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Výstavní lokality
Asparn an der Zaya
Dolnorakouské prehistorické muzeum
Poysdorf
Výstavní areál
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• b
 ezbariérový přístup v obou výstavních lokalitách
(venkovní prostory bezbariérové pouze zčásti)
• části výstavy v obou lokalitách na volném prostranství
• parkovací místa pro autobusy u obou výstavních lokalit
• délka prohlídky: Asparn an der Zaya i Poysdorf:
asi 1 hodina

der. Zaya
rn a.d
paan
Asrn
Aspa

S L O W A K EI

Shuttlebus
Shuttlebus
Z AYA

Mistelbach
B7

Jakobsweg
Shuttlebus

Otevírací doba
27. dubna až 3. listopadu 2013
denně od 9.00 do 18.00 hod
Vstup do 17.00 hod
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Weinviertel
lahodný klid

V rámci výstavy nastal čas objevit tento zvláštní kousek
země – pěšky, jako poutníci na svatojakubské cestě, na
kole, s traktorem nebo svéráznou místní drezínou. Uličky
s vinnými sklípky, které jsou pro tuto oblast charakteristické,
nabízejí díky svým dlážděným cestám a malým, jako
písmenka seřazeným dřevěným dveřím jedinečnou
atmosféru pro příjemnou procházku.
Oceníte místní pohostinnost, posvačíte na vinici a ochutnáte
Weinviertel DAC, veltlínské zelené s pepřovým nádechem.
Ten, kdo si zamiloval Weinviertel, přijde zase, a dokonce
si může tuto oblast odnést s sebou domů v podobě
vybraných kulinářských specialit pod názvem Weinviertel
Genussrolle. Nabízí se také pohled do blízkého okolí: České
regionální muzeum Mikulov se příhodně zabývá tématem
vinařství a je partnerem výstavy.

€ 10,—
€ 9,—
€ 3,—
€ 18,—
€ 16,—
€ 2,50

Kyvadlová autobusová
doprava
Nechte auto stát a vychutnejte si nádhernou
krajinu podél panoramatické cesty Weinviertel!

CHCETE VĚDĚT...
• Kde jsou nejlepší možnosti pro přenocování?
• Které uličky s vinnými sklípky slibují nejlepší
zážitky
• Kudy vedou cyklistické a turistické cesty?
• Která mladá vína nejlépe zachycují kouzlo
oblasti Weinviertel?
• Kde se nejvíce vyplatí návštěva vinařství?
Tyto a další informace obdržíte na následující adrese:
Niederösterreichische Landesausstellung 2013
Weinviertel Tourismus Ges.m.b.H.
Kolpingstraße 7, 2170 Poysdorf
Tel. +43 (2552) 3515 30
info@noe-landesausstellung.at
buchung@noe-landesausstellung.at
www.dolnorakouska-vystava.at

Obě výstavní lokality, Asparn an der Zaya a Poysdorf, jsou
v otevíracích hodinách výstavy propojeny kyvadlovou
autobusovou dopravou. V hodinových intervalech tak
máte možnost přijet i odjet pohodlně, levně a ekologicky.
Nasazené autobusy jsou označené, klimatizované,
bezbariérové a nízkopodlažní.

FOTO: Weinviertel Tourismus / Wurnig

V roce 2013 se bude Dolnorakouská výstava
konat ve městech Asparn an der Zaya a
Poysdorf. Pod názvem „Chléb a víno“ ožijí
tisícileté kulturní dějiny v jedinečných kulisách
oblasti Weinviertel.
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Autobusy jezdí mezi výstavními lokalitami ve výstavních
dnech každou hodinu a jejich trasa vede přes nádraží
Mistelbach.
V sobotu, v neděli a ve svátky spoje navíc jezdí každé dvě
hodiny přes nádraží Mistelbach do Niedersulzu a přes
Poysdorf do Mikulova (CZ).
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27. DUBNA – 3. LISTOPADU 2013

Wolkersdorf

Vstupné
Dospělí
Skupiny od 20 osob
Žáci a studenti s průkazem
Rodinná vstupenka
Rodinná vstupenka s kartou Familienpass
Prohlídka jedné výstavní lokality
Vstupenka platí pro obě výstavní lokality.
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www.dolnorakouska-vystava.at
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Příjezd vlakem a autobusem
Příjezd z Vídně
Vlakem ÖBB z Vídně (S2) do Mistelbachu. Přímý přestup na
autobus kyvadlové dopravy do Asparn an der Zaya nebo
Poysdorfu.
Příjezd z České republiky
Autobusem kyvadlové dopravy v So/Ne/svátky z Mikulova
do Poysdorfu a Asparn an der Zaya.

