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Turistické informace
Horní Rakousko
Freistädter Straße 119
A-4041 Linz
tel.: +43/732/221022
fax: +43/732/7277-701
e-mail: info@oberoesterreich.at
www.hornirakousko.cz

Poznámka: Veškeré údaje jsou bez záruky. Změny
vyhrazeny. Vydavatelé nepřebírají žádnou zodpovědnost. Jihočeská centrála cestovního ruchu učinila všechna opatření, aby byla zajištěna správnost
údajů uvedených v této publikaci. Z důvodu častých
změn po uzávěrce redakce doporučujeme si údaje
ověřit. Stav k 30. září 2008.
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Jihočeská centrála
cestovního ruchu
Jírovcova 1, P.O.BOX 80
CZ-370 21 České Budějovice
e-mail: info@jccr.cz
www.jiznicechy.cz

Turistické informace
Waldviertel Tourismus
Sparkassenplatz 4
A-3910 Zwettl
tel.: +43/2822/54109
fax: +43/2822/5410936
e-mail: info@waldviertel.or.at
www.waldviertel.or.at
© 2008
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JIŽNÍ ČECHY

Zima v jižních Čechách
Jižním Čechám sluší i bílá barva, zasněžená krajina
dává mnoho šancí strávit pestrou zimní dovolenou.
Jejím centrem je hlavně Šumava s dvěma největšími
lyžařskými areály na Zadově a v Lipně nad Vltavou,
stále lákavější je Jindřichohradecko, ale milovníci
zimních sportů uspějí i v dalších částech kraje.
Nejvíc lidí míří do šumavských středisek, v nichž
jsou sjezdovky různé obtížnosti, snowparky i široká
nabídka netradičních zážitků. Běžkaři si mohou
vybrat ze stovek kilometrů tras a vyrazit buďto do
zalesněných kopců, nebo zvolit pečlivě upravené
tratě stadionu na Churáňově, kde mohou potkat
i olympijskou vítězku.
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NOVÝ SKIAREÁL LIPNO DOKONALÉ POHODLÍ
PRO RODINY
CZ-382 78 LIPNO NAD VLTAVOU 307

Skiareál Lipno je moderní lyžařské středisko nabízející nekonečné pohodlí pro rodiny
s dětmi a začínající lyžaře. Díky historické
investici v roce 2008 se můžete těšit na pohodlnou a bezpečnou přepravu bez front na 3 nových čtyřsedačkových lanovkách a 3 pohyblivých kobercích v dětském výukovém hřišti.
Prodloužené, až 60 m široké, sjezdové tratě
zaručují kvalitní a bezpečné lyžování. Pro vyznavače dobrodružství je připraven atraktivní
snowpark v délce 600 m a večerní lyžování na
1300 m dlouhé sjezdovce. 40 sněžných kanónů na všech sjezdovkách garantuje sněhovou
jistotu po celou zimu. Klenotem Skiareálu je
nejmodernější výukové hřiště v ČR – FOXPARK využívající moderní trendy lyžařské
výuky dětí již od 3 let. Na bezplatném centrálním parkovišti přímo u lanovky naleznete
kompletní zázemí pro vaši zimní dovolenou
- 2 alpské restaurace, Apres´skibary, lyžařskou
půjčovnu, školu, skiservis, supermarket. V těsné blízkosti se nachází vodní ráj Aquaworld,
bobová dráha, animační programy a další služby pro volný čas.
Proč strávit zimní dovolenou s lyžováním
ve Skiareálu Lipno:
1. Nejkvalitnější české lyžařské středisko
pro rodiny s dětmi
• český TOP 5-hvězdičkový skiareál
• dětské ceny platné do 15 let včetně (skipas,
lyžařská škola, půjčovna, Aquaworld)
2. Pohodlná a bezpečná přeprava bez front
• 3 nové čtyřsedačkové lanovky, 3 pojízdné
koberce ve výukovém hřišti a 2 dětské vleky
• celková přepravní kapacita 11 400 os./hod.
– nejvyšší na české straně Šumavy!
3. Delší, širší a bezpečnější sjezdovky
• 7,5 km sjezdových tratí o rozloze 31 ha
• 6 sjezdovek (930-1300 m), 45-60 m široké
• atraktivní snowpark 600 m

4. Nejvýkonnější zasněžovací systém v ČR
• 40 sněžných kanónů na 100% sjezdových
tratí garantuje sněhovou jistotu po celou
zimu
5. Nejmodernější výukové hřiště v ČR –
Foxpark kapitána Lipánka
• 3 pohyblivé koberce (27, 39, 70 m)
• lyžařská výuka dětí již od 3 let
• zábavná a efektivní výuka formou soutěží
a her běžná v alpských střediscích (více než
100 instruktorů – ČJ, NJ, AJ, HOL)
6. Kompletní zázemí pro lyžaře přímo u lanovky
• bezplatné parkoviště pro 450 aut a 20 autobusů
• lyžařská škola, půjčovna, skiservis, depot –
vše pod jednou střechou
• restaurace, apres´ski bary, supermarket
7. Lyžařské pobytové balíčky se zlevněnými
skipasy až o 50%
• ubytovací kapacita přes 10 000 lůžek různých standardů na Lipensku
• přes 2500 lůžek v docházkové vzdálenost
5 min. lanovky
Stručný přehled hlavních novinek:
• výměna stávajících přepravních zařízení za 3
nové pohodlné a bezpečné čtyřsedačkové lanové dráhy, 3 pohyblivé koberce a 2 dětské vleky
• prodloužení sjezdových tratí o 1,9 km
• posílení systému technického zasněžování na
dvojnásobný výkon
• doplňkové vybavení sjezdových tratí bezpečnostními prvky
• dovybavení dětského lyžařského výukového
hřiště Foxparku a dalších 2 nových ploch
pro výuku lyžování a snowboardingu dětí
i dospělých
• nová velice výkonná rolba na úpravu sjezdových tratí
• nový stroj na letní údržbu sjezdových tratí
a zimní údržbu parkovacích ploch a komunikací
Kontakt:
LIPNO SERVIS s.r.o.
tel.: +420 736 473 047
fax: +420 380 731 448
e-mail: martin.rezac@lipnoservis.cz
web: http://www.skilipno.cz

ZIMNÍ BĚŽECKÉ TRASY
V PŘÍRODNÍM PARKU
ČESKÁ KANADA
PŘÍRODNÍ PARK ČESKÁ KANADA

V přírodním parku Česká Kanada se nachází
více než 90 km vyznačených zimních běžeckých tras, které jsou za dobrých sněhových
podmínek strojově upravovány. Aktuální sněhové zpravodajství naleznete v aktualitách na
www.novabystrice.cz, kde jsou také mapy zimních běžeckých okruhů. V informačních střediscích v Nové Bystřici, Slavonicích a Jindřichově Hradci získáte zdarma zimní běžeckou
mapu. Některé trasy jsou propojené i s rakouskými okruhy na druhé straně hranice.
• značené zimní běžecké trasy v pohádkově
krásné přírodě České Kanady
• mapa zimních běžeckých tras zdarma v informačních střediscích
• sněhové zpravodajství v aktualitách
na www.novabystrice.cz, nebo na tel.:
+420 384 386 909
• stopy za dobrých sněhových podmínek strojově upravovány
• okruhy propojené s rakouskými trasami
Kontakt:
Informační středisko Nová Bystřice
tel.: +420 384 386 909
e-mail: info@novabystrice.cz
web: http://www.novabystrice.cz

