Siklósd

Sigleß

2007-ben a régészek avar sírhalmokat és
számos temetkezési tárgyat fedeztek fel
itt a nyolcadik századból. www.sigless.at

Büdöskút

Steinbrunn

A Landessportzentrum Viva borús, esos
napokon is lehetoséget ad a mozgásra,
sportolásra. www.steinbrunn.at

Rétfalu

Wiesen

Selegszántó

A legjobb eper - ebben a helyiek és a vendégek is egyetértenek - itt terem Rétfalu
környékén. www.wiesen.eu

Antau

A környék határain túl is közismert,
élelmiszerboltot üzemelteto Hergovits
évek óta a regionális specialitásokra
összpontosít és több mint 30 burgenlandi
termelovel dolgozik együtt.
www.antau.gv.at

Fraknó

Forchtenstein

A késoközépkori várban található az
egyetlen barokk kincstár Európában,
amely eredeti helyén maradt fenn.
A vár számos gyermekprogramot kínál.
www.forchtenstein.at

Sopronkertes

Baumgarten

A késogótikus kolostor komplexum
romantikus helyen fekszik, távol a falutól
és lenyugözi a látogatókat a pompás
barokk belsovel.
www.baumgarten.gv.at

Lajtaszentmiklós

Neudörfl

A település közvetlenül Bécsújhely elott
magát a borozók falujának is nevezheti. A
borbarátok kedvenc faluja, ahol nehéz a
választás a kitüno borozók között.
www.neudoerfl.gv.at

Az ország legmagasabb ipari kéményének
másolata ma egyik állomása a kulturális
és történelmi témaútnak Félszerfalván.
www.gemeinde-hirm.at

Neufeld
an der Leitha

A lajtaújfalui tó területe már sok éve a
fürdozok Eldorádója nyáron. Különösen
a búvárok értékelik a tó nagyságát és
rendkívüli mélységét.
www.neufeld-leitha.at

Lépésfalva

Loipersbach

A lépésfalvi néptáncegyüttes közismert
határon túl is és Burgenland népi
kultúrájának fontos hordozója.
www.loipersbach.info

Márcfalva

Marz

Petofalva

Az idillikus települést a Vulka völgy gyöngyének is nevezik, az itt készített testes
vörösborokat nemzetközileg is jegyzik.
Leginkább a zweigelt és a kékfrankos a
jellemzo szolofajta a környéken.
www.gemeindepoettelsdorf.at

Tiszta népi kultúra - búcsúfa, malacsütés
és evés, néptánc.
www.marz.at

Pecsenyéd

www.rosalia.at

A vizes rétekre titkos helyként tekintenek
a madármegfigyelok. Különösen a bakcsó
érzi itt jól magát az utóbbi években.
www.rohrbach-bm.at

Mattersburg

Nagymarton

Mattersburg a régió kulturális és gazdasági központja, az SV Bundesliga labdarúgó
klub otthona. www.mattersburg.gv.at

Pöttsching

„Szobrok a tájban“ festoi témaút
Pecsenyéden, olyan világhíru szobrász
alkotásaival, mint például Karl Prantl.
www.poettsching.at

Zemenye-Selegd

Stöttera

Zemendorf-

A kisboldogasszonyi búcsújáró templom
hatalmas, késobarokk templom, mely
gazdagon berendezett és kedvelt
zarándokhely.
www.zemendorf-stoettera.at

Savanyúkút

Lajtaújfalu

Pöttelsdorf

A zsebedben.

Rohrbach bei
Mattersburg

Félszerfalva

Draßburg

Az egész

Fraknónádasd

Hirm

Darufalva

A magas vaskeresztet 1898-ban Erzsébet
királyné meggyilkolásának emlékére
emelték, és ma a Rosalia-Kogelberg természeti park közepén áll.
www.drassburg.gv.at

Kisboldogasszony
Kleinfrauenhaid

Somfalva

Schattendorf

A Schuh-malom Burgenland egyik utolsó
történelmi malma. Minoségi kulturális és
kézmuves foglalkozásokat, koncerteket,
kiállításokat, színházi eloadásokat és
felolvasó esteket kínál egész évben.
www.schattendorf.at

Bad
Sauerbrunn*

Savanyúkút jól ismert fürdovárosában
található kilátótorony minden látogatót
(kb. 100 lépcson kell felmenni), lélegzetelállító kilátással jutalmaz meg a
régióra.* A Region Rosalia-Neufelder See
együttmuködo partnere.
www.bad-sauerbrunn.at

Èljen át egy egész napot
izgalmas élményekkel.
Burgenland legszebb részén.
Ahol a lakó- és rekreációs terek
egyesülnek egyedülálló
módon.
Vendégszeretet, jó elérhetoség
és a családok számára
nyújtott magas
színvonalú pihenés
biztosítanak egy különleges
stresszmentes napot!
Élvezze a kerékpározást, túrázást, úszást, természetet- és
kultúrát - vagy csak pihenjen.
A sokszínu Rosalia-Neufelder
See régió minden
évszakban izgalmas
WOW! élményt ad!

EGY
PILLANTÁSRA.
Fedezze fel Burgenland
új oldalait!
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