Fakta o Dolním Rakousku
Geografie
19 172 km² činí rozloha Dolního Rakouska, to je celkem
¼ rozlohy Rakouska
- 42 % plochy je zemědělská půda
- 40 % lesy
- 11 % louky
- 1,7 % pastviny a horské louky
- 1,9 % vinice
Ve výšce 2 076 m n. m. se nachází nejvyšší bod (Schneeberg)
V délce 258 km protéká řeka Dunaj Dolním Rakouskem
Příroda
- 23 ze 48 rakouských národních parků leží v Dolním Rakousku. Kromě toho zde
najdeme také
- 2 národní parky (Donau-Auen a Thayatal)
- 15 000 km turistických stezek
- 5 600 km MTB tras
- 4 200 km cyklotras
- 8 horských zážitkových středisek
Kultura
- 2 památky světového kulturního dědictví UNESO (Wachau a Semmeringbahn)
- 15 klášterů
- Více než 50 míst jako dějiště letních divadelních představení a festivalů
- Více než 600 muzeí a sbírek
Víno
- 30 000 ha vinic se nachází v Dolním Rakousku, to je více než
- 50 % plochy vinic v Rakousku. Na téměř 50 % se pěstuje odrůda Veltlínské
zelené.
- 830 km měří Dolnorakouská vinařská cesta procházející krajem vína
- Cca 800 kulturních a společenských akcí během dolnorakouského vinařského
podzimu
Požitek
- Více než 100 ubytovacích zařízení nabízejících pokoje pro požitkáře pro dovolenou
v jedinečném prostředí
- Přibližně 250 členů sdružení Kultury pohostinství (z toho 52 s oceněním TopWirt (Hostinský roku))
- Více než 70 restaurací získalo ocenění největších kritiků restaurací
- 31 regionů požitků, od meruněk z Wachau „Wachauer Marille g.U‘‘ až po
waldviertelský šedý mák „Waldviertler Graumohn g.U.‘‘
- 10 % zemědělců vyrábí bio potraviny (největší podíl v Rakousku)
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-

47 TOP výletních cílů
121 ukázkových zahrad, zámeckých a klášterních zahrad

Osobnosti
- Marc Aurel (římský císař a filozof,121-180, Carnuntum)
- Severin von Noricum (prohlášen za svatého, misionář, zakladatel kláštera, 410482, Mautern)
- Sv. Leopold III (markrabí, zemský patron Rakouska, 1073-1136, Klosterneuburg)
- Jakob Prandtauer (barokní stavitel, 1660-1726, klášter Melk)
- Joseph Haydn (skladatel, 1732-1809, Rohrau)
- Ludwig van Beethoven (skladatel, 1770-1827, Baden a Mödling)
- Ferdinand Raimund (básník, 1790-1836, Gutenstein)
- Karl Ritter von Ghega (matematik a stavební inženýr, stavitel horské dráhy
Semmering, 1802-1860)
- Karl Millöcker (skladatel, 1842-1899, Baden)
- Matthias Zdarsky (průkopník lyžování, 1856-1940, Lilienfeld)
- Max Reinhardt (divadelní režisér, 1873-1943, Baden)
- Oskar Kokoschka (malíř a grafik, 1886-1980, Pöchlarn)
- Heimito von Doderer (spisovatel, 1896-1966, Prein an der Rax)
- Ludwig Wittgenstein (filozof, 1889-1941, Kirchberg/Wechsel)
- Konrad Lorenz (zakladatel etologie, 1903-1989, Altenburg an der Donau)
- Egon Schiele (malíř, 1890-1918, Tulln)
- O. W. Fischer (herec, 1915-2004, Klosterneuburg)
- Arnulf Rainer (malíř, *1929, Baden)
- Hermann Nitsch (malíř, *1938, Mistelbach)
- Daniel Spoerri (*1930, Hadersdorf/Kamp)
… a spousta dalších

Dotazy média:
Petra Schwaighofer
petra.schwaighofer@noe.co.at
www.dolni-rakousko.info
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