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KAMPTALWEG – Cykloturistika
Sobota 14.09.2019

Zámok Grafenegg

Rieka KAMP, ľavostranný prítok Dunaja, tvorí rozhranie medzi oblasťami Waldviertel a Wienviertel doľnorakúskej
spolkovej krajiny. Okrem meandrujúcej rieky v údolí a okolitej prírody zaujmú aj viaceré kultúrno-historické pamiatky.
Na začiatku cyklotrasy sa nachádza kláštor Altenburg, ďalej po trase je renesančný zámok Rosenburg, zrúcanina hradu
Buchberg, vinárske mestečko Langenlois a v cieli zámok Grafenegg. Spestrením nenáročnej cyklotúry môže byť aj
výjazd na rozhľadňu Kamptalwarte nad Zöbingom.
Trasa: Altenburg (kláštor), Rosenburg, Gars am Kamp, Langenlois, Gobelsburg, Etsdorf am Kamp, zámok Grafenegg –
cca 50 km.
Náročnosť: Trasa vedie prevažne po cykloceste so spevneným povrchom; kratšie úseky i po vedľajších cestách s moto
prevádzkou. Odporúčaná je cykloprilba.
Cena: 20 Eur. V cene je zahrnutá doprava osôb, bicyklov na cykloprívese, sprievodca a informačný materiál. Cena platí
pri plnom obsadení autobusu.
Doprava: Zájazdový autobus s cykloprívesom.
Poistenie: V cene zájazdu nie je žiadne poistenie, vzhľadom na to, že väčšina pravidelných účastníkov nejaké ročné

poistenie má. Podmienkou účasti je mať uzatvorené poistenie liečebných nákladov v zahraničí, v ktorom je zahrnutá
turistika. Odporúča sa individuálne poistenie storna zájazdu (pre účastníkov, ktorí ho nemajú vo svojom ročnom
poistení).
Storno podmienky: Pri zrušení účasti 7 a menej dní pred termínom zájazdu sa zaplatená suma nevracia. Vráti sa iba
v prípade, ak si účastník sám nájde náhradníka.
Prihláška: Zaplatenie ceny zájazdu na účet 20206727/6500 (IBAN: SK64 6500 0000 0000 2020 6727) v Poštovej banke,

var. symbol 18 a e-mailom info o zaplatení. Pri platbe priamym vkladom v Poštovej banke uveďte meno odosielateľa.
Pred zaplatením ceny zájazdu sa informujte o voľných miestach.
Kontakt a prihlasovanie: email: pecnova@chello.sk
Odchod/príchod: Nakladanie bicyklov v piatok 13.09.2019 od 17.30 pri kúpalisku Matador v Petržalke. Pristavenie

autobusu 14.09. 2019 o 6:50 na parkovisku pri Starom moste v Petržalke; odchod o 7:00 hod. Predpokladaný
návrat do 21.30 hod. na miesto odchodu.

