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Raj výhľadov
Ráj výhledů

Raj pre zvieratá
Ráj pro zvířata

Raj pre deti
Ráj pro děti

Objavovanie starých tradícií
Objevování starých tradic

Prírodný park Hohe Wand je obľúbený výletný cieľ pre každý
voľný deň. Milovníci zvierat, rodiny s deťmi, pôžitkári... všetci
ocenia zalesnenú náhornú plošinu blízko Viedenského
Nového Mesta. Bez väčšej námahy sa asfaltkou po horskej
ceste zriadenej v roku 1932 dostanete do nadmorskej výšky
okolo 1000 m. Vyhliadková veža, chodník na skale alebo
vyhliadková terasa Skywalk poskytnú fascinujúce výhľady.
Přírodní park Hohe Wand je oblíbeným výletním cílem na
každý volný den. Milovníci zvířat, rodiny s dětmi, příznivci
požitků a zážitků … ti všichni zalesněnou náhorní plošinu
v blízkosti Wiener Neustadt náležitě ocení. Bez velkého úsilí
se lze po horské cestě vybudované v roce 1932 dostat až
do nadmořské výšky kolem 1.000 m. Rozhledna, skalní
chodník nebo vyhlídková terasa Skywalk umožní fascinující
výhledy.

Ako komunikujú divé zvieratá medzi sebou, ako sa hrajú a
čím sa živia? Vo výbehoch prírodného parku môžete
zblízka zažiť a pozorovať inak plaché zvieratá, ako sú jelene,
muflóny, svište a kozorožce. Najväčšou atrakciou je detská
kontaktná zoo. Zajace, kozy, somáriky a ďalšie
zvieratká sa tešia na kŕmenie a pohladkanie.

Pre detských návštevníkov je v prírodnom parku pripravených množstvo atrakcií na obdivovanie a objavovanie!
Je tu veľa možností, kde sa môžu deti hrať, vyskúšať si
lezenie a poriadne sa vyšantiť. Môžu si vyskúšať bývanie ako
svište a behať ako kamzíky, vydať sa po stopách farebných
kameňov a zažiť malé dobrodružstvá v čarodejníckom lese.

Ťažba dreveného uhlia, haseného vápna a živice bola
po stáročia základnou ekonomickou činnosťou mnohých
obyvateľov oblasti Hohe Wand. Získajte zaujímavé
informácie o týchto ťažkých prácach. V centre pre
návštevníkov nájdete ponuku dreveného uhlia, výrobkov
zo živice a ďalších regionálnych špecialít.

Jak spolu komunikují divoká zvířata, jak si hrají a čím se
živí? Ve výbězích přírodního parku můžete tato jinak plachá
zvířata, jako je jelen, muflon, svišť a kozoroh, zažít a
pozorovat úplně zblízka. Absolutním hitem je kontaktní
zookoutek. Na něco dobrého k snědku a na pohlazení se
již těší králíčci, kozy, oslíci a spol.

Pro malé návštěvníky je v přírodním parku stále co
obdivovat a objevovat! Děti si hrají, šplhají a mají dostatek
možností k pořádnému vyřádění. Tady můžou bydlet jako
svišti a šplhat jako kozy, vydat se po značených barevných
kamenech a prožít dobrodružství v čarodějném lese.

Dřevěné uhlí, hašené vápno a dobývání pryskyřice tvořily
po celá staletí hospodářský základ mnoha obyvatel
oblasti Hohe Wand. Získejte zajímavé informace o těchto
náročných činnostech. Návštěvnické centrum přírodního
parku nabízí dřevěné uhlí, výrobky z pryskyřice a další
produkty a lahůdky z regionu.

