Strandfürdő
Nezsideri strandfürdő - „tenger“ a vendégek számára
"A bécsiek tengere", már régóta így hívják Fertő-tavat, hiszen a bécsi városi lakosság hétvégi kirándulásainak legkedveltebb célja volt, és ma is az. Nezsiderben
már 1927-ben megnyitották az első Fertő-tavi fürdőt. Napjainkban a létesítmény az egész család számára minden kényelemmel ellátott, modern strandfürdő.
Egyvalami azonban ugyanaz volt egykor, mint ma: az oldott és egyedülálló légkör a Fertő-tó partján.
Ápolt napozók, nagy, árnyékot adó fákkal hívogatnak napfürdőzésre, kikapcsolódásra vagy egyszerűen csak álmodozásra. Csúszdával felszerelt, friss vizes
gyermekmedence, játszórét és gyermekjátszótér garantál szórakozást nagyoknak és kicsiknek.

A strandfürdőben sokrétű a szabadidős kínálat. Három strandröplabda-pálya, egy kosárlabdapálya, stand up paddling, csónakkölcsönző és kényelmes,
kirándulóhajón tett utazás (Baumgartner hajózás, Haider csónakkölcsönző) feledteti az időt.
Nem a Fertő-tavi szörf- és vitorlásparadicsom volna, ha a vízisportokat űzők nem találnák meg számításukat: A Segelschule Neusiedl am See vitorlásiskola
kezdőknek, haladóknak és profiknak szolgál tippekkel és trükkökkel arról, hogyan fejleszthetik képességeiket. Egy szörfközpontnak is a strandfürdőben van a
székhelye, amelyhez éves tárolóhelyek állnak fenn a szörffelszerelések számára. Itt telepedett meg a Union Yachtclub Neusiedler See jachtklub, négy
jachtkikötő és szárazkikötőhelyek, vitorlásoknak a nyugati kikötőben és a Mole West /Nyugati móló/ kikötőben áram- és vízellátással, valamint csörlőzési és
daruzási lehetőséggel biztosított vendégkikötőhelyek képezik a nezsideri strandfürdőben a jól kiépített infrastruktúra részeit.

Számos öltözőkabin, zuhanyozók és toalettek, két étterem, egy falatozó és néhány árusító pavilon tartozik a strandfürdő alapkiszolgálásához.
Háziállatokat bevinni tilos.

Bitte melden Sie vor der Ticketausgabe, wenn Sie einen Kinderwagen, Rollstuhl o.ä. sperrige Gegenstände mitführen. Sie erhalten eine spezielle Eintrittskarte!
PREISE

Erwachsene
ab 18 Jahre

Studenten bis 25 Jahre, Pensionisten,
Behinderte, Präsenzdiener *

Jugendliche
ab 14 Jahre

Kinder
ab 6 Jahre

Tageskarte

5,50

4,80

3,60

2,50

ab 14 Uhr

4,30

3,60

2,80

1,50

Wochenkarte /
7 Tage

24,00

20,00

17,50

9,50

Monatskarte

35,00

30,00

24,00

17,00
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Saisonkarte **

60,00

52,00

36,00

24,00

* Gegen Vorlage eines gültigen Ausweises
** beinhaltet einen Tageseintritt für das Hallenbad Neusiedl am See
Bitte melden Sie vor der Ticketausgabe, wenn Sie einen Kinderwagen, Rollstuhl o. ä. sperrige Gegenstände mitführen, Sie erhalten eine spezielle Eintrittskarte.
Surfberechtigungen (inkl. Eintritt)

Preise

Tageskarte

9,00

7 Tage (innerhalb dieser Saison)

50,00

Monatskarte (ab Ausgabe 1 Monat gültig)

63,00

Saisonkarte

110,00

Alle Preise in Euro, gültig ab 1. Jänner 2018
Die Benützung des Parkplatzes ist kostenlos!
GRATIS dürfen Sie an Ihrem Geburtstag, das Seebad sowie das Hallenbad besuchen.
Die Saisonkarte für das Seebad beinhaltet einen Tageseintritt in das Hallenbad, mit der Möglichkeit auf Aufzahlung für die Sauna
Die Jahreskarte für Hallenbad und Sauna beinhaltet auch die Saisonkarte für das Seebad.
Die Freizeitbetriebe Neusiedl am See GmbH freuen sich auf Ihren Besuch
Kitesurfen in Neusiedl am See
In Zusammenarbeit mit der Bgld. Landesregierung, der Wasserpolizei führen die Freizeitbetriebe Neusiedl am See seit Mai 2009 ein Pilotprojekt zwecks
Registrierung und Kennzeichnungspflicht für Kitesurfer durch. Aufgrund des administrativen Aufwands und der beschränkten Platzverhältnisse im
Strandbad Neusiedl am See werden keine Tageskarten, bzw. Tagesberechtigungen an Kitesurfer vergeben.
Für eventuelle Rückfragen stehen wir unter 0664/44 05 347 gerne zur Verfügung
Liegeplätze in unseren Yachthäfen / Surfboxen / Umkleidekabinen auf Anfrage
Gästeliegeplätze im Westhafen: bis zu 14 Tage inkl. Stromanschluss (Stromabrechnung nach Verbrauch)
Bootsliegeplätze Anfrage: Tel: 0664/44 05 347 , E: seebad@neusiedlamsee.at

Információ:
Freizeitbetriebe Neusiedl am See GmbH
Tel.: +43(0)2167/3400-20 strandfürdő, seebad@neusiedlamsee.at
Tel.: +43(0)2167/3400-70 iroda, fzb@neusiedlamsee.at
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