LYŽAŘSKÝ AREÁL KUBOVA
HUŤ - BOUBÍN 1000 M N.M. ŠUMAVA
KUBOVA HUŤ

Lyžařský areál Kubova Huť nabízí pohodové
rodinné lyžování na 2 sjezdovkách různých
obtížností, snowpark, lyžařskou školu a vyžití
na běžkách na více jak 20 km upravovaných
tratí.
• sjezdové lyžování
• lyžařská škola
• běžecké tratě
• snowpark
• lyžařské výcviky
Kontakt:
Ski areál Kubova Huť
tel.: +420 721 267 867
e-mail: ski-kubovka@seznam.cz
web: http://www.ski-kubovka.com
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VEŘEJNÁ LYŽAŘSKÁ ŠKOLA
- SKIAREÁL KUBOVA HUŤ
A HORNÍ VLTAVICE
KUBOVA HUŤ 11, CZ-385 01 VIMPERK

Výuka dětí i dospělých - výcvik dětí od 3 let
věku - vlastní školní vlek - individuální a skupinová výuka - tým kvalifikovaných cvičitelů
- možnost vedení výuky i v anglickém, německém a ruském jazyce - pořádání rekvalifikačních kurzů pro cvičitele lyžování s akreditací
MŠMT ČR - doškolování cvičitelů lyžařských
škol a pedagogických pracovníků - spolupráce
se školami a cestovními kancelářemi.
• sezónní každodenní provoz
(po - ne) 9:00 - 16:00 hod.
• možnost výcviku ve večerních hodinách za
umělého osvětlení - večerní lyžování
• ceny za vyučovací hodinu: individuální výuka 350 Kč, skupinová výuka 100 - 200 Kč
• pro organizace a firmy smluvní ceny
• areál lyžařské školy v Horní Vltavici s umělým zasněžováním
Kontakt:
MGR s.r.o.
tel.: +420 601 231 621
e-mail: mgr@iol.cz
web: http://www.kubovahut.info

BÍLÁ STOPA NA ŠUMAVĚ
Šumava nabízí příznivcům aktivní zimní dovolené nejrozsáhlejší síť udržovaných značených
lyžařských tras u nás. Většina z cca 500 km
udržovaných tras se nachází na území Národního parku Šumava. Toto území disponuje
vysoce atraktivním přírodním a krajinným potenciálem. Veškeré aktuální informace získáte
na webu www.bilastopa.cz, který obsahuje
mimo jiné on-line mapu, ve které můžete lehce zjistit, kdy a v které oblasti proběhla údržba
naposledy.
• kvalitně udržovaná síť lyžařských tras napříč Šumavou
• mapy lyžařských tras zdarma na informačních střediscích
• aktuální informace na www.bilastopa.cz
• návaznost na trasy, udržované v Rakousku
Kontakt:
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.
e-mail: info@bilastopa.cz
Tel.: +420 380 120 262
web: http://www.bilastopa.cz

[6[

ZIMNÍ DOVOLENÁ
JIŽNÍ ČECHY – HORNÍ RAKOUSKO – WALDVIERTEL 2008 / 2009

JIŽNÍ ČECHY

ČESKÉ BUDĚJOVICE
KA ŽDÝ DEN
MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

KULTURA
České Budějovice nabízejí díky svému potenciálu kulturních zařízení a organizací příjemné
prožití podzimních a zimních dnů na kulturních akcích. Možnosti jsou široké a různorodé: od návštěvy čtyřsouborového Jihočeského
divadla, Jihočeské komorní filharmonie, přes
kulturní centra a kluby jako je Bazilika, Solnice,
DK Metropol a jiné. Další scénou je samotné
město, jeho ulice a náměstí, kde se setkáte s trhovci, muzikanty, tanečníky a herci. Všechny
kulturní žánry jsou zastoupeny a každý si přijde
na své. Namátkou vybíráme tyto události:
• 5. 12. 2008 Přílet anděla, nám. Přemysla Otakara II. - posel z nebe se snese z Černé věže
• 15. - 19. 12. 2008 Radniční vánoční trhy
a tvůrčí dílny - předvádění a prodej tradičního
lidového umění
• 21. 12. 2008 Staročeská vánoční ulička v Panské - vánoční trh s kulturním programem
• 23. - 28. 2. 2009 Dny slovenské kultury - divadelní představení, koncerty, výstavy, filmy,
gastronomie
• 24. 2. 2009 Masopustní koleda - tradiční
lidová zábava a masopustní zvyky v podání
národopisných souborů

VOLNÝ ČAS
Zimní čas je doba vhodná k návštěvě některé
z českobudějovických galerií či muzeí. Začněme
tím největším - Jihočeským muzeem, které nabízí ve svých stálých expozicích přírodu jižních
Čech, pravěk, středověk, umělecké sbírky, lidový
malovaný nábytek a památky koněspřežní železnice. Kromě toho otevírá dočasné tematické expozice. České Budějovice jsou městem dobrého
piva, tak vás jistě zaujme exkurze do Budějovického Budvaru s novou multimediální expozicí.
Další možnosti poznání uměleckých děl nabízí
množství galerií a výstavních síní v centru města. Pro milovníky pohybu na čerstvém vzduchu
jsou tu možnosti výletů do okolí: Hluboká nad
Vltavou., Holašovice, Novohradsko nebo Blanský les s nejvyšším vrcholem Kleť, kde vás za odměnu čeká krásný výhled z rozhledny. Ještě aktivnější pohyb naleznete v některém sportovním
zařízení, kde si můžete třeba zaplavat, zabruslit,
zahrát bowling nebo squash. Díky naplněnému
volnému času bude zima v našem městě krátká.
• Jihočeské muzeum, Dukelská 1
tel.: +420 387 929 311
• AJG - Wortnerův dům, U Černé věže 22
tel.: +420 387 956 436
• Radniční výstavní síň, nám. Přemysla Otakara II. č. 1, tel.: +420 386 801 401

• Budvar muzeum, K. Světlé 4
tel.: +420 387 704 341
• IGY - Factory Pro, Pražská 24
tel.: +420 389 505 900
Kontakt:
Turistické informační centrum
nám. Přemysla Otakara II. č. 2
CZ-37092 České Budějovice
tel.: +420 386 801 413
fax: +420 386 801 414
e-mail: infocb@c-budejovice.cz
web: http://www.c-budejovice.cz