Otvorené celoročne
Vstupné: dospelí 2,50 €
Deti (3 – 15 rokov) 1,- €
Príjazd: diaľnica A2 – výjazd na Wiener
Neustadt West

Přírodní park Hohe Wand
Otevřeno celoročně
Vstupné: dospělí 2,50 €
Děti (3 - 15 let) 1,- €
Příjezd: dálnice A2 – výjezd na Wiener
Neustadt West
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Jaké ubytovací a gastronomické
zařízení je teď tady pro vás?

Radi vám poskytneme informácie!
Rádi vám poskytneme informace!
Naturpark Hohe Wand
Kleine Kanzelstraße 241
2724 Hohe Wand - Maiersdorf
naturpark@hohe-wand.gv.at

Informačná linka
+43 (0) 26 38 88 545
www.naturpark-hohewand.at

Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: Verein Naturpark Hohe Wand.
Gestaltung: HeuschneiderPlatzer Wiener Neustadt. Satz- und Druckfehler
vorbehalten. Produktionsjahr: 2020. Fotos: Naturpark Hohe Wand,
Naturparke Niederösterreich, Robert Herbst.
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Prírodný raj plný pôžitkov
Přírodní ráj k relaxaci

Okružný turistický chodník

Kultúrna krajina s titulom „prírodný park“ so svojou
výnimočnou faunou a flórou sa rozprestiera na rozlohe
viac ako 2000 hektárov na celom území Hohe Wand.
Objavte zaujímavé miesta prírodného parku a získajte
vďaka pobytu v lese rovnováhu medzi telom, duchom
a dušou.

Prírodný park

OKRUŽNÝ TURISTICKÝ
CHODNÍK 1 - 10 KM

Okružní turistická stezka

Kulturní krajina označená přívlastkem „přírodní park“ se
svým výjimečným světem zvířat a rostlin se rozprostírá přes
celou náhorní plošinu Hohe Wand na více než 2.000 ha.
Poznejte zajímavosti přírodního parku a při procházce
lesem nechejte regenerovat vaše tělo, duši a mysl.

VÝSTUPY NA HOHE WAND
OKRUŽNÝ TURISTICKÝ
CHODNÍK 2 - 8 KM
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OKRUŽNÝ TURISTICKÝ CHODNÍK 1 - 10 KM
250 M VÝŠKOVÝ ROZDIEL

LEGENDA

Zrúcanina, Milier
Zřícenina, Milíř

Kopec na sánkovanie (v zime), Bežkárska trať
Sáňkování (v zimě), Běžecká stopa

Saftwelt Mohr-Sederl

Obora, Náučný lesný chodník
Obora, Lesní naučná stezka
Detské ihrisko, Chodník na skale
Dětské hřiště, Skalní chodník
Paragliding
Paragliding
Kemping, Miesto pre karavany
Kemp, Stání pro karavany
Múzeum „Alpin und Heimat“
Muzeum „Alpin und Heimat“
Parkovisko, Bankomat
Parkoviště, Bankomat
Vyhliadkový bod
Vyhlídka
Informácie
Informace
Výber poplatkov
Mýtné
Pec na pálenie vápna
Vápenná pec
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Gasthof Schubertlinde

www.naturpark-hohewand.at

Kostol
Kostel

Horská záchranná služba
Horská záchranná služba

Alpský terén
Horská krajina
Nabíjacia stanica
pre elektromobily
Nabíjecí stanice

Jaskyňa, Vyhliadková veža
Jeskyně, Rozhledna
Výšková kóta, Baňa (zatvorená)
Výšková kóta, Důl (zavřený)
Hostinec
Hostinec

Lezenie
Lezení
ľahké
jednoduchá

Hlavná cesta
Hlavní cesta

stredné
mírně obtížná
ťažké
obtížná

Spojovacia cesta
Spojovací cesta
Spoplatnená cesta
Cesta za poplatek

Ferrata
Ferrata

Železničná stanica
Cesta za poplatek

Turistika
Turistika
Turistický chodník s farebným značením
Turistická stezka s barevným značením
Výstupy
Výstupy

HORSKÁ
ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA

