí

Brána

21. marec až 30. september: denne od 9. –18. h.
1. október až 1. november: denne od 9. –17. h.
Dospelí: 6,50 e
Zl’avnené vstupné: 5,50 e
Rodinná vstupenka (2 dospelí, 2 deti): 13,– e
Sezónna vstupenka: 10,– e
Sezónna rodinná vstupenka: 20,– e
museumORTH: www.museum-orth.at

Spoločenské priestory
Priestory v západnom trakte zámku sú celý rok k dispozícii na
prenájom na spoločenské podujatia.
Spoločenské centrum Orth/Donau:
Tel. +43(0)2212/3555, Tel. +43(0)2212/2208
e-mail: info@orth.at, www.orth.at

do lužnej krajiny

Príjazd:
• osobným vozidlom:
Bratislava – Hainburg – Hainburský
most – Orth /Donau
• bicyklom po cykloceste
Donauradweg
Na výstavu DonAUräume a do prírodného
areálu Zámockého ostrova je vstup pre psov
zakázaný – d’akujeme vám za pochopenie!

žijúcich pri rieke Dunaj, ich regionálnu históriu i kultúru.

Zámok ORTH
Centrum
národného parku

www.donauauen.at

schlossORTH Nationalpark-Zentrum
Tel. +43(0)2212/3555, Fax +43(0)2212/3450-47
e-mail: schlossorth@donauauen.at
www.donauauen.at

Lužná krajina na Zámockom ostrove
Počas prechádzky po Zámockom ostrove objavíte európsku
korytnačku močiarnu a zblízka môžete pozorovat’ viacero druhov
plazov a žiab, rozmanitý hmyz i sysle, ako ja kvetenu typickú pre
lužnú krajinu.
Pohl’ad na druhovú pestrost’ živočíchov v dunajskom starom

ramene vám umožní jedinečná pozorovatel’ňa pod vodou.
V areáli nájdete aj idylické a tiché miesta určené na oddych a
pozorovanie prírody. Doprajte si dostatok času na spoznanie a
precítenie tejto časti mokrad’ovej prírody. Určite vás to inšpiruje na
jej hlbšie spoznávanie!
Pre deti sú na Zámockom ostrove pripravené atrakcie: visutý
most, cestička cez vodu po drevených koloch, i obrovské bocianie
hniezdo, v ktorom sa môžu schuti vybláznit’!
Návšteva Zámockého ostrova (bez sprievodcu)
Dl’žka prehliadky: cca 1 hodina
Dospelí: 4,50 e
Deti a mládež od 6 do 19 r., študenti a učni, seniori: 3,– e
Skupina (10 a viac l’udí): 4,– e/osoba
Rodinná vstupenka 9,– e
Sezónna vstupenka 10,– e
Sezónna rodinná vstupenka 20,– e
Územie Zámockého ostrova poskytli Rakúske spolkové lesy na
rekreačné užívanie zdarma.

Tematické prehliadky na Zámockom ostrove.

vody a dozrievanie rôznych divorastúcich ovocných plodov na jeseň.

Sprievodcovia národného parku Vás budú počas sezóny raz za
mesiac sprevádzat’ po Zámockom ostrove. Dozviete sa množstvo
informácií a zaujímavostí z rastlinného a živočíšneho sveta
dunajských luhov s dôrazom na sezónne aktuality počínajúc jarným
vtáčím koncertom, cez výchovu mlád’at až po život pod hladinou

Jedenkrát mesačne, všetky termíny a témy prehliadok na:
www.donauauen.at
Dl’žka prehliadky: cca. 1,5 h.
Dospelí: 6,50 e
Deti a mládež od 6 do 19 r., študenti a učni, seniori: 4,– e
Návštevníci s NÖ-Card 2,50 e
Rezervácia vopred nie je potrebná.
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Vitajte na zámku v Orthe
v Centre národného parku!

Vo vyhliadkovej veži možete
navštívit’ špeciálne výstavy,
ktoré sa každoročne
obmieňajú a spoznávat’ jej
obyvatel’ov: bociany, kavky a
sokol Vám dovolia nahliadnut’
do ich hniezd.

Zámok v Orthe sa pýši bohatou históriou: pôvodne
bol postavený v 12. storočí ako stredoveký vodný
hrad, ktorý majitelia v 16. storočí prebudovali na
vel’kolepý renesančný kaštiel’. Korunný princ Rudolf
ho neskôr využíval ako pol’ovnícky zámok. Isté obdobie slúžil na pol’nohospodárske účely a od roku 1957
plnil funkciu múzea. V roku 2005 bol zámok po
vnútornej prestavbe a renovácii opätovne otvorený.
Odvtedy zámok slúži ako návštevnícke centrum
Národného parku Donau-Auen, nachádza sa v ňom
obecné múzeum – museumORTH, ako aj spoločenské
priestory obce Orth an der Donau.

Na Zámockom ostrove možete navštívit’
„mokrad’ v malom”.
Na zámockom nádvorí
je vystavená monumentálna socha vyzy
dunajskej v životnej
vel’kosti.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Spoločenské priestory
v zámku sú k dispozícii
na svadobné hostiny,
semináre, rozne oslavy
a koncertné podujatia.

Zámocká kaviareň
Schloss Café má pre vás
pripravené roznorodé
občerstvenie, výbornú
kávu a domáce zákusky.
Múzeum ORTH ponúka
zaujímavé informácie
z histórie zámku, ako
aj o živote l’udí žijúcich
pri rieke.

Výstava národného parku
DonAUräume vzbudí vo vás
túžbu bližšie spoznávat’
jedinečnú mokrad’ovú prírodu.

V Centre národného parku
sa podávajú informácie
a vybavujú objednávky
pre všetky exkurzie
a sprievodcovské služby.

Sme vzdialení iba 35 km od Bratislavy a 15 km od Viedne!

