Fertő-táj se nachází na území Maďarska a Rakouska.
Neziderské jezero (Fertő tó) a přilehlé oblasti byly v roce
2001 zapsány na seznam kulturních oblastí UNESCO. Oblast
je chráněná na obou stranách hranic národním parkem.
Fertő-táj dodnes uchovává stoleté tradice pěstování vinné
révy, výroby vína, chovu dobytku a zvláštnosti architektury.

Díky působení kontinentálního, středomořského a
atlantického klimatu je tato plochá jezerní krajina u paty
Alp je domovem vzácných rostlin a zvířat. Cyklotrasy
obepínající
Neziderské
jezero
jsou
jedním
z
nejoblíbenějších v Burgenlandu i Maďarsku.

Pojedeme-li na kole po okolí můžeme vnímat přitažlivost tří
různých typů krajin - stepního jezera, horské krajiny a

nížiny. Jízda na kole dává vynikající příležitost, abychom
objevovali kouzelnou krajinu na břehu jezera a odhalili
skryté přírodní a kulturní hodnoty.
Nejoblíbenější
cyklotrasa regionu kolem jezera měří 133 km (B10). Cesta
kolem jezera zabere výkonným sportovcům půl dne,
nespěchajícímu, pozornému návštěvníkovi, rodině s dětmi
třeba dva i více dnů aktivní rekreace.

Cestování na kole lze dle zájmu obohatit ochutnávkou vína
v obcích Fertőrákos, Balf, Fertőboz nebo koupáním v
obcích Hegykő, Balf a Fertőrákos.

Hegykő je turistickým centrem pobřeží jezera Fertő.
Poskytuje kvalitní turistické služby a nabízí návštěvníkům
úspěšné pravidelné programy. Celoroční osvěžení nabízí
lázně s termální léčivou vodou.

K objevování vinařské oblasti můžeme využít i cestování
traktorem na trase od kopce Bécsi domb až po les Dudlesz.
V průběhu výletu můžeme obdivovat vždy zasněžený
Schneeberg, památný královský dub Királytölgy, studnu
Keltů, výhled na hladinu jezera Fertő a také se dozvíme
proč se jedna z vinic jmenuje Asszonyvásár (ženský trh).

Nejcennější území vinařské oblasti se nachází na svazích
blízko jezera na ploše přibližně 1500 hektarů. Zvláštností je,
že zdejší klima vyhovuje i sladkým vínů s pozdním sběrem.
Tyto druhy vín zde nejsou žádnou novinkou, mluví se o
nich již v roce 1524.

Hotel Sopron ****
„odkud je vidět město a usmívá se na tebe Slunce”
S pravou pohostinností Vás očekáváme nedaleko
rakousko-maďarských hranic, pouze pár kroků od srdce
Soproně, jedinečným výhledem na město a na jeho
symbolickou věž Tűztorony.
O vaše pohodlí se postará dobrá dostupnost, krásný výhled
na historické jádro, bezplatné parkování a internet,
úschovna kol, sto pohodlných pokojů, příjemná restaurace
s uznávanou kuchyní a terasou, 300 let starý dům vína,
konferenční a wellnessové služby.
Chráníme naše životní prostředí a zdraví našich zákazníků,
díky čemu jsme od roku 1999 nositelem označení „Zelený
hotel”

Naše nabídka pro milovníky cyklistiky:
Objevte na kole kouzelné vesničky a městečka oblasti
Fertő-táj a někdejší chráněný prostor železné opony na
obou stranách hranice!

Skočte do sedla a objeďte jezero Fertő tó (133 km), nebo
se vypravte na hvězdicové výlety ze Soproně dle vlastního
uvážení.
- aby jízda na kole nebyla moc dlouhá, a aby jste si užili i
plavbu na lodi, zajistíme Vám jízdenky pro plavbu na trase
Mörbisch - Illnitz
- cyklotúra s průvodcem okolí Soproně a Železné opony
- půjčovna a servis kol
- Einfach-Raus-Radticket: celodenní vlaková jízdenka v
Rakousku kombinovaná s přepravou kol pro rodiny,
skupiny 2-5 osob

GYSEV Zrt. Hotel Sopron****
9400 Sopron, Fövényverem u. 7.
+36-99/512-261 I Fax: +36-99/311-090
info@hotelsopron.hu
www.hotelsopron.hu
www.facebook.com/hotelsopron

Termální lázně Sá-Ra Hegykő
Zdejší voda vysokým obsahem rozpustných látek a
minerálů, solí alkalických uhlovodíků, lehce tvrdá,
fluoridová, sírová se značným obsahem jodidů je vhodná k
léčení pohybového ústrojí. Úspěšně se používá pro
rehabilitační kůry pro hojení zlomenin, namožených šlach.
Pravidelné užívání lázní prospívá regeneraci svalů
zatížených zvýšenou fyzickou námahou a sportem. Plyny
uvolňované z povrchu vodní hladiny pomáhají při potížích
dýchacího ústrojí. Lázně jsou otevřené celoročně. K léčení
najdete vnitřní a venkovní lázně s vodu o teplotě 35-38
?C. Vnitřní a venkovní wellnessové bazény poskytnou
mnoho vodních zážitků. V létě je pro děti k dispozici
brouzdaliště a hřiště. Od jara do pozdního podzimu
poskytuje osvěžení a slouží bazén s chladnější vodou pro
sportovní plavání a mělčí pro výuku plavání. Různé masáže
a léčebné procedůry na Vás čekají v lázeňské budově
hned vedle bazénů,
Léčte se, odpočívejte, rekreujte u nás v Hegykő!
Buďte naším hostem, těšíme se na Vás.

Sá-Ra Termál Kft.
Fürdő
9437, Hegykő, Fürdő u. 5.,
+36-99/ 540 220
www.saratermal.hu

