
CYKLOAUSTRIA 2022 
 
 
Exkurzia sa uskutoční v termíne od 23.6. do 28.6. 2022 (štvrtok až utorok). 
Ubytovanie a centrálu budeme mať v obci Viehhofen v krásnom domčeku 
s muškátmi ako sa na Rakúsko patrí. Bicyklovať budeme len s nevyhnutnou 
batožinou na daný deň, to znamená „na ľahko“. 
Prvý deň, keď sa budeme presúvať z Bratislavy do Viehhofenu. Po ceste sa 
zastavíme pri Mondsee. Pohodová trasa okolo jazera 25km so zástavkou 
v jednom múzeu a prípadne kúpanie sa v Mondsee. 
Druhý deň sa budeme pohybovať po pôvodnom dne Zellského jazera, 

pričom si to dnešné aj 
detailne prezrieme. Čaká 
nás regionálne centrum Saalfelden am Steinernen Meer a okolité 
zaujímavosti. Tiež sa bude jednať o pohodový deň s najazdením 56 
km.  
Tretí deň máme v pláne Hallstattské jazero. Samo osebe je to paráda, 
no my si to ešte vylepšíme skúmaním masívu Plassen a na bicykloch sa 
dostaneme nad hranicu 1500 výškových metrov. Trasa však nebude 
dlhá cca 42 km. Výhodou bude, že v Hallstatte ešte nestretneme davy 
čínskych turistov. 
Štvrtý deň bude 

tiež veľmi zaujímavý. Vyrazíme na 
Grossglocknerhochalpenstrasse. Výšľap na Edelweissspitze 
(plesnivcová hora) vo výške 2572 mnm môže zvládnuť každý, ak 
sa bude držať dobrých rád, ľahkého prevodu a konštantného 
tempa. Vyšľapať si nad hornú hranicu alpského lesa sa nestáva 
každý deň a garantujem Vám, že sa to zaradí medzi vaše top 
životné zážitky. 
Piaty deň sa Vám bude veľmi páčiť. Prezrieme si Kaprun, jedno 
z turistických centier regiónu, prejdeme sa peknou tiesňavou. 
Lanovkou aj s bicyklami sa vyvezieme do lyžiarskeho strediska 
tesne pod 2000 metrov nad morom a odtiaľ si to zídeme značenou cyklocestou dolu kopcom späť do Kaprunu. 

Posledný deň máme naplánovanú prehliadku Salzburgu. Je to jedno 
z najlepšie prispôsobených miest pre cyklodopravu. Aj Mozart by tu 
bicykloval. 
Cenu garantujeme na 280€ za osobu. V cene je doprava, ubytovanie, 
vstupy a aj jedna lanovka. 
Ostatné náklady ako jedlo, pitie, poistenie, či náklady spojené 
s protipandemickými opatreniami (napr. PCR test) nie sú zahrnuté v cene. 
Aj Rakúsko postupne ustupuje od reštrikčných opatrení, ktoré malo azda 
najprísnejšie z európskych krajín. Ubytovanie je vybavené kuchyňou, 
ktorú určite využijeme aj pri spoločnom stolovaní. 
Cykloexkurzia je fyzicky náročnejšia, no je zvládnuteľná pre každého, kto 
má rád geografiu a bicykel. Máme dosť skúsenosti s rozložením síl na celú 
dĺžku exkurzie. Jazdiť budeme naľahko bez zbytočnej batožiny. 
 