ADVENTNÍ DNY
NA HRADU A ZÁMKU
V JINDŘICHOVĚ HRADCI
DOBROVSKÉHO 1/I
CZ-377 01 JINDŘICHŮV HRADEC

Zveme Vás na Adventní dny na Hradu a zámku
v Jindřichově Hradci, které se letos konají 13. 14. prosince. O pátečním večeru zahájí oslavy
výstava zaměřená tentokrát na svět šlechtických
dětí s názvem Milované dítky. V sobotu a neděli
zaplní třetí zámecké nádvoří tradiční vánoční tržiště, umělečtí řemeslníci a velká ohrada
s živými zvířátky. Oba dny budou vyplněny
programem tanečních a hudebních vystoupení
a ukázkou provozu středověké Černé kuchyně.
• termín: 13. 12. 2008 - 14. 12. 2008
Kontakt:
Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec
tel.: +420 384 321 279
fax: +420 384 321 391
e-mail: info@zamek-jindrichuvhradec.eu
web: http://www.zamek-jindrichuvhradec.eu

MUSEUM
FOTOATELIÉR SEIDEL
LINECKÁ 272
CZ-381 01 ČESKÝ KRUMLOV

Dotkla se vás někdy historie tak živě, že jste na
chvíli ztratili dech? Vítejte v Museu Fotoateliér
Seidel! V jedinečném místě, kde v 19. století
vznikla tradice fotografie, v místě, kde se zastavil čas. Expozice ateliéru Josefa a Františka Seidelových vás překvapí svou autenticitou, nepřeberným množstvím unikátních dobových
snímků, fotopohlednic, skleněných negativů,
dochovanými a stále funkčními fotoaparáty,
zvětšovacími přístroji nebo zařízením fotokomory. Atraktivitu unikátní sbírky umocňují
Seidelovy osobní poznámky, deníky, knihy zákazníků i původní zařízení bytu.
• prohlídka s průvodcem - v češtině, němčině
a angličtině
• otevřeno denně, 9:00 - 18:00 hod., poslední
prohlídka v 17:00 hod.
• vstupné: základní - 130 Kč
• snížené: studenti 15 - 26 let a důchodci
80 Kč, děti 6 - 15 let - 50 Kč
• rodinné: 2 dospělí + až 4 děti - 280 Kč
Kontakt:
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.
tel.: +420 380 712 354
fax: +420 380 704 610
e-mail: info@seidel.cz
web: http://www.seidel.cz

VÁNOCE NA ZÁMKU
TŘEBOŇ 1. - 30. 12. 2008
ZÁMEK 115
CZ-379 01 TŘEBOŇ

Na již tradiční adventní prohlídky se po celý
měsíc prosinec mohou těšit návštěvníci Státního zámku Třeboň. Během prohlídky se návštěvníci v jednotlivých místnostech zámeckého interiéru seznámí s vánočními zvyky,
pověrami, zvykoslovnými pověstmi, církevními postavami spojenými s obdobím adventu,
s historií vánočního stromečku a betlémů.
Ve všedních dnech po předchozí telefonické
objednávce se budou prohlídky konat denně
mimo pondělí od 9:00 do 15:00 hod. Během
tří adventních víkendů a o víkendu mezi svátky budou probíhat speciální prohlídky vždy
v 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 a 15:00 hod.
• speciální adventní prohlídky na zámku
Třeboň
• ve všední dny mimo pondělí od 9:00 do
15:00 hod.
• během adventních víkendů a o víkendu
mezi svátky prohlídky v 10:00, 11:00,
13:00, 14:00 a 15:00 hod.
• objednávky na tel.: +420 384 721 193
nebo e-mailem: zamek.trebon@seznam.cz
Kontakt:
Státní zámek Třeboň
tel.: +420 602 626 736
e-mail: trebon@budejovice.npu.cz
web: http://www.zamek-trebon.eu
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KRUMLOVSKÁ
SLEVOVÁ KARTA
MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV

Sdružená zvýhodněná vstupenka pro jednotlivce nebo rodinu do 10 muzeí a expozic v Českém Krumlově včetně prohlídky historického
centra na téma „Krumlovské pověsti“ a slevy
na ubytování a další služby. Platnost Krumlovské slevové karty je vždy od 1.4. do 1.4.
následujícího roku. Muzea a expozice zahrnuté v Krumlovské slevové kartě: Egon Schiele
Art Centrum, Fotoatelier Seidel, zámecká věž,
grafitový důl, Dům fotografie - výstava na 1.
zámeckém nádvoří, Muzeum voskových figurín, Muzeum útrpného práva, Pohádkový
dům, Regionální muzeum a prohlídka města
s průvodcem „Krumlovské pověsti“.
• druhy slevových karet:
Jednotlivec KLASIK - UMĚNÍ A HISTORIE - SEZÓNA, Rodina KLASIK
- SEZÓNA
• více informací a rezervace: www.krumlovtours.com, info@krumlovtours.com, tel:
+420 723 069 561
• prodej: INFOCENTRUM ČESKÝ KRUMLOV
Kontakt:
INFOCENTRUM ČESKÝ KRUMLOV
nám. Svornosti 2
CZ-38101 Český Krumlov
tel.: +420 380 704 621
e-mail: info@ckrumlov.cz
web: http://www.krumlovtours.com

POZVÁNÍ DO SECESE ANEB
ADVENT U HARDTMUTHŮ 2008
MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

Vydejte se za doprovodu dobového četníka pochůzkáře objevovat noční zákoutí města Českých Budějovic v roce 1911. Navštívíme Dívčí
lyceum, kde právě probíhá hodina dějepisu,
zavítáme na jednání okresního C. a K. hejtmanství v nádherné secesní místnosti krajského úřadu, abychom v závěru prohlídky přijali pozvání
továrníka Franze Hardtmutha v jeho nové vile,
kde nás nemine prohlídka nádherné schodišťové haly, ale i zimní zahrady a hudebního salónu.
Na každého návštěvníka, který se s námi vydá
do minulosti, čeká množství historických osobností v přepychových dobových kostýmech,
překrásné interiéry běžně nepřístupných secesních objektů, ale i malé překvapení na závěr.
• vstupenky pouze na předběžné rezervace!
• termíny: 29. 11., 6. 12., 13. 12. a 20. 12.
2008
• cena: dospělý - 210 Kč
• cena: děti do 15 let, studenti a senioři nad
60 let - 170 Kč
Kontakt:
Agentura Kultur-Kontakt
tel.: +420 387 310 412, +420 777 113 433
e-mail: mares@kultur-kontakt.cz
web: http://www.kultur-kontakt.cz
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ZIMNÍ PROHLÍDKOVÁ
TRASA NA ZÁMKU
HLUBOKÁ
BEZRUČOVA 142
CZ-37341 HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Od 4. 11. 2008 do 31. 1. 2009 je na zámku
Hluboká otevřena nová zimní prohlídková
trasa. Návštěvníci mají možnost navštívit
soukromé apartmá kněžny Terezie a tři nově
instalované pokoje dr. Adolfa Schwarzenberga. Prohlídka poskytuje informace o soukromém a každodenním životě posledních
dvou generací hlubocko-krumlovské větve
rodu Schwarzenbergů. Prohlídková trasa
bude temperována.
• zimní provoz je naplánován od 4. 11.
2008 do 31. 1. 2009
• otevírací doba: úterý - sobota 9:00 15:00 hod.
• interval mezi prohlídkami je 15 minut,
maximální počet osob ve skupině je 20
• minimální počet osob pro rezervaci je 5,
poplatek za rezervaci činí 10 Kč na osobu
• základní vstupné: 140,- Kč
Kontakt:
Státní zámek Hluboká
tel.: +420 387 843 911
fax: +420 387 965 526
e-mail: hluboka@budejovice.npu.eu
web: http://www.zamek-hluboka.eu

TÁBORSKÉ VÁNOCE
MĚSTO TÁBOR
HISTORICKÉ CENTRUM

Pestrá a bohatá nabídka vánočních akcí, v níž
každý může najít to své, se stala v Táboře už
tradicí. Svátečně vyzdobené město každoročně
v závěru roku nabídne řadu programů pro dospělé i pro děti. 5. prosince se budou na Žižkově
náměstí rojit čerti. Děti si zazpívají, zahrají a dostanou sladké pamlsky. Slavnostní atmosféru
vánoc si návštěvníci přijdou vychutnat opět na
Žižkovo náměstí, které se promění na Staročeský vánoční trh. Umělci předvedou ukázky
vánočních zvyků a malé i velké potěší živým
betlémem. Zatímco děti se povozí na oslíku,
rodiče přilákají k nákupu stánky s drobnými
dárky, jmelím, vánočními stromky, kořením,
perníčky či pečenými kaštany. Celý vánoční čas
je protkán koncerty. Proběhne koncert „Hej
mistře!“, o vánočních svátcích se konají varhanní koncerty v děkanském kostele a po Novém
roce zde má tradiční koncert Posádková hudba
Tábor. K vánočnímu programu patří také vánoční pohádky pro děti a hudební večery.
• vánoční trh v Táboře se bude konat 13. 12.
2008 od 9:00 do 18:00 hod.
• vánoční výstava v Galerii U Radnice bude
zahájena 5. 12. 2008
• podrobný program vánočních akcí najdete na oficiálních stránkách města Tábora
www.tabor.cz
Kontakt:
Město Tábor - odbor kultury a cestovního ruchu
tel.: +420 381 486 300
fax: +420 381 486 309
e-mail: lenka.horejskova@mu.tabor.cz
web: http://www.tabor.cz
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WELLNESSCENTRUM
AQUA VIVA

LÁZNĚ
HOTEL VRÁŽ S.R.O.

LÁZEŇSKÁ 1001, CZ-379 13 TŘEBOŇ

CZ-398 32 VRÁŽ 1

Lázně Aurora Třeboň Vás srdečně zvou do Wellnesscentra Aqua viva. Najdete zde bazénový
komplex se slanou vodou (teplota vody 30°C)
a v něm plavecký bazén (25 m), vodní atrakce
(tobogán, divoká řeka, whirlpooly, hydromasážní lavice, chrliče, vodní hřib), parní kabinu.
Dále je zde k dispozici sauna, vibrosauna, japonské masážní lůžko, fitness, tělocvična, solárium, floating, squash a bowling (2 dráhy, šipky,
kulečník). Otevřeno denně od 7:00 do 22:00
hodin. Vstupné 100 Kč / osoba / hodina. Děti
do 120 cm zdarma. Zároveň nabízíme cenově
zvýhodněný nákup vstupenek (platí pro bazénový komplex, saunu nebo fitness) - balíček 10
vstupenek za 720 Kč, balíček 20 vstupenek za
1.280 Kč. K dostání v recepci Wellnesscentra
nebo v pokladně lázní. NOVINKA - odpolední
relaxační procedury (koupele a masáže) nabízíme od čtvrtka do soboty od 16:00 do 20:00
hodin. Více informací na www.aurora.cz
• bazénový komplex s vodními atrakcemi se
slanou vodou - otevřeno denně 7:00 - 22:00
hod.
• bowling bar (2 dráhy) - otevřeno denně
16:00 - 02:00 hod., rezervace tel.: +420
384 750 331; cena - 200 Kč / dráha / hod.
• fitnesscentrum - otevřeno denně 15:00 20:00 hod. (po-pá), 08:00 - 20:00 hod. (sone); cena - 80 Kč / 90 minut
• squash - otevřeno denně 07:00 - 22:00 hod.,
cena - 150 Kč / kurt / hodina
• odpolední procedury - 16:00 - 20:00 hod. (čtso), objednávky na tel.: +420 384 750 333
nebo na www.aurora.cz
Kontakt:
Lázně Aurora
tel.: +420 384 750 111
fax: +420 384 750 752
e-mail: aurora@aurora.cz
web: http://www.aurora.cz

Lázeňský komplex Lázně Hotel Vráž se nachází
10 km od Písku v prostředí lesnaté krajiny, která
poskytuje návštěvníkům klid a soukromí. Areál
je tvořen soustavou tří budov - Zámku, Léčebným a Jubilejním pavilonem. Tyto objekty jsou
vzájemně propojeny koridorem. Lázně se specializují na léčení pohybového a neurologického onemocnění, poúrazových a pooperačních
stavů. Hlavní metodou je využití přírodního
léčivého zdroje (peloidu), kombinovaného
s léčebnými a rehabilitačními metodami. Dále
nabízíme klasické masáže, podvodní masáže,
bylinné koupele, čokoládové, medové a rašelinové zábaly. K nejvyhledávanějším procedurám patří masáž lávovými kameny, indonéské
masáže, které přinášejí pocit uvolnění a působí
proti stresu a depresím. V lázeňském zařízení je
poskytována příspěvková péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění, nabízíme i cenově
zvýhodněnou lázeňskou péči pro samoplátce.
• nabízíme sezónní pobytové balíčky týdenní
i víkendové
• ubytování je rozděleno do několika kategorií,
cena se odvíjí dle kategorie a vybavení
• konferenční prostory s vybavením AV technikou pro semináře, přednášky
• restaurace a kavárna k posezení, možnost konání firemních i rodinných večírků
• kulturní program - koncerty a bohoslužby v zámecké kapli, taneční večery, přednášky
Kontakt:
Lázně Hotel Vráž s.r.o.
tel.: +420 382 737 217
e-mail: lenka.kabatkova@seznam.cz
web: http://www.lazne-vraz.cz

ORIENTÁLNÍ LÁZNĚ
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
SKUHERSKÉHO 2
CZ-370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Dne 1. 11. 2006 jsme v centru Českých Budějovic otevřeli jedinečné regenerační a relaxační
centrum Orient Spa, které nemá v Jihočeském
kraji obdoby. Nabízíme možnost originálních
thajských masáží, unikátní turecké lázně Hammam s peelingem masáží, pravou tureckou
masáž, havajskou masáž Lomi Lomi a masáž
lávovými kameny Hot stones. Otevřeno denně:
10:00 - 22:00 hod. Vlastní parkoviště přímo
v objektu. Navíc možnosti ubytování.
Kontakt:
tel.: +420 777 605 790
e-mail: orientspa@orientspa.cz
web: http://www.orientspa.cz
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JIHOČESKÁ ZABIJAČKA NA
FÄHNRICHOVĚ MLÝNĚ VE
STRÁŽI NAD NEŽÁRKOU
FÄHNRICHŮV MLÝN
CZ-378 02 STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU 90

