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NÁRODNÝ PARK THAYATAL/PODYJÍ – RAKÚSKO - PEŠO 
(Meandre Dyje, hrady a výhľady) 
Termín: sobota 22. októbra 2016 

 
 

 
 
Národný park Thayatal je jedným zo šiestich národných parkov Rakúska. Bol vyhlásený s platnosťou od 1.1.2000 na 
rozlohe necelých 14 km2  na území bývalej prírodnej rezervácie Thayatal. Je pokračovaním Národného parku Podyjí        
(v ČR) na území Rakúska.  

Reliéf územia je veľmi pestrý. Kaňonovité údolie rieky Dyje zahĺbené do okolitého terénu až o 220 m je typické mnohými 
meandrami, skalnými stenami a kamennými moriami.   

Vďaka svojej polohe nebolo údolie Dyje v dĺžke 42 km v minulosti pozmenené výstavbou priehrad, komunikácií, 
priemyslových alebo rekreačných objektov. Keďže územie bolo hraničnou oblasťou, boli vybudované v okolí rieky viaceré 
hrady, z ktorých vidíme  Kaju a Hardegg. Rovnomenné sídlo je najmenším mestom v Rakúsku. 

Náročnosť: 1. variant: 14,5/cca 300 m     2. variant: 18,5 km/cca 450 m     

Stravovanie: Doporučuje sa mať na celý deň vlastné jedlo. 

Doprava: Autobus 

Poistenie: V cene zájazdu nie je žiadne poistenie. Odporúča sa individuálne poistenie storna zájazdu (Allianz). 

Storno podmienky: Pri zrušení účasti na zájazde 7 a menej dní pred jeho termínom sa zaplatená suma nevracia. Vráti 
sa len v prípade ak  si účastník zájazdu  sám nájde za seba náhradníka (alebo náhradníka má organizátor zájazdu). 

Cena: 13 €  pre členov KST Limba turist, 16 € pre iných účastníkov. Uvedená cena platí pri plnom obsadení autobusu.  

V cene je: doprava autobusom, sprievodca a info materiál. Vstupy do platených objektov nie sú v cene zájazdu.   

Prihlášky: Zaplatenie ceny zájazdu na účet 20206727/6500, IBAN: SK64 6500 0000 0000 2020 6727, v Poštovej banke, 
var. symbol: 21 a mailom info o zaplatení. Pred záväznou prihláškou, t. j. pred zaplatením ceny zájazdu sa vopred 
informujte o voľných miestach. 

Kontakt:  Zita Rosůlková, e-mail: rosulkova9@gmail.com    

Odchod/príchod: Pristavenie autobusu o 06:25 hod., odchod o 06:30 hod. Predpokladaný návrat do 20:30 hod. Miesto 
odchodu včas upresníme.  
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