Země pro rozmanitou dovolenou
Dolní Rakousko se vyznačuje bohatou rozmanitostí přírody a kultury, která je
jedinečná v celé střední Evropě. To se odráží také v nabídce na trávení dovolené
zaměřené na návštěvníky vyhledávající požitek všeho druhu.
Dolní Rakousko je jádrem Rakouska. Tady se v 10. století poprvé objevil název
Ostarrichi, první známý tvar slova, z kterého vznikl pozdější název pro Rakousko. A
tady měli také svá sídla Babenberkové, první markrabí a vévodové Rakouska, než bylo
v roce 1146 hlavní město přemístěno do centrální oblasti Dolního Rakousku --- a sice
do Vídně.
Dnes je Dolní Rakousko s téměř čtvrtinou plochy celého Rakouska největší spolkovou
zemí alpské republiky. Žílou života země je od pradávna řeka Dunaj protékájící Dolním
Rakouskem v délce 258 km od západu směrem na východ. Severně od Dunaje se
nachází oblast Waldviertel, ceněná pro svou drsnou krásu, a dále mírné kopce
Weinviertelu pokryté obilnými poli a vinicemi. Jižně od Dunaje se rozprostírá
Mostviertel s ovocnými sady a prvními kopečky alpského předhůří následované
idylickou krajinou Vídeňského lesa. Jihozápad Dolního Rakouska patří Východním
Alpám, jejichž vrcholky vyčnívají až do výše nad 2000 m n.m. (nejvyšší horou Dolního
Rakouska je Schneeberg se svými 2.076 m). Čím dále se postupuje na východ, tím
rovinatější je krajina, jež nakonec přechází do Panonské pánve.
Země 1 000 krajin
Lužní lesy a vinice, louky a pastviny, úzké soutěsky a rozlehlé pláně, zvlněné kopce a
drsné hřebeny, příjemné břehy řek a tajemné slatiny: souhra alpského, panonského,
severského a jihoevropského vlivu obdarovala Dolní Rakousko pestrostí krajinných
typů, která se v takové pospolitosti nenajde nikde jinde ve střední Evropě. Množství
krajinných charakterů se odráží nejen v národních parcích Donauauen a Thayatal, ale
také v pestré nabídce na dovolenou. Aktivní dovolená v zařízeních zaměřených na
turistiku a cyklistiku, relaxační dny v centrech zdraví, kulturní ochutnávky v místech s
historickými a architektonickými objekty nebo skvostnými kláštery. Pro milovníky
přírody nabízejí spoustu kvetoucích výletních cílů zahrady Dolního Rakouska --- od
farmářských a bylinkových zahrad přes okázalé zámecké parky a tajemné klášterní
záhrady až po experimentální a moderní zahradní projekty. Aktivní návštěvníci ocení
pestré panoptikum horských krajin ve Vídeňských Alpách a v Mostviertelu, které zvou
k vychutnání si léta v horách se všemi tvářemi a podobami. Například v rámci Léta v
horách Dolního Rakouska, což je celá řada akcí odehrávajících se na pastvinách, v
chatách a u vrcholových křížů a s různými tématy od živoucích tradic přes poznávání
přírody až po působivá hudební představení. V zimě zase nabízí více než 20 lyžařských
oblastí s přibližně 180 kilometry lyžařských a snowboardových sjezdovek pestrou
zábavu na sněhu.
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Země kulturních pokladů
Strategicky významná poloha --- východně od Vídně se například křížily Dunajská cesta
a Jantarová cesta --- byla v Dolním Rakousku příčinou velmi pohnutých historických
událostí. Během doby kamenné zde sídlily různé kmeny, zemi obsadili Keltové a
Římané, územím procházely germánské kmeny, Babenberkové si udělali z Dolního
Rakouska své hlavní sídlo, vévodové, králové, císařové a dokonce sultáni vyvolali na
dolnorakouské půdě osudové bitvy. O velkých událostech v této zemi kolem Vídně
svědčí bohaté kulturní dědictví. Paleta se rozprostírá od malých a velmi starých
uměleckých pokladů jako je Venuše z Willendorfu --- jedna z nejstarších kamenných
plastik na světě vyrobená kolem roku 25 000 před n. l. --- až po velké a moderní
projevy kulturní tvořivosti, třeba architektonicky zajímavá vládní čtvrť v St. Pöltenu. K
tomu se přidává všestranná kulturní nabídka v historickém i moderním pojetí, s
lehčími žánry i vysokým uměním, která nenechá žádné přání nesplněno. Četná muzea
poskytnou pohled hluboko do kulturní a přírodní historie země, atraktivní festivaly --jako například velký hudební festival na zámku Grafenegg --- jsou známé daleko za
hranicemi Dolního Rakouska. V Dolním Rakousku se nacházejí hned dvě památky
světového kulturního dědictví UNESCO --- horská dráha Semmering jako významná
stavba a Wachau jako jedno z nejkrásnějších říčních údolí a jedna z nejkrásnějších
vinařských oblastí světa.