Jako zajímavost nabízíme pravou jihočeskou
zabijačku na polosamotě v romantickém prostředí Fähnrichova mlýna ve Stráži nad Nežárkou s ubytováním až pro 60 osob. Ubytování je
zajištěno v 16 pokojích se sociálním zařízením
a dvou 4 - 5 lůžkových apartmánech s jednoduše vybavenou kuchyňkou. Připravujeme jitrničky, jelítka, ovar, tlačenku, zabijačkový guláš,
černou i bílou polévku a jiné speciality mistra
řezníka. Cena dle dohody, počtu osob a přání
klientů. Organizujeme též incentivní programy
pro firmy, skupinové pobyty s programem a individuální dovolenou. Ideální prostředí pro skupiny rybářů, cyklistů, turistů a školy v přírodě.
Kontakt:
Freizeitland-Tour, s.r.o.
tel.: +420 777 310 583
fax: +420 222 964 460
e-mail: info@freizeitland.cz
web: http://www.freizeitland.cz
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KUDY Z NUDY?
PŘECI DO JIŽNÍCH ČECH
JIŽNÍ ČECHY

Toužíte prožít něco neobvyklého? Chcete si
zpříjemnit dovolenou či výlet? Trávíte rádi svůj
volný čas aktivně? Proč jezdit daleko, když Česko skýtá širokou škálu možností aktivního vyžití. Vodítkem, jak prožít něco zajímavého, vám
v kteroukoliv roční dobu budou stránky Kudy
z nudy, projekt České centrály cestovního ruchu
– CzechTourism. Ať už navštívíte město České
Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek, Strakonice, Tábor nebo Třeboň, pokaždé se dostanete do
míst, kde ožívá umění a historie. I zima je zde lákavá. V nabídce jsou špičkově vybavená horská
střediska nabízející kvalitní sjezdovky, běžecké
tratě, bobové dráhy i kvalitní technické zázemí.
Na své si přijdou všichni milovníci zimních
sportů od začátečníků po pokročilé, od lyžařů
přes snowboardisty a běžkaře, až po vyznavače
méně tradičních disciplín jako jsou například
snowtubing, snowkiting, skijöring, jízda se psím
spřežením nebo chůze na sněžnicích.

• vyberte si z bohaté nabídky jižních Čech
• http://www.kudyznudy.cz/cs/regiony/
jizni-cechy/
• http://www.kudyznudy.cz
Kontakt:
CzechTourism
tel.: +420 221 580 486
e-mail: orsakova@czechtourism.cz
web: http://www.kudyznudy.cz
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JINDŘICHŮV HRADEC
22. 11. 2008 - 06. 01. 2009
O nožík Tomáše Krýzy
Soutěžní výstava vyřezávaných betlémů.
www.mjh.cz
ČESKÝ KRUMLOV
30. 11. 2008 - 06. 01. 2009
Advent a Vánoce v Českém Krumlově
O adventních nedělích vánoční trhy a speciální kulturní program na náměstí, v průběhu
adventu koncerty, Mikuláš, zdobení perníků,
výroba ozdob…
www.ckrumlov.cz/highlights
NOVÁ BYSTŘICE
30. 11. 2008 - 31. 12. 2008
Advent na hranici
Kulturní akce v adventní době - koncerty
pod stromečkem, adventní trhy.
www.novabystrice.cz
STRAKONICE, 30. 11. 2008
Slavnostní zahájení adventu
Zapálení první adventní svíce starostou města, vyhlášení vítězných prací výtvarné soutěže, kulturní program.
www.strakonice.net

ADVENT A VÁNOCE
V JIŽNÍCH ČECHÁCH

TÝN NAD VLTAVOU, 30. 11. 2008
Zvonkový průvod v Týně nad Vltavou
2. ročník „Zvonkového průvodu“ s rozsvícením vánočního stromečku.
www.ddmtyn.cz

SOBĚSLAV, 13. 12. 2008
Vánoční jarmark Rolničky
Tradiční Vánoční jarmark Rolničky v Soběslavi s vánoční tématikou (vitráže, keramika,
textil, dřevo, krasohledy atd.).
www.rolnicka.cz

TÁBOR, 01. 12. - 31. 12. 2008
Táborské Vánoce
Bohatá kulturní nabídka pro děti i pro dospělé.
www.tabor.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE, 05. 12. 2008
Přílet anděla
Adventní přílet anděla z Černé věže.
www.c-budejovice.cz
TÁBOR, 05. 12. 2008 - 06. 01. 2009
Vánoční výstava
Betlémy, dobový nábytek, vánoční ozdoby,
perníčky, vánoční cukroví aj.
www.tabor.cz
VIMPERK, 06. 12. 2008
Vánoční trhy
Tradiční vánoční trhy na vimperském náměstí, stánky s vánoční tématikou.
www.info.vimperk.cz
STRAKONICE, 06. 12. - 07. 12. 2008
Adventní trhy pod Rumpálem
Jarmark, divadelní představení, vánoční výstavy, mikulášská nadílka, živý betlém, folklorní a pěvecká vystoupení.
www.strakonice.net

JINDŘICHŮV HRADEC
13. 12. - 14. 12. 2008
Adventní dny na Hradu a zámku v Jindřichově Hradci
www.jh.cz, www.zamek-jindrichuvhradec.eu
DĚBOLÍN ( Jindřichův Hradec)
13. 12. 2008
Advent v dílně
Dílna zahajuje přípravy na Vánoce. Malí
i velcí návštěvníci se mohou těšit na přítomnost andělů.
www.keramika-rh.cz
DĚBOLÍN ( Jindřichův Hradec)
15. 12. - 20. 12. 2008
Ježíškova vánoční dílna
Každý z návštěvníků si v Ježíškově vánoční
dílně může vlastnoručně vyrobit originální
dárky pro své nejbližší nebo prostě jen tak,
pro radost.
www.keramika-rh.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE, 15. 12. - 19. 12. 2008
Radniční vánoční dílny
Předvádění a prodej tradičního lidového
umění s kulturním programem.
www.c-budejovice.cz

NETOLICE, 19. 12. 2008
Koledování u vánočního stromku
Příjemná vánoční atmosféra s vůní perníčků
a svařáku - společný zpěv vánočních písní.
www.netolice.cz
www.sumavanet.cz/icnetolice
ČESKÉ BUDĚJOVICE, 21. 12. 2008
Vánoce na Starém městě
Předvádění a prodej tradičního lidového
umění s vánočním kulturním programem.
www.c-budejovice.cz
SOBĚSLAV, 30. 12. 2008
Silvestrovský běh ulicemi města
22. ročník Silvestrovského běhu ulicemi
Soběslavi pro všechny věkové i váhové
kategorie.
www.musobeslav.cz
PRACHATICE, 01. 01. 2009
Novoroční výstup na vrch Libín
u Prachatic
www.prachatice.cz
KAPLICE, 04. 01. 2009
Tříkrálový koncert: Jaroslav Svěcený
Unikátní kolekce nádherných a nejen českých houslí zazní ve skladbách A. Vivaldiho,
G. F. Händela, A. Corelliho, F. Bendy, N.
Paganiniho a dalších.
www.mestokaplice.cz
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HOR NÍ R A KO USKO

