Rakousko | Německo, Podunajská cyklostezka – Historie a
víno (cyklistika) 6 dní
Pojeďte s námi na kole nebo kolečkových bruslích projet malebný kraj vinic a
nádherných zákrut řeky Dunaje. Začneme v historické části Bavorska, kde se
psali dějiny vzdělání ale i biskupského sídla v Deggendorfu a Passau. V Passau
se stékají tři řeky Dunaj, Inn a Ilz a také se sjíždí podunajská cyklostezka a
innská cyklostezka. Dále budeme kromě nádherné přírody obdivovat nepřeberné
množství hradů a zámků, projedete b ezpočet krásných vesnic, a to vše pouze s
minimálním převýšením. Cyklozájezd Podunajská cyklostezka zvládnete
absolvovat s celou rodinou či sami a během zájezdu můžete kolo i brusle
kombinovat.
Šestidenní cyklozájezd údolím řeky Dunaj vede jejími zákruty a mezi vinicemi.
Údolí je lemováno množstvím hradů, zámků a klášterů. Kraj Dunaje je
především krajem vína a dobrého jídla. Cestu Vám tak bude zpříjemňovat místní
veltlín a riesling. Během zájezdu Vás vezmeme do vinař ství, kde je také možno
vína zdarma okoštovat a případně si nakoupit i domů. Poslední dva dny
strávíme v malebné oblasti Wachau, vinařské perle Rakouska. Zdejší malebné
vinařské vinice stojí za návštěvu a přímo lákají k ochutnávání vín během cesty.
Atmosféra této části trasy přispívá k neuvěřitelné pohodě a radosti z výletu.
Večer v této oblasti strávíme v místním Heurigeru kde ochutnáme zdejší vína i
speciality ve stylu Bauern Jause (večere ve formě degustace produktů místních
farmářů). Pohodě zájezdu jistě přidá také posezení u grilu na statku v Aschach,
kdy máte sníst tolik, kolik zvládnete.
Pro Váš komfort jede za Vámi po celou trasu zájezdu doprovodný bus. Máte tak
jedinečnou možnost si etapy jakkoli zkracovat nebo třeba vyměnit brusle za
kolo pokud budete mít bruslení dost… 
V doprovodném autokaru bude možno se přepravit, pokud se Vám nebude
dostávat sil i kdykoli během cesty bez problému, po celou dobu převeze i vaše
cestovní zavazadla.

Termín a cena
V ceně:
Doprava kol a osob během cesty, ubytování vždy se snídaní, 1x degustační
večeře a grilování, průvodce, informační materiály, technický doprovod,
pojištění CK proti úpadku. Doprava po německém území do Deggendorfu.
Není v ceně:
Cestovní pojištění. Jiné než vyjmenované stravování , doprava zpět z Vídně –
pro železničáře doporučena FIP ÖBB, neželezničáře zdarma dovezeme do
Břeclavi k vlaku.

Souhrnné informace o programu
Cyklistika | In-line kolečkové brusle
Rakousko, okolí Dunaje, Deggendorf – Vídeň
Penzion
Jízdní kolo nebo i In-line kolečkové brusle (případně cyklistická přilba,
Vybavení
chrániče, není povinné!), možnost kombinace s jízdním kolem i během dne
Délka zájezdu 6 dní včetně cesty
Nízká
Náročnost
Aktivita
Lokalita
Ubytování

Více informací o programu
1.den
Odjezd z ČR, do Bavorského města Deggendorf. Město je známé kapkovitým
tvarem historického centra, kde nalezneme stavby, vystavěné především
v gotickém a barokním stylu. Město leží na okraji Bavorského lesa, kterým
budete projíždět celou etapu. Následuje h istorické město Vilshofen a dále pak
Passau. Univerzitní metropoli, která leží na kouzelném soutoku tří řek, Dunaj,
Inn a Ilz, ty jsou navíc od sebe odděleny dramatickými skalními ostrohy. (60
km)
2.den
Z Passau je možné vydat se po pravém břehu kolem kláštera Engelhartszell,
dále meandry úzkého údolí, lemovaného strmými svahy a zříceninami hradů do
městečka Aschach. Nebo po levém břehu, kde je výborný asfalt pro bruslaře až
k meandru Donauschlinge. A dále trasa pokračuje v údolí, které je sevřené
strmými svahy padajícími přímo k řece, proto zde nejsou téměř žádná obydlí a
nevede tudy jiná cesta ani silnice než Podunajská cyklostezka s perfektním
asfaltem pro bruslaře.
(27 – 70km)
3.den
Feldkirchen přes Linz. V Linzi je možnost koupání v jezeře Pleschin gsee, což je
umělé jezero s průzračně čistou vodou a příjemným relaxačním areálem dále
pokračujeme přes Mauthausen, kde je možné navštívit památník a expozici
koncentračního tábora, nebo St. Florian do městečka Wallsee, kde jsme
ubytováni u příjemného sportovně relaxačního parku s možností koupání ve
slepém rameni Dunaje (etapy 30 - 85 km).
4.den
Wallsee, krajinou vína, hradů a klášterů Wachau. Wachau je hlavní vinařskou
oblastí v Rakousku, úzké údolí lemované vysokými a strmými svahy osázené
vinnou révou a meruňkami, kam oko dohlédne. Na trase nás také čeká
majestátní klášter v Melku, ten stojí na svahu nad stejnojmenným, historickým
městem Melk. Na vrcholcích stojí majestátní řada hradů, nejzajímavější z nich
Aggsbach tyčící se na skalním ostrohu určitě stojí za návštěvu. Trasa ve
Wachau vede malebnými vesničkami s řadou vinařství a končí pod zříceninou
hradu Aggsbach ve vsi Aggsbach Markt (etapy 35 - 75 km), večer nás čeká

stylová večeře zvaná Jausee v místním vinném dvoře (heuriger – varianta na
naše vinné sklepy)
5.den
Dnes nás čeká krajina dvou světů, začneme ve Wachau, vinař ské oblasti, která
se nese ve stejném duchu, jako závěr předchozí etapy, projedeme pod
zříceninou hradu Dürnstein, centrum stejnojmenného města stojí určitě také za
projití, pro bruslaře ale pozor na „kočičí hlavy“. Dále pokračujeme podobnou
krajinou do Městečka Krems (Kremže), historie města sahá až do roku 1000.
Krajina se zde rychle změní v rovinatou hospodářskou oblast. Krátce za městem
Kerms se na pravém břehu také objevuje majestátní klášter Göttweig, pokud
máte dost sil, můžete k němu vyrazit na kole, pokud ne, je Vám k dispozici náš
mikrobus. Klášter Göttweig určitě stojí za výlet , jsou zde k vidění rozsáhlé
umělecké sbírky a známe císařské schody.
Dále do města Tulln už pokračujeme hospodářkou krajinou. (35 – 70km)
6.den
Cílem této etapy je Vídeň, kterou asi není třeba, nijak zvlášť představovat,
cestou ještě pojedeme pahorkatinou před Vídní, známou jako Víd eňský les. A
pak už následuje Rakouská metropole, zde je možné navštívit Zámek Schönbrunn,
Španělská dvorní jezdecká škola, Štěpánský dóm a obří kolo Riesenrad jsou jen některé z
mnoha zajímavostí a pamětihodností. Určitě také stojí za to dát si kávu a sacher v legendární
kavárně Leopolda Havelky, který zde dohlížel na provoz až do své smrti, ve 100 letech! (60
km)

