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Název karty:  NEUSIEDLER CARD 

Oblast: Burgenland – Neusiedler See a okolí 

Vhodné pro: Všechny 

Nedoporučuje se: - 
 

S Neusiedler See Card můžete využít bezplatně mnoho atrakcí, zábavních možností a dalších služeb v okolí 

Neziderského jezera (Neusiedler See) 

Karta umožňuje: volný vstup na koupaliště, do venkovních i krytých bazénů; u většiny lodních přepravních společností 

zaplatíte s kartou pouze poloviční cenu, vč. přepravy jízdních kol; volný vstup do národního parku Neusiedler See-

Seewinkel a přírodního parku Neusiedler See-Leithagebirge patřícího ke světovému dědictví UNESCO; volný vstup do 

kamenolomu St. Margarethen; volný vstup na prohlídky měst Rust a Eisenstadt; zdarma veřejná doprava; volný vstup do 

muzeí a mnoho dalšího 

     

    
 

Termíny a ceny: 17.03.-29.10.2017 

1.6.-31.8. 

1.9.- 30.10. 

Dospělí 

Děti 

Kartu obdržíte u vybraných hotelů, které jsou partnery tohoto projektu, ZDARMA v rámci 

pobytu. 

 
Podrobné informace: https://www.neusiedlersee.com/de/neusiedler-see-card/leistungen.html 

Produktové číslo: AT.1 SLU tk i. 5029  

 

 

Doporučené aktivity:  

Veřejná doprava 

 

Autobusy a železnice v rámci regionu podle jízdních řádů. 

http://www.vor.at 

  

St. Martins Therme 

 

Termální lázně s vnitřním i venkovním bazénem. Můžete navštívit perličková 

sedadla s masážními tryskami, sauny, bazény, relaxační výřivku. Občerstvení 

je v baru a restauraci. 

   

   

http://www.stmartins.at/en/ 

Otevírací doba:  

9:00-22:00 

hod. 

S kartou 

Neusiedler See 

Card je vstup 

s 20% slevou 

 

Běžná cena: 

denní vstupné 

€ 27,-, 3 

hodiny € 19,- 

https://www.neusiedlersee.com/de/neusiedler-see-card/leistungen.html
http://www.vor.at/
http://www.stmartins.at/en/
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Přírodní park Neusiedler  See  

 

V srdci Evropy, přímo na pomezí mezi Panonskou pánví a výběžky Alp, na 

březích největšího evropského stepního jezera, leží přírodní park Neusiedler 

See, který je chráněnou památkou UNESCO.  

V tomto parku najdeme jedinečně vyváženou kombinaci chráněných 

přírodních a krajinných oblastí, členitou a udržovanou kulturní krajinu, 

historickou zástavbu ve zdejších obcích, v nichž jsou patrné vlivy mnoha 

kmenů a národů na zdejší kulturu a tradice. 

 

  

http://www.burgenland.info/cz/natur/2496/pirodni-park-neusiedler-see-

leithagebirge.html 

S kartou 

Neusiedler 

card je vstup 

zdarma  

Plavba po jezeře Neusiedler 

See 

 

 

 

 

Plavba po jezeře Neusiedler je neskutečným zážitkem nejen pro děti. Lodí 

se můžete svést buď jedním směrem, nebo tam a zpátky. Na lodi je i 

občerstvení. Na palubě si můžete odpočinout a pozorovat krásnou krajinu 

okolo jezera. 

  

http://www.gmeiner.co.at/en/events 

Základní cena 

děti: 

1 směr: 5€ 

Tam a zpět: 8€ 

Dospělý: 

1 směr: 8,50€ 

Tam a zpět: 

14€ 
 

Cena s kartou  

je poloviční. 

