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niča a číslo izby je napísané na fľaši.
Aj jedálny lístok pripomína, že hostia
sa nachádzajú vo vinárskej oblasti. 

Vínne kúpele – balzam na telo
Kozmetické produkty na báze ví-

na ponúkajú aj hotelové kúpele.
V samotnom Poysdorfe možno na-
vštíviť vínny trh s ponukou produk-
tov od 29 vinárov a pred kúpou vína
aj niektoré vína ochutnať. Poteší aj
predajná cena, pretože je to cena za
predaj z dvora. Zaujme zelený vel-
tlín, ktorého ročník 2003 získal po

prvýkrát ocenenie DAC (Districtus
Austriae Controllatis). Poysdorf leží
v tzv. Vínnej štvrti Rakúska (Wein-
viertel), najväčšej vinárskej oblasti,
kde sa vinič pestuje na ploche 
16 650 hektárov. Oblasť je rozdele-
ná do troch častí a hlavným mestom
severovýchodnej časti, ktorá priamo
hraničí aj so Slovenskom, je práve
mesto Poysdorf. Miestne dedinky oz-
načujú aj ako dedinky bez komínov,
pretože majú celé ulice s vínnymi
pivničkami. Hlavným predstaviteľom
pôžitkov spojených s pitím vína je

zelený veltlín, ktorý sa tu pestuje na
viac ako 8 500 hektároch, čo pred-
stavuje polovicu výmery určenej na
jeho pestovanie v Rakúsku, ale aj
polovicu celosvetovo.

Z Poysdorfu pokračujeme do Mayer-
lingu. Tu navštívime karmelitánsky
kostol a lovecký zámoček, v ktorom
sa oboznámime s tragickými udalos-
ťami z 30. januára 1889 – korunné-
ho princa Rudolfa a jeho milenky
Mary Vetsera. A potom prichádzame
do posledného cieľa nášho pobytu
do Adamstalu pri Ramsau. Golfové
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Po zaujímavom golfe sme navštívili
Mohylu mieru vysokú 26 metrov na
Prateckom kopci pri obci Prace, ktorú
postavili počas rokov 1910 – 1912.
Od okrúhleho výročia bitky pri Slavko-
ve v roku 2005 (po nemecky Auster-
litz) – bitky troch cisárov (2. 12.
1805), výstavné priestory ponúkajú
veľmi zaujímavú multimediálnu expo-
zíciu. Napoleon Bonaparte bojoval
proti ruskému cárovi Alexandrovi I.
a rímskemu cisárovi Františkovi I. Bit-
ku vyhral Napoleon a Francúzsko
a Rakúsko podpísalo v Bratislave

mierovú dohodu – Bratislavský mier.
Zaujala nás aj výborná akustika v sa-
motnom pamätníku, ak šepkáte sme-
rom k stene v jednom kúte, v opač-
nom vás bude výborne počuť.

Nové golfové ihrisko
Z českého Slavkova pokračujeme

okolo malebného Mikulova do rakús -
keho Poysdorfu. Plánujeme zahrať si
na len nedávno otvorenom golfovom
ihrisku Poysdorf, ktoré hneď po svo-
jom otvorení získalo ocenenie naj-
lepšie novootvorené golfové ihrisko

v Rakúsku (poplatok za hru počas
týždňa 35 a počas víkendu 55 eur
pre hotelových hostí). Autor ihriska
dokonale využil mierne zvlnenú kra-
jinu a počas celej hry máte pocit, že
hráte uprostred vinohradov. Ihrisko
najviac zaujme prvou jamkou prud-
ko stúpajúcou za výborným výhľa-
dom z priľahlého kopca a poslednou
osemnástou jamkou, z ktorej máte
celú krajinu opäť ako na dlani. Uby-
tovanie priamo na ihrisku ponúka
hotel Veltlin. Každá hotelová izba je
označená názvom jedného druhu vi-

Golfový klub Austerlitz neďaleko Brna ponúka hráčom zaujímavú a náročnú
hru v teréne s významnými výškovými rozdielmi. Našťastie v máji okolie
ihriska ešte nemalo štandardné vysoké porasty a tak sa občas zatúlaná
loptička hľadala o niečo ľahšie. Prekvapila nás aj veľmi prijateľná cena za
hru v pondelok, a to iba 600 Kč za osemnásť jamiek. 

Tip na víkend: Slavkov (Austerlitz) – Poysdorf – Adamstal

Golf a kvalitné víno
v jednom...
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ihrisko Adamstal bolo už niekoľko-
krát ocenené ako najlepšie rakúske
ihrisko. Pôvodná deviatka (1995) sa
rozšírila na osemnástku, neskôr
však pribudli ďalšie jamky na najvyš-
ších miestach pohoria a tak vznikli
dve ihriská, jedna deviatka a jedna
osemnástka. Hneď po našom prí-
chode si ideme zahrať deviatku 
Wallerbach.

Najlepšie golfové ihrisko
v Rakúsku

Ubytujeme sa priamo na ihrisku
v klubovom dome, ďalšie možnosti
ubytovania sú v okolitých dedinkách.

Druhý deň hráme majstrovskú
osemnástku (poplatok za hru počas
týždňa 70, počas víkendu 85 eur).
Ihrisko dokonale zladené s okolitou
prírodou, náročné na hru, poskytujú-
ce však pocit, že už bližšie k prírode
ani nemôžete byť, ponúka aj špecia-
litu, ktorú inde ťažko nájdete. Zacho-
vaním pôvodnej osemnástej jamky
vznikla jamka devätnástka, hoci sa
zvyčajne tak označuje barový pult
v klubovom dome, a táto jamka je
uvedená aj v „skórkarte“. Jamka
s významným výškovým rozdielom
medzi odpaliskom a jamkoviskom
určite poteší hráča, ak sa aj tu poda-

rí zahrať dobrý výsledok. V klubovom
dome nezabudnite ochutnať výborný
steak z tuniaka alebo grilovaného
pstruha.

Počas uvedeného výletu sme od-
jazdili menej ako päťsto kilometrov
(odchod a príchod do Bratislavy), za-
hrali tri veľmi dobré golfové ihriská
a program vhodne doplnila návšteva
Mohyly mieru a ochutnávka rakú-
skych vín.