Kulinářské cennosti
Dolní Rakousko je kulinářskou pokladnicí Rakouska. Nikde jinde neroste na polích a
pastvinách, v zahradách a ve vodách takové množství regionálních specialit. Tady, kde
se rodí místní speciality jako chřest z Marchfelderu, meruňky z Wachau,
waldviertelský kapr a weinviertelská dýně, z nich také nejlépe umí připravit skutečné
delikatesy a výtečné pokrmy. Tradičním způsobem nebo pomocí experimentů,
jednoduše nebo rafinovaně, regionálně nebo mezinárodně - pro fajnšmekry jsou
zdrojem neopakovatelných gurmánských zážitků dolnorakouské vinné šenky, tzv.
Heurige, elegantní gurmánské restaurace a jedinečná kultura pohostinství.
O požitek se stará samozřejmě také víno. Plocha porostlá vinnou révou tvoří více než
polovinu plochy vinohradů celého Rakouska, čímž je Dolní Rakousko největší
vinařskou oblastí země. Na 830 km spojuje Dolnorakouská vinařská cesta
(Weinstraße Niederösterreich) jako nejdelší požitkářská trasa Rakouska ty
nejkouzelnější krajiny a nejzáživnější místa místní vinařské kultury udržované po celá
staletí. Podstatnou část trasy tvoří sklepní uličky --- komplexy vinařských sklípků, jež
lze v takové hustotě a různorodosti najít pouze v Dolním Rakousku. Ale nejenom
rozloha vinohradů, množství druhů révy a skutečnost, že všechny cesty vedou k vínu,
dělají z Dolního Rakouska top destinaci pro milovníky vína --- tato největší vinařská
země Rakouska se vyznačuje také kvalitou vína a reputací svých vinařů. Víno se zde
vychutnává při různých příležitostech: například ve sklepích, které byly před staletími
vyhloubeny do měkké spraše, nebo v moderních degustačních místnostech jako
drahocenný doprovod gurmánského menu anebo na početných slavnostech konajících
se v rámci vinařského podzimu, pátého ročního období v Dolním Rakousku.

Niederösterreich-Werbung GmbH, 3100 St. Pölten, Niederösterreich-Ring 2, Haus C
Tel. +43(0)2742/900019853, Fax +43(0)2742/900019804, petra.schwaighofer@noe.co.at, www.dolni-rakousko.info

Typické Dolní Rakousko: pokoje pro požitkáře
V Dolním Rakousku se s požitkem nejenom jí a pije, ale také odpočívá. Speciálně za
tímto účelem zřídilo asi 100 vybraných hotelů, pronajímatelů pokojů v soukromí a
selských dvorů takzvané „Genießerzimmer‘‘ - pokoje pro požitkáře, které svým
hostům nabízejí osobní prostředí pro dokonalý požitek. Velkolepé a s láskou zařízené
pokoje pro požitkáře jsou zárukou dnů plných požitků v Dolním Rakousku. Jedinečný
šarm dodává těmto pokojům spousta milých pozorností, jako například bohatě
zdobený ovocný talíř nebo čerstvě natrhaná kytice na pokoji, malý dárek na nočním
stolku nebo květy ve vaně. Tyto pokoje koncipovali poskytovatelé ubytovacích služeb,
kteří se vyznačují láskou ke svému regionu --- a mají přehled o nejlepších vinařích a
hostinských v okolí a znají ty nejatraktivnější výletní cíle a kulturní zážitky a prozradí
skutečné tajné tipy. Pro své hosty vytvoří balíčky na míru a s důrazem na požitek,
kulturu nebo pohyb v závislosti na daném regionu a sezóně.
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