MEGHÍVÓ
Sonnenlandba
2016. június 4-én túrát szervezünk Sonnenlandba!
A részvétel díja19-21 €, attól függően, hogy ki milyen hajtányt választ.

Jelentkezési határidő: 2016. május 13.
A jelentkezéskor a sportszervezőknél be kell fizetni euróban a
hajtány díját.
Az összeg csak a belépőjegyet tartalmazza, az utazás költségeit
a DPSE-tagok számára az SE fizeti.
A nem SE-tagok részére az útiköltség hozzájárulás 2000 Ft / fő.
Étel & italfogyasztást mindenki maga rendezi.

A sonnenlandi drezinatúra
Burgenland szívében, egy 23 km-es útvonalon, kerékpármeghajtású hajtányokon,
ún. drezinán robogva fedezhetjük fel a közép–burgenlandi Sonnenland régió (A
nap országa) szépségeit.
Egy régi vágányszakaszon kerekezve juthatunk el a Kékfrankos országából
(Neckenmarktból) az élményekben és kulturális látnivalókban gazdag városkába,
Oberpullendorfba (Felsőpulya). Az útvonal szőlőskertekkel, napraforgós mezőkkel tarkított árnyékos erdőkön, szemet gyönyörködtető szántóföldeken és romantikus falvakon vezet. A napsárga szín dominál nemcsak tavasszal, amikor a répce
virágzik, hanem a nyár közepén is, amikor a napraforgók serege a lágy szellőben
hajladozik.
A Sonnenland régió Bécs és Gráz között, mindkét nagyvárostól körülbelül egy

óra alatt megközelíthető autóval is.

Az egyedülálló drezinatúra különlegessége
Az útvonal mentén rengeteg kuriózummal találkozhatunk: például a lánzséri várrommal, amely a 18. század
közepéig Közép – Európa legnagyobb védvára volt, vagy Stoob-ban a romantikus stílusú freskókkal díszített
hegyi templommal. Érdemes továbbá a lackenbachi (Lakompak) kastély múzeum kiállítását is megnézni, mely
„A természet nyomában ” elnevezést viseli. A tárlat különlegessége az, hogy a látogatóknak lehetőségük nyílik
arra, hogy minden érzékszervüket bevessék a természet felfedezésében (garantáltan élményekkel tarkított kalandot ígér). S végül, de nem utolsósorban, Raidingban (Doborján) találjuk a híres zongoraművész, Liszt Ferenc
szülőházát, mely ma múzeumként üzemel.
Emellett különleges betekintést nyerhetnek a múltba a Neutal-i Építészeti Múzeumban (Museum für Baukultur)
a különböző tárgyi emlékeken, képeken, szövegeken, filmrészleteken és kortárs elbeszéléseken keresztül. Itt a
gyermekek (3 különböző korcsoportban) tematikus vezetések keretében megismerhetik az agyagtégla készítésének rejtelmeit is.

Étel és ital
A Sonnenland régió nemcsak a csodás táj és a kulturális különlegességek miatt
egyedi, hanem az ínyenc falatok miatt is érdemes ide ellátogatni, hiszen olyan
finomságokkal találkozhatunk, melyek Ausztria-szerte ismertek. A drezinatúra
során számos vendéglő esik utunkba, melyek kulináris falatokkal, vagy borkóstolóval csalogatják az ide látogatókat, ezáltal is felejthetetlen élménnyé varázsolva a
napot. A borkedvelők és a kíváncsiskodók a túrázás közben, a Kékfrankos országában kiváló borozókba és vinotékákba is betérhetnek.
Útvonal

Az árak
típus
max. Pers.
hétköznapok
standard
4
62,00
család
5
82,00
V7
7
128,00
V8
8
146.00
V9
9
166,00
V 10
10
184.00
V 12 (Railjet)
10 + 2 gyermek
221.00
születésnap
5
113.00
Mozgáskorlátozottak
3
50,00
*
Ár kocsi és utazás (.. Az árak EURO-ban ÁFA-val)
Az árak a 2016 szezonban .
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Szo, V & ünnepek
76,00
95,00
143.00
173.00
184.00
215.00
247.00
134.00
62,00