Zima
v Horním Rakousku
Horní Rakousko se v předvánoční době představuje
jako kraj mnoha tváří a pro hosty i domácí má připravenou pestrou nabídku využití volného času a strávení dovolené. Široké spektrum zahrnuje romantické
adventní trhy, kulinářské požitky, kulturní zážitky ve
městech i sněhové radovánky ve střediscích zimního
sportu. „Zima v Horním Rakousku podle vlastního
gusta“ - to je naše deviza.
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HOR NÍ R A KO USKO
RODINNÁ DOVOLENÁ
V HORNÍM RAKOUSKU
V hornorakouských lyžařských oblastech stojí
v popředí zájmu rodiny s dětmi. Od Hochfichtu
na severu až po Dachstein na jihu boduje sedm
špičkových hornorakouských lyžařských oblastí
s výhodnými nabídkami pro rodiny, prvotřídním zařízením pro děti a kreativními službami.
Celkem 240 kilometrů sjezdovek láká ke sportovnímu vyžití na sněhu. A o malé závodníky
bude dobře postaráno v lyžařské škole i v dětských hernách.

HOCHFICHT
- ZAMĚŘENO NA RODINY
Hochficht, nejsevernější středisko zimního
sportu v Rakousku, se nachází přímo na hranicích s Českou republikou a Bavorskem. Sněhové radovánky na sjezdovkách bez rizika lavin
ovšem hranic neznají. Zatímco ve Snow Parku
„Ficht“ je v módě akční freestyle, malí lyžaři
zkouší své první obloučky v „Sunny’s Kids“
Parku u cvičného vleku, kouzelného koberce
a skirotonda. Lyžařské začátky usnadňuje také
nejdelší zastřešený vlek o délce 182 metrů.
Bergfichtské vleky nezapomínají ani na mládež
a mladistvým (do ročníku 1990) nabízejí jízdu
za dětský tarif. Je to vstřícný krok směrem k rodinám se staršími dětmi, pro které tak může být
zimní sportování finančně únosné. Děti do 10
let (ročník 1999 a výše) v doprovodu rodičů
potřebují s platným skipasem dokonce jen jízdenku „Sněhuláka“ za 1 euro.
ADVENTNÍ TRH VE STEYRU
21. 11. - 21. 12. 2008
Rakouské „město Vánoc“ Steyr a jeho adventní trh s osvětlenými a krásně ozdobenými dřevěnými stánky se může pochlubit tou
správnou vánoční atmosférou.
www.steyr.info/christkindlmarktsteyr
VÁNOČNÍ SVĚT VE WELSU
21. 11. - 23. 12. 2008
Historické náměstí tvoří překrásnou kulisu
pro romantické Vánoce v horách: salaše,
obrovská křišťálová hora, vánoční cukrářská
dílna, otevřená ohniště.
www.wels.at/tourismus
ADVENT NA WOLFGANGSKÉM JEZEŘE
22. 11. - 31. 12. 2008
Advent na Wolfgangském jezeře, který
sestává ze třech adventních trhů, byl řadou
návštěvníků i médii oceněn jako nejkrásnější
adventní trh v celém Rakousku.
www.wolfgangsee.at

V mírně zvlněné krajině Mühlviertelu lákají
ještě další lyžařská střediska na své sjezdovky.
Například vleky v lyžařském areálu Sternstein
u Bad Leonfeldenu zpřístupňují čtyři kilometry
sjezdovek a hodí se zejména pro rodiny s malými lyžaři - začátečníky. Totéž platí i o středisku
Viehberglifte v Sandlu, které nabízí pro malé nováčky na sjezdovce ideální prostředí.
Rodinný rozpočet jistě také potěší poznání, že
zimní dovolená může být i cenově výhodná.
V Horním Rakousku lze týden lyžařských radovánek (včetně pětidenního skipasu) a ubytování
se snídaní pořídit už za 229 Euro.

ČERT KRAMPUS, CUKROVÍ,
KULINÁŘSTVÍ
Horní Rakousko je proslulé svou výtečnou kuchyní, na kterou pěli chvalozpěvy i labužníci
mezi umělci, jako například šumavský literát
Adalbert Stifter.
Právě v předvánočním čase nabízí gurmánský
region Horní Rakousko skutečně širokou paletu
labužnických zážitků pro všechny smysly. Trhy
s cukrovím, vánoční atmosféra a adventní víkendy po celém Horním Rakousku jsou ukázkami
vysokého kulinářského umění. Skvělé akce, originální recepty výrazné chuti a prvotřídní kvalita - to je advent 2008, neobyčejný kulinářský
zážitek.
Všichni labužníci a mlsné jazýčky by si měli už
teď aktuální termíny poznamenat do kalendáře:
TRH LIDOVÝCH ŘEMESEL
V OBERNEUKIRCHENU
22. 11. - 23. 11. 2008
Na padesát vystavovatelů prezentuje své
vlastnoruční výrobky, na hony vzdálené
obvyklému kýči. Návštěvníci zde mohou ob-

ADVENT NA KONĚSPŘEŽCE
30. 11. 2008
O adventních nedělích zapřahuje historická
železnice své oře a zve na překrásnou zimní
projížďku a návštěvu poklidného a pohodového adventního trhu v prostorách nádraží.
www.pferdeeisenbahn.at

divovat mimo jiné keramiku, hrnčířské zboží,
šperky, lněné výrobky, výrobky ze včelích
produktů a mnoho dalšího.
www.schnopfi.com
POHÁDKOVÝ ADVENT
NA STATKU HIRSCHALM
29. 11. - 21. 12. 2008

ADVENT VE SCHLÄGLU
06. 12. - 08. 12. 2008
Jeden z největších vánočních trhů v regionu
se koná na nádvoří kláštera ve Schläglu.
Vystavovaná díla jsou často hned nabízena
k prodeji. Labužnický tip: tradiční speciality
oblasti Mühlviertel, např. Leinölerdäpfel
(brambory se lněným olejem), selské koblihy
atd.