Celá jízda – za poloviční cenu 

– lodní přeprava cyklistů: 

převoz Mörbisch - Illmitz   

do 1. dubna – 14. října 

Informace o jízdním řádu u Drescher Line, T: 0043 2685 8820, 

E: drescher.line@drescher.at  

Schifffahrtsunternehmen Gangl, T: 0043 2175 2158, E: office@schifffahrt-

gangl.at  

Schiffahrt Weiss-Sommer, T: 0043 2685 8324, E: weiss-sommer@aon.at  

  

Lodní přeprava cyklistů Podersdorf - Breitenbrunn   

od půlky dubna do půlky října 

Informace o jízdním řádu u Holiday Lines, T: 0043 2683 5538, E: 

office@gmeiner.co.at  

 

http://www.burgenland.info/cz/natur/2496/pirodni-park-neusiedler-see-leithagebirge.html
http://www.burgenland.info/cz/natur/2496/pirodni-park-neusiedler-see-leithagebirge.html
http://www.gmeiner.co.at/en/events
mailto:drescher.line@drescher.at
mailto:office@schifffahrt-gangl.at
mailto:office@schifffahrt-gangl.at
mailto:weiss-sommer@aon.at
mailto:office@gmeiner.co.at
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Kamenolom St. Margarethen  

 

V první polovině 17. století  panství patřilo hraběti Mikuláši Esterházy (1583 

- 1645). Tím se i obec St. Margarethen stala součástí spravovaného území, 

přičemž místní kamenolom poskytoval stavební materiál na různé stavby. 

Zdejší pískovec se ale těžil již od dob gotiky. Použili ho i na stavbu a dodnes 

trvající renovaci vídeňského Dómu Sv. Štěpána i na stavbu domů na 

vídeňské Ringstraße. 

  
 

http://esterhazy.at/sk/kamenolomstmargarethen/760583/Kamenolom-St-

Margarethen 

Otevřeno 

červenec až 

srpen každý 

den od 10:30 

Květen-červen, 

září-říjen jen 

víkendy 

 

Vstup s kartou 

Neusiedler 

card je 

zdarma 

 

Koupaliště u jezera, v hale 

nebo ve volné přírodě  

Seebad Mörbisch am See  

http://www.moerbischamsee.at/en/c_tourismus_und_freizeit/seebad/TUF_S

BD_seebad.jsp  

Otevírací doba: od května - září 

 

Seebad Breitenbrunn, Strandbad Illmitz, Seebad Neusiedl am See, 

Strandbad Podersdorf am See, Seebad Rust, Seebad St. Andrä am Zicksee, 

Seebad Weiden am See, Badesee Apetlon,Badesee Andau, Sonnenwaldbad 

Donnerskirchen, Allsport Parkbad Eisenstadt 

 

Aqua Splash Erlebnisbad Gols  

http://www.gols.at/sportundfreizeit/aqua.htm 

Otevírací doba: od půlky května - září 

  

Freischwimmbad Oggau, Solarwarmbad Purbach, Allsport Hallenbad 

Eisenstadt, Erlebnishallenbad Neusiedl am See  

 

  
 

Vstup s kartou 

Neusiedler See 

Card je 

zdarma 

 

Prohlídky historických měst Prohlídka města Eisenstadt:  

bezplatná prohlídka každý pátek ve 14 hod. 

Prohlídky:22. březen do 27. října  

 

http://esterhazy.at/sk/kamenolomstmargarethen/760583/Kamenolom-St-Margarethen
http://esterhazy.at/sk/kamenolomstmargarethen/760583/Kamenolom-St-Margarethen
http://www.moerbischamsee.at/en/c_tourismus_und_freizeit/seebad/TUF_SBD_seebad.jsp
http://www.moerbischamsee.at/en/c_tourismus_und_freizeit/seebad/TUF_SBD_seebad.jsp
http://www.gols.at/sportundfreizeit/aqua.htm
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Prohlídka města Rust:  

bezplatná prohlídka každé úterý a sobotu v 11 hod., ve čtvrtek v 11 hod.  

Prohlídky: 22. březen do 27. října  

  

Prohlídka města Kapuvár:  

bezplatná prohlídka každou středu ve 14,00 hod. 

