
 
 

Vinterkærlighed i Burgenland 

 

Oplev naturen i Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel  

En overraskende verden åbner sig for besøgende i den flade det af det østlige Østrig: 

Sandstepper, saltsøer, siv, enge og græsgange præger landskabet i Nationalpark Neusiedler 

See-Seewinkel. Om vinteren lægger et tyndt lag sne sig på engene. De isdækkede planter er 

smukke at se på. Vidderne og roen har en beroligende effekt. Det er dog sjældent helt stille 

her: Fugles kald kan høres året rundt. Nogle fuglearter tilbringer sommeren i nationalparken, 

andre vinteren, mens andre igen er hjemme ved Neusiedler See året rundt. Vintergæsterne 

omfatter tusindvis af grå- og hvidgæs, langørede ugler, musvåger, havørne, spætter og 

mange flere. Hvis du vil lære mere om fuglene og frem for alt se dem, er det bedst at deltage 

i en tur med en nationalpark-ranger som guide og det er også muligt at bestille individuelle 

ranger-ture. 

Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel strækker sig til Ungarn og har eksisteret siden 1993. 

Den bevarer og beskytter et naturområde, som er unik i og for Østrig. Takket være sin 

placering på den østlige side af Alperne og på den vestlige side af det lille ungarske lavland, 

er det en grænseregion - både historisk og biologisk set. Nationalparken er hjemsted for 

plante- og dyrearter fra alpine, pannoniske, asiatiske, middelhavs- og nordiske regioner. 

 

Fornøjelse & velvære 

Burgenland er et kendt navn blandt feinschmeckere. Nogle af Østrigs bedste hvid- og 

rødvine produceres i det solrige forbundsland. Turister er altid velkomne hos 

vinproducenterne, som gerne arrangerer vinsmagninger og alle er velkommen til at deltage, 

gerne efter forudgående tilmelding. Restauranter og kroer serverer det bedste fra regionens 

køkken: Udvalget spænder fra kirsebær fra Leithaberg til kød fra Zickental Moorochsen. 

Hvis du leder efter afslapning og vil forkæle dig selv, bør du prøve et af Burgenlands 

kurbade. Helsebringende vand, de fortryllende omgivelser og kyndige, venlige mennesker 

sørger for velvære. Ved Neusiedler See ligger eksempelvis St. Martins Therme & Lodge, 

som også tilbyder udflugter til Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel. Familier sætter pris 

på Sonnentherme Lutzmannsburg med baby- og småbørnspa. To kilder forsyner Reiters 

Resort Thermalbad i det sydlige Burgenland. AVITA Therme i Bad Tatzmannsdorf er et 

eksklusivt hotel resort. Et væld af badefornøjelser venter gæster i alle aldre på Reiters 

Resort Thermalbad i Stegersbach. Den steiriske Therme Loipersdorf, der ligger på grænsen 

til Burgenland, byder også på en bred vifte af termiske bade. Sundhed er i fokus på Kur- und 

Heiltherme Bad Sauerbrunn. Og det nyligt moderniserede Kurhaus Marienkron i det nordlige 

Burgenland ser sig selv som et center for tarme og sundhed. 

 

 

  



 
 

Data og fakta om Burgenland 

• 300 solskinstimer om året 

• Højeste bjerg: Geschriebenstein nær Oberpullendorf, 883 meter høj 

• Laveste punkt: ved Apetlon i Seewinkel, 114 meter, som også er det laveste punkt i 

hele Østrig  

• Neusiedler See: En af de få steppesøer i Europa. Maksimal dybde 1 meter. Om 

vinteren forvandles søen sommetider til skøjtebane. 

• 514 vingårde er nævnt på gourmetplatformen Falstaff 

• Verdens største samling af „Paradeiser-Saatgut“ (= tomatfrø) ejes af landmanden 

Erich Stekovics. Han har dyrket mere end 3.200 forskellige sorter på sine marker nær 

Neusiedler See. 

• Der findes 5 kurbade i Burgenland. De fleste er tilknyttet til et eller flere hoteller:  

o Sonnentherme Lutzmannsburg: Europas førende baby- og småbørnspa. 

Vandrutschebaner som fx den 270 meter lange "Monster Ride" 

o AVITA Therme in Bad Tatzmannsdorf: 2.000 m² vand, 24 saunaer, 

førsteklasses spa 

o St. Martins Therme & Lodge: Lodge med 194 værelser og suiter, mere end 

2.000 m² vandareal. "St. Martin Ranger” ledsager ture til Nationalpark 

Neusiedler See-Seewinkel.  

o Reiters Resort Thermalbad: svovlholdigt vand, 14 pools, 9 saunaer, 

familievenligt Allegria-Hotel med adgang til de termiske bade 

o Kur- und Heiltherme Bad Sauerbrunn: Specialiseret i sundhedspleje og 

spaophold 

o Therme Loipersdorf: Kurbad med saunaområde, salt grotte, eventyr pool, 

»Schaffel« bade (fra 16 år). Det steiriske kurbad ligger på grænsen til 

Burgenland. 

o Adskillige hoteller har enten deres egne termiske bade eller er tilknyttet til et 

offentligt kurbad med en "badekåbe-korridor", hvilket fuldender det 

pannoniske kurtilbud. 
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