Přijeďte nasát vánoční atmosféru stranou
obvyklého shonu a hektických pochůzek.
Zlaté hřeby programu: hledání smyslu Vánoc,
projížďka na saních tažených koňmi a jízda
na sněžném skútru, tradiční laponské obydlí
s otevřeným ohništěm, adventní trh, sobi.
www.hirschalm.at

ADVENT NA ZÁMKU WAXENBERG
13. 12. - 14. 12. 2008
Idylické zámecké nádvoří a historické klenby
tvoří ideální rámec pro waxenberský advent.
Místo setkání všech, kteří hledají neobyčejné
zážitky.
www.waxenberg.at
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HOR NÍ R A KO USKO

JEŽÍŠEK, SBORY
A HLAVNÍ MĚSTO KULTURY
ROZJÍMAVÁ DOBA ADVENTNÍ
V HORNORAKOUSKÝCH MĚSTECH

LINEC, BUDOUCÍ HLAVNÍ MĚSTO
KULTURY

Dny se zkracují, ulice tonou v záři světel, všude
se line vůně perníčků a punče. Hornorakouská
města se v radostném očekávání Vánoc halí do
romantického a slavnostního hávu. Ve Steyru,
„městě Vánoc“, je dokonce možné navštívit
Ježíška přímo v jeho „příbytku“. Ten se nachází v poutním kostele Christkindl. Narazíme
tu i na vánoční „Ježíškův poštovní úřad“, kde
se vánoční přání a dopisy zdobí zvláštními
známkami a razítky. A hned vedle budí u malých i velkých diváků úžas mechanické jesličky
a velké pöttmesské jesličky.
Pro vánoční procházky a toulky městem je
jako stvořené historické centrum Welsu. Město tonoucí v záři světel se pyšní hned několika
adventními trhy. V době „Zážitkového adventu“ zaznívá středověkým centrem města působivý sborový zpěv.

Hlavní město spolkové země Horní Rakousko - Linec - zve návštěvníky k adventním
procházkám po vánočních trzích, prohlídce
neuvěřitelného počtu jesliček a tradiční výroby svíček. Letos je však kromě předvánočního
rozechvění všudypřítomné i zvláštní napětí.
Každým dnem sílí radostné očekávání - nejen vánočních svátků. Od 1. ledna totiž Linci
přísluší na jeden celý rok titul Evropské hlavní město kultury. A tak letos Advent směřuje
nejen k radostné události Vánoc, ale zároveň
poběží odpočítávání k „Linci 09“.
Adventní víkend v Linci - dva noclehy se snídaní ve tří- nebo čtyřhvězdičkovém hotelu,
prohlídka památek s Linz City Ticket Premium, dárková poukázka na Linzer Kerzenziehen (tradiční výroba svíček) a prohlídka jesliček - již od 89 Euro za osobu.

[ 14 [

ZAHÁJENÍ LINEC 2009
31. 12. 2008 - 02. 01. 2009
Po tři dny bude Linec slavit začátek roku
Hlavního města kultury. O silvestrovské
noci se prostor na Dunaji mezi Ars Electronica Center a Nibelungenbrücke, mezi Lentos Kunstmuseum a Brucknerhaus změní
v jeviště pro neobyčejnou, barvami hýřící
podívanou s ohňostroji a hudební kulisou
plnou překvapení. www.linz09.at
BEST OF AUSTRIA
02. 01. - 10. 05. 2009
Cenné exponáty výtvarného umění ze 30
domácích muzeí, galerií a soukromých sbírek vyprávějí příběh dychtivosti po podívané,
v kritické konfrontaci s pojmem „Best of “.
www.lentos.at
THEATERLUST 1 „SNĚHOVÁ BOUŘE“
15. 01. - 15. 02. 2009
Multidisciplinární divadelní festival zahajuje
nový rok řadou neobvyklých představení.
Místní a mezinárodně známí režiséři a režisérky, mj. Guy Cassiers nebo Jérome Bel se
budou ucházet o přízeň diváků.
www.linz09.at
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Zima v Dolním Rakousku
Je sice pravda, že velká lyžařská centra s davy návštěvníků a nejdelšími sjezdovkami jsou jinde. Waldviertel, nejsevernější výletní a prázdninový region
Dolního Rakouska, se však pyšní jinými kvalitami. Znalci si cení intimní
atmosféry a „rajského“ klidu. Mírně zvlněnou krajinu protkávají stovky kilometrů běžkařských stop. Lyžaři si užívají zimních radovánek v areálech
Karlsstift a Harmannsschlag, nejsevernějších lyžařských oblastech Rakouska. A kdo k zimnímu sportu lyže nepotřebuje, může vyzkoušet Nordic Walking (chůzi se speciálními hůlkami), procházku krajinou na sněžnicích nebo
kroužit po ledě.
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DLOUHÉ BĚŽKAŘSKÉ STOPY
PRO NÁROČNÉ…
Zima ve Waldviertelu - to je naprostý opak stresu a hektického způsobu života. V Bärnkopfu
vysoko ve Weinsbergském lese se sněžnicemi
na nohou - to je úplně jiný zážitek z chůze, toho
důvěrně známého pohybu. Waldviertel je pro
sportovní vyžití vůbec ideálním místem - pro
běh na lyžích Gutenbrunn, Bärnkopf, Karlstift
nebo Groß Gerungs. Kdo jednou projížděl po
náročných stopách mezi obrovskými zasněženými žulovými bloky, zůstane těmto trasám už
navždy věrný. Návštěvníkům se tu nabízí túry na
sněžnicích s průvodcem nebo se mohou jen tak
procházet po značených cestách k působivým
skalním útvarům.
Waldviertel je bezpochyby jedním z posledních
rájů na zemi - právě v zimním období. Pořádají se tu jízdy na saních tažených koňmi, třeba
v Edelsbergu od hotelu „Seewolf “. Najdeme
zde také bezpočet cest a svahů, na kterých se dá
úžasně sáňkovat.

… MALÉ… ALE MILÉ
RODINNÉ LYŽAŘSKÉ OBLASTI
Druhá tvář zimního Waldviertelu je jen druhá strana téže mince. Protože i tady si milovníci zimních sportů mohou přijít na své. I ve
Waldviertelu jsou lyžařské oblasti: Gutenbrunn,
Bärnkopf, Karlstift nebo Groß Gerungs. Vleky
tady mají nejrůznější výhody - krátké čekací
doby, nenáročné sjezdy. Pro nejmenší lyžaře je
Waldviertel ideálním místem pro první krůčky
na lyžích. Nahoru vlekem a dolů to jen sviští,
prostě super. A pro teenagery je Waldviertel taky
dostatečně „cool“. Dá se tu naučit jízda na snowboardu i módní sport snowkiting, zkusit si jízdu
se psím spřežením (husky).

