
 

 

KST LIMBA TURIST - 2018 
www.limbaturist.szm.com 

ÚDOLIE WACHAU 
Termín: Sobota 15.9.2018 

 

Dunaj si na území Dolného Rakúska vyhĺbil malebné koryto medzi pahorkami a poliami. Najkrajší rakúsky úsek Dunaja leží medzi 
mestami Melk a Krems an der Donau a je známy pod názvom Wachau. Tunajšiu krajinu charakterizujú vinice, zalesnené svahy, 
vinárske dedinky a impozantné pevnosti v takmer každom oblúku rieky. Oblasť je harmonickou kombináciou prírodných krás a 
kultúrnych zaujímavostí, je v zozname svetového dedičstva UNESCO. 

Náročnost: základná trasa vedie po Dunajskej cyklistickej ceste bez automobilovej prevádzky s asfaltovým povrchom po rovine. 
Je vhodná pre rekreačne bicyklujúcich dospelých a deti. Zdatnejší účastíci si môžu pridať výjazd na výhľadové miesta rozhľadňu 
Jauerling, hrad Agstein alebo nenáročné pešie vychádzky na zrúcaniny hradov Hinterhaus a Dürnstein. 

Trasa: Melk, Willendorf, Spitz, Weisenkirchen, Dürstein – 40km 

Cena: V cene 16,50 EUR je doprava osôb, bicyklov v cykloprívese, sprievodca a informačný materiál. Cena platí pri plnom obsa-
dení  cykloprívesu.  

Doprava: autobus s cykloprívesom 

Poistenie: V cene zájazdu nie je žiadne poistenie.  Podmienkou účasti je  mať uzavreté Poistenie liečebných nákladov v zahraničí. 
Pre účastníkov, ktorí nemajú poistenie storna zájazdu v ročnom poistení sa odporúča uzavrieť si ho individuálne na tento  zájazd 
(napr. v poisťovni Allianz). 

Storno podmienky: Pri  zrušení účasti na zájazde 7 a menej dní a pri nenastúpení na zájazd sa zaplatená suma nevracia. Vrá-
ti  sa v prípade, ak má účastník (prípadne organizátor zájazdu) za seba náhradníka.  

Prihlášky: Zaplatenie ceny zájazdu na účet 20206727/6500 (IBAN: SK64 6500 0000 0000 2020 6727) v Poštovej banke, var. 
symbol 17 a e-mailom info o zaplatení na uvedenú adresu. Pred zaplatením sa informujte o voľných miestach.  

Kontakt na prihlasovanie:   Marta Lovásková, e-mail: marta.lovaskova@gmail.com  

Odchod/príchod: nakladanie bicyklov je 14.9.2018 od 17.30 do 18.00 pri kúpalisku Matador v Petržalke. Pristavenie autobusu 
15.9.2018 o 6.25 na parkovisku  pri Starom moste v Petržalke,  odchod o 6.30. Predpokladaný návrat na uvedené parkovisko do 
20.30 hod. 

http://www.limbaturist.szm.com/