Prohlídky: 22. březen do 27. října  

  

Prohlídka města Bratislava:  

bezplatné prohlídky každý čtvrtek a sobotu ve 14,00 hod.  

Prohlídky: 22. březen do 27. října 

Další partneři Zámek Esterházy Fertöd 

 
Další tipy na zámku Esterházy:  

Eszterházi Festivals: polovina dubna – polovina října: zámecké koncerty 

Růžová zahrada: mezi červnem a zářím navštivte růžovou zahradu s 8700 

květů růží! 

www.eszterhaza.hu  

 

Donauturm ve Vídni 

Vyhlídková otočná věž ve Vídni v Donauparku. 

 
www.donauturm.at 

S Neusiedler 

See Card:  

17.3.-29.10.: 

zdarma vstup 

do zámeckého 

muzea  

V létě také 

prohlídky 

zámku 

s průvodcem 

(1 hod.) 

Cena bez 

karty: dosp. € 

8,40, rodinné 

vstupné € 

16,70 

 

 

S Neusiedler 

See Card: 20% 

sleva na 

jízdenku 

výtahem. 

Cena bez karty 

€ 7,90 

 

Jízda na kole po kolejích 

 

Cykloradovánky na kolejích: Na staré železniční trati o celkové délce 23 km 

jezdí cyklodrezíny. Tyto drezíny jsou stejně jako jízdní kola poháněny 

pedály. Trasa vede okolo vinic, lesů, přes romantické vesničky. Na drezíně 

můžou cestovat malé děti, když se na drezínu přidělá dětská autosedačka a 

také můžou cestovat i psi. Na trase můžete zastavit na zastávce a můžete si 

koupit něco k jídlu. 

S Neusiedler 

See Card: 10% 

sleva na 

pronájem 

drezíny 

 

Cena bez karty 

€ 64 / € 78 pro 

http://www.eszterhaza.hu/
http://www.donauturm.at/
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www.draisinentour.at 

4 os. 

 

Lunapark St. Margarethen Familypark Neusiedlersee se nachází v překrásné přírodě poblíž 

Neziderského jazera a je to největší zábavní park v Rakousku. Na velké 

ploše 140000 m2 je spousta atrakcí pro různé věkové skupiny vč. dětí do 6ti 

let. Všechny hlavní atrakce jsou v ceně vstupenky. Na další je třeba pořídít v 

pokladně žetony. 

 
Otevírací doba: 

1. dubna-30. září: denně 9.00 – 18.00 hod. (poslední vstup v 17:00 hod.) 

1.–26. října: denně 10.00 – 17.00 hod. (poslední vstup v 16.00 hod.) 

www.familypark.at 

S Neusiedler 

See Card: sleva 

€ 1,- na denní 

vstupné 

 

Cena bez 

karty: € 23 / 

os. od 3 let / 

denní vstupné 

 

Muzea Turmmuseum Breitenbrunn  

volný vstup do muzea 

Otevírací doba: od 1. května – 26. ř denně kromě pondělí  
 

Landesmuseum Burgenland Eisenstadt  

volný vstup do muzea 

Otevírací doba: 30. březen do 28. října; denně kromě pondělí  
 

Österreichisches Jüdisches Musem Eisenstadt  

volný vstup do muzea a synagogy 

Otevírací doba: od května do 26. ř úterý až neděle  

 

Kalvarienbergkirche Haydnmausoleum Eisenstadt  

bezplatná prohlídka kostela, mauzolea Josepha Haydna a kalvárie 

Otevírací doba: od 30. březen do 28. října; denně  

 

Dorfmuseum Mönchhof 

Vstup do muzea, kromě akcí  

Otevírací doba: 30. březen do 28. října, úterý až sobota, od června do srpna také v 

pondělí  
 

Sbírka Friedrichshof Zurndorf  

volný vstup do muzea 

Otevírací doba: v sobotu, neděli a o svátcích po telefonické dohodě na čísle  0043 

2147/7000180  

 

 

http://www.draisinentour.at/
http://www.familypark.at/
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