NABÍDKA PRO VAŠI DOVOLENOU
HOTEL-PENSION SEEWOLF***
„Zimní pohádka pro běžkaře“
od 245 € na osobu - 4 noci
e-mail: seewolf@wvnet.at
web: http://www.seewolf.at
tel.: +43(0)2874/6303
GASTHOF MARSCHALL***
„Zimní wellness“
od 155 € na osobu - 3 noci
e-mail: marschall.stuben@wvnet.at
web: http://www.marschallstuben.at
tel.: +43(0)2874/6294
GASTHOF ZUM KIRCHENWIRT
„Zimní zážitek Bärnkopf “
od 79 € na osobu - 2 noci
e-mail: office@kirchenwirtbaerenkopf.at
web: http://www.kirchenwirtbaerenkopf.at
tel.: +43(0)2874/8203

GASTHOF ZEILER***
od 23 € na osobu - 1 noc
e-mail: j.zeiler@utanet.at
web: http://www.karlstift.at
tel.: +43(0)2816/235
EINKEHRSTUBE WACKELSTEIN
„Sportovní víkend pro požitkáře“
od 79 € na osobu - 2 noci
e-mail: hannes.hochstoeger@a1.net
web: http://www.baernkopf.at
tel.: +43(0)2874/68168
GASTHOF PENSION EINFALT***
“Zimní záře a wellness“
od 77 € na osobu - 2 noci
e-mail: gasthof@einfalt.net
web: http://www.gasthof.einfalt.net
tel.: +43(0)2812/8320

PENSION FORSTHAUS***
od 60 € na osobu - 2 noci
e-mail: pension.forsthaus@wvnet.at
web: http://www.karlstift.at
tel.: +43(0)664/1428370

VŠEOBECNÉ INFORMACE
200 km běžkařských tratí pro klasiku i skating,
umělé osvětlení, půjčovna sportovních potřeb
přímo na místě, biatlonové centrum. Pro děti:
lyžařské kurzy, vleky s umělým zasněžováním,
dětský lyžařský svět, pohádkové putování závějemi, přírodní sáňkařská dráha a rybníky pro
bruslaře.
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SPRÁVNÁ STOPA
VE WALDVIERTELSKÉ
PŘÍRODĚ
Zanechejte svou stopu na waldviertelských běžkařských tratích v Bärnkopfu,
Gutenbrunnu, Karlstiftu, Langschalgu
nebo Harbachu.
• 2 noclehy se snídaní
• nápoj na uvítanou
• večeře o čtyřech chodech se specialitami regionu Waldviertel
• 1x odpolední čajový dýchánek
s místními sladkými dobrotami
Paušální cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji od 92 €
Přirážka za jednolůžkový pokoj od 12 €.

Rezervace Waldviertel
Waldviertel Incoming
tel.: +43(0)2856/2998
e-mail: info@waldviertel.incoming.at

SNĚHOVÉ INFORMACE
7 dní v týdnu na
tel.: +43(0)2822/54109
tel.: 0800/300350 (zdarma po celém Rakousku)
a u všech hostitelů

KALENDÁŘ AKCÍ
07. 12. 2008
08. 12. 2008
12. 12. 2008
27. 12. 2008
06. 01. 2009

Zahájení běžkařské sezóny v Groß Gerungs
Zahájení běžkařské sezóny v Karlstiftu
Pochodňový průvod v Karlstiftu
Noční sáňkování v Karlstiftu
Pohár v běžeckém lyžování v Karlstiftu

Adventní trhy Waldviertel
8. 11. - 21. 12. 2008
Adventní kouzlo v Kittenbergských zahradách
20. - 24. 11. 2008
Skleněný advent, Pöggstall
28. 11. 2008
Advent na zámku Ottenschlag
29. - 30. 11. 2008
Adventní dny, Weitra
29. - 30. 11. 2008
Zámecký advent, Maissau
29. - 30. 11. 2008
Vánoce jinde: Rusko v Národním parku Thayatal
30. 11. 2008
Weitentalský advent, Weiten in der Pfarrkirche
5. - 8. 12. 2008
Advent v klášteře Zwettl
5. - 8. 12. 2008
Adventní trh v Zwettlu
5. - 8. 12. 2008
Advent na zámku Grafenegg
5. - 8. 12. 2008
Vánoční trhy, Gars am Kamp
6. - 8. 12. 2008
Adventní trh „Drunter & Drüber“, Retz
6. - 8. 12. 2008
Gmündský adventní trh
6., 13. a 20. 12. 2008 Advent u Sluneční brány, Sprögnitz
6. - 16. 12. 2008
Advent na zámku Ottenstein
13. - 14. 12. 2008
„Potrhlý advent“, Alte Schmiede Schönberg
14. 12. 2008
Adventní trh v klášteře Geras
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RAKOUSKO – ČESKO. Rozděleno – odděleno – sjednoceno.
18. duben 2009 - 1. listopad 2009
Před 20 lety padla „Železná opona“. Neexistuje tedy lepší příležitost k organizaci první přeshraniční zemské výstavy. Dolnorakouský Waldviertel ve spolupráci s českým krajem Vysočina bude v roce 2009 ve městech Horn, Raabs a příhraniční Telči organizátorem výstavy s názvem „Rakousko – Česko“. Ve středu pozornosti bude společná historie obou zemí, stejně jako historie
Waldviertlu a Českomoravské vrchoviny.
Horn, Raabs a Telč: Místa konání s vlastním obsahovým těžištěm
Nejdůležitější aspekty společných dějin budou zobrazeny ve třech lokalitách – v Hornu, Raabsu a české Telči. Návštěvníci se
vydají na historické cestování časem bez hranic. Budou sledovat napínavé dějiny posledních 100 let, zažijí rozmanité zkušenosti
na hranici, stejně tak jako kulturu centrálního středoevropského prostoru. Cílem je usnadnit vzájemné chápání, prolomit staré
vzory myšlení, vykreslit rozdíly i společné prvky a objasnit návštěvníkům vzájemně propojenou historii obou zemí.
V Hornu budou prezentovány dějiny Rakouska a Česka s důrazem na 20. století. Průběh a události minulého století se rozpínají
jako široký oblouk: od společné historie bez hranic v rámci Rakousko-Uherské monarchie pod vládou Habsburků, přes oddělené
cesty po roce 1918, hrůzy nacionálního socializmu a fašizmu před a v průběhu druhé světové války, období „Studené války“,
Pražské jaro v roce 1968 až po otevření „železné opony“ a členství obou zemí v Evropské unii.
V Raabsu bude středem výstavních aktivit téma „hranice“. Návštěvníkům zde bude prezentována hranice konkrétní, fyzická,
život na hranici a s hranicí ale také hranice v přeneseném smyslu slova – v našich myslích, ideologické hranice, nacionalismus,
ideologie, symboly a způsob jak člověk může všechny tyto hranice překonat.
Široké spektrum společných kulturních dějin bude pak prezentováno, v celé své pestrosti, v Telči: od hudby, přes literaturu,výtvarné a herecké umění až po architekturu. Josef Haydn, Gustav Mahler, Josef Hoﬀmann, Franz Werfel a Egon Schiele jsou jen
jedněmi z mnoha umělců, jejichž osobní historie je spojována s oběma zeměmi.
Vedle kulturní nabídky, jsou to i hospodářské a turistické impulzy, ze kterých bude Waldviertel, díky organizaci Dolnorakouské
zemské výstava 2009, profitovat. Stavební aktivity, které jsou z velké části realizovány místními firmami, zajistí pracovní místa po
celý rok 2009. Zvýšení povědomí o regionu Waldviertel po celém Rakousku i za hranicemi nabízí regionu Waldviertel enormní
šance také v oblasti rozvoje cestovního ruchu.
Dolnorakouská zemská výstava 2009: Rakousko – Česko
Informace: www.noe-landesausstellung.at ; +43 (0) 2822 541 09
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