
KST Limba turist, Bratislava

NEZIDERSKÉ JAZERO – JUH (Rakúsko, Maďarsko) – cykloturistika

Termín: Sobota 25.4.2015

V priebehu tohto výletu navštívime okolie vzdialenejšej východnej rakúskej časti jazera a okolie južnej
maďarskej časti jazera.

V Hlavnom meste  Burgenlandu – Eisenstadte  si  okrem historického centra  možno pozrieť  zámok
Esterházy  a Bergkirche, v St.Margarethen amfiteáter  v kameňolome a sochársky park, v Ruste staré
mesto, Rybársky kostol a prístav, v Mőrbishi prístav a amfiteáter na jazere.

Maďarská časť Neziderského jazera zaberá asi štvrtinu z jeho celkovej plochy, z veľkej časti je jazero
zarastené  rákosím,  spolu  s bezprostredným  okolím  je  prírodnou  rezerváciou  s ornitologickým
významom.  Sídli  tu  250  druhov  vodných  vtákov.  Vo  Fertőrákose  je  zaujímavý  podzemný  lom
a odbočkou z hlavnej cesty možno prísť k rybárskemu centru si zaujímavou architektúrou.

Na konci cyklotrasy v osade Fertőd sa nachádza najväčší a najkrajší barokový zámok v Maďarsku, Je
prístupný verejnosti, najväčšou zaujímavosťou je freska na strope Banketovej sály, kde sa Appolónov
voz ženie priamo k vám, bez ohľadu na to z ktorej strany sály sa naň pozeráte.

Trasa vedie po cyklocestách a vedľajších cestách s asfaltovým povrchom, profil je iba mierne zvlnený
– vhodné pre všetky druhy bicyklov.

Základná trasa: Eisenstadt, Trausdorf, St.Margarethen, Mőrbish, Fertőrakos, Balf, Fertőd – 50 km. 

Možnosti predĺženia: 

Rust(iba  mesto)  +  2  km,  Rust  (mesto+prístav)+  4km,  Mőrbish  prístav+5km,  Fertőrakos(rybárska
stanica + prístav) + 6 km

Doprava: Autobus s prívesom

Poistenie: V cene zájazdu nie je žiadne poistenie. Podmienkou účasti na zájazde je uzavreté Poistenie
liečebných nákladov v zahraničí. Doporučené je i poistenie storna zájazdu.

Stornopodmienky:  Pri  zrušení  účasti  na  zájazde  menej  ako  7  dní  pred  termínom  zájazdu  sa
zaplatená suma nevracia. Vráti sa iba v prípade, keď si účastník sám nájde náhradníka.

Cena: 16 €

V cene je doprava osôb, bicyklov v prívese, sprievodca a informačný materiál

V cene nie je: vstupné do zámku Fertőd – dospelí 2500Ft (cca 8,50€), študenti,seniori 1500Ft(cca 5 €)



Prihlášky: Zaplatenie ceny zájazdu na účet 20206727/6500 v Poštovej banke, variabilný symbol 07
a mailom  INFO  o zaplatení.  Pred  záväznou  prihláškou  t.j.  zaplatením  sa  informujte  vopred
o VOĹNÝCH miestach.

Kontakt/Info:  katka.schmidtova@gmail.com

Odchod/príchod: Odchod v ranných hodinách, čas s miesto včas oznámime.

Predpokladaný návrat do 21.00 hod.


