PENSION SCHLOSSBLICK
Nechajte všetky svoje starosti za sebou!
Už 10 rokov sa staráme o našich hostí. Potvrdením a povzbudením tejto náročnej práce sú naši hostia, ktorí
nás vždy radi navštívia. Náš dom leží v pokojnejšej oblasti, pár minút peso k Národnému parku (Der
Nationalpark Donau-Auen) alebo k zámku (Schloss Orth). Orth an der Donau je ideálnym miestom k prehliadke
zámku (Marchfelder Schlösser). Pre všetkých, ktorí túžia po pokoji a oddychu, je toto mesto obklopené
prekrásnym lužným lesom.
V Orth an der Donau si môžete pochutnať na rybích špecialitách. Tešíme sa na spoločné degustovanie vína na
našej terase, ktoré pochádza z našej vínnej pivnice.
Prežite peknú dovolenku v našom penzióne Schlossblick v Orth an der Donau!

NAŠE IZBY PRE VAŠU DOVOLENKU
Môžete sa tešiť na pekne zariadené izby vo vidieckom štýle so zdravotnými matracmi. Oddýchnete si a
vychutnáte ráno s výdatnými raňajkami, s excelentnou kávou alebo Vami vybranými druhmi čaju.
U nás si môžete odpočinúť!
K dispozícií Vám ponúkame nasledovné izby:
-

jednolôžková izba so sprchou a WC

-

dvojlôžková izba so sprchou a WC

-

trojlôžková – alebo dvojlôžková izba so sprchou a WC

-

rodinný apartmán s dvomi oddelenými, veľkými izbami pre 4-7 osôb so spoločnou kúpeľňou

Všetky izby sú vybavené saletilom a W-LAN.
Nie je dovolené sa ubytovať s domácimi zvieratami. V našom penzióne sa nefajčí.
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MOŽNOSTI VÝLETU V ORTH AN DER DONAU
V našom okolí sa nachádza množstvo príležitostí na výlety:
-

Schloss Orth: Informačné centrum Národného parku (Der Nationalpark Donau- Auen) ponúka rôzne
túry, sprievodné výlety.
www.donauauen.at

-

Schlosshof: barokový človek po stopách princa Eugena.
www.schlosshof.at

-

Rímske vykopávky (Römische Ausgrabungen in Petronell-Carnuntum): Výstava pod názvom „Dobytie objavenie - život v rímskom osadenstve“ („EROBERN – ENTDECKEN - ERLEBEN im Römerland
Carnuntum“).
www.noe-landesausstellung.at

-

Stredoveké mesto Hainburg (Mittelalterstadt Hainburg)

-

Schloss Eckartsau: posledná zastávka kráľa Karola, predtým ako odišiel do exilu

-

Označená cyklistická trasa pri Dunaji a v jeho okolí

-

Viedeň a Bratislava: Orth an der Donau leží presne v presne strede oboch miest

Radi Vám ponúkneme informácie o ďalších možnostiach výletov v našom okolí Orth an der Donau!

Tešíme sa, že Vás budeme môcť privítať v našom penzióne
v Orth an der Donau!
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