Podrobnější informace o odjezdech naleznete na webových
stránkách rakouských železnic ÖBB (www.oebb.at)
a společnosti VOR (www.vor.at).
Vytištěno v souladu s rakouskou směrnicí
„Tiskoviny“ pro ekologické výrobky.
Grasl Druck & Neue Medien GmbH; UWZ 715; www.grasl.eu

www.dolnorakouska-vystava.at
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Poysdorf
Nalito

Když držíme v ruce kus chleba, jen málokdy si uvědomujeme
tisíciletou kulturní historii této základní potraviny. Když
se zhruba před 8 000 lety z Blízkého východu rozšířilo
pěstování, sklizeň a zpracování obilovin, znamenalo to
revoluci ve stravování. Z kočovníků se tak stali usedlíci.
Poprvé dokázali sami rozmnožovat to, co příroda nabízela.
Dolnorakouské prehistorické muzeum ve městě Asparn
an der Zaya objasňuje toto poutavé putování časem od
prehistorie až po současnost a zároveň ukazuje, že dokonce
i dnešní úprava potravin útočí na instinkty někdejších lovců
a sběračů.
Také oblast okolo města Asparn an der Zaya stojí za
návštěvu, ať už pěšky, na kole nebo se svéráznou drezínou.

Žádné místo se nehodí lépe k tomu, aby prezentovalo
rovněž tisíciletou historii révové šťávy ve všech jejích
podobách než hlavní město vinařství Poysdorf. Umělecký
folklórní soubor a impozantní architektura výstavy nabízejí
jedinečnou kulisu pro historické perspektivy, anekdotické
příběhy a poutavé exponáty.
Výstava oslní všechny naše smysly a upoutá rozmanitými
exponáty, od antických nádob na víno až po císařskou
slavnostní tabuli se speciálními sklenkami na víno
z vídeňského dvora. Výstava však objasňuje také
technologickou proměnu vinařství a bezprostředně tak
směřuje do přítomnosti.
Kromě výstavy se můžete také vydat na příjemnou
procházku uličkami vinných sklípků a zakončit den
skleničkou vína.

S2 / ÖBB
Kyvadlový autobus
Asparn an der Zaya – Mistelbach – Poysdorf:
denně v hodinových intervalech
Mikulov a Niedersulz: So/Ne/svátky ve dvouhodinových
intervalech

MÍSTA
Výstavní lokality Dolnorakouské výstavy 2013
Asparn an der Zaya:
Dolnorakouské prehistorické muzeum
Poysdorf: výstavní areál
FOTO DOLE: Manfred Horvath FOTO NAHOŘE: Christof Cremer (návrh) / Tobias Colz (vizualizace)

Asparn an der Zaya
Nakrájeno

LEGENDA

Partneři Dolnorakouské výstavy 2013
Wolkersdorf: zámek Wolkersdorf
Mistelbach: MZM Museumszentrum Mistelbach
Laa an der Thaya: termální lázně
Niedersulz: skanzen Niedersulz
Mikulov: zámek Mikulov – regionální muzeum
Pamětihodnosti ve Weinviertelu a na jižní Moravě
Buschberg: přírodní park
Ernstbrunn: obora Ernstbrunn
Falkenstein: zřícenina hradu Falkenstein
Herrnbaumgarten: Nonseum
Hohenau: mokřady
Kronberg: Himmelkeller
Retz: větrný mlýn Retzer Windmühle
Staatz: skála Staatzer Klippe
Wilfersdorf: zámek Wilfersdorf
FOTO: Archiv CCRJM / Vojtěch Sláma, Alexander Bernold, Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava,
Cserny, Manfred Horvath, March-Thaya-Auen / Trinkler, Milan Karásek, Museumsdorf Niedersulz /
Michael Loizenbauer, Stadtgemeinde Wolkersdorf, Rupert Steiner, Therme Laa / Wiesenhofer, Ernst
Weingartner, Weinvierteldraisine, Weinviertel Tourismus / Durst, Weinviertel Tourismus / Mödl, Weinviertel Tourismus / Mandl, Weinviertel Tourismus / Wurnig, Rudi Weiss

Lednice: zámek Lednice
Valtice: zámek Valtice
Znojmo: město Znojmo

