5 tipů

V oblasti mezi řekou Dunaj a alpským
obloukem se rozprostírá Mostviertel
plný kontrastů, který nadchne na
mnoha úrovních.
Na severu lemuje více než 300 000
hrušní mírně kopcovitou a úrodnou
krajinu kolem Moststraße. Návštěva
v zemi hrušní skýtající velký požitek se
vyplatí především v období rozkvětu
v dubnu, kdy můžete skvěle jezdit na
kole, podnikat pěší túry a vychutnávat
si zklidnění. Na jihu je to více
dobrodružné, horské a hornatější,

10 AKTIV CAMP PURGSTALL
Camping & Ferienpark

20 DONAUPARK CAMPING
KLOSTERNEUBURG

1

2

Stejně jako krajina Mostviertelu jsou rozmanité i její poklady země. Od jedinečného
hruškového moštu s obsahem alkoholu
přes odvážné speciality z dřínků z oblasti
Pielachtal až po ušlechtilé víno z Traisentalu – kulinářské speciality nejlépe ochutnáte v rámci akce Mostviertel Feldversuche neboli Mostviertelské polní pokusy.

Více k tématu:

 www.dolni-rakousko.info/mostviertel

3

5

Nezkrotná příroda

P
 ohodová
cyklistika kolem řek

Další možnosti, jak poznávat krajinářské
tváře Mostviertelu, nabízí Ybbstalská
cyklostezka, která vede částečně po trase
bývalé železnice, ale vždy poblíž řeky.
Také nová Traisentalská cyklostezka měřící
111 km se doporučuje jako aktivní poznávací trasa napříč regionem.
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PŘÍRODA V REGIONU MOSTVIERTEL ČARUJE.

© Weinviertel Tourismus/Petr Blaha
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T
 ajemství
sklepní uličky

Weinviertel přímo vyzývá k tomu, vzít si
kolo a prozkoumat region po místních vinařských stezkách. Vícedenní cyklotúry,
například po cyklostezce Kamp-ThayaMarch-Radroute nebo po Iron Curtain
Trail nadchnou hobby sportovce a cyklisty
požitkáře.

V délce celkem 286 km protéká Dunaj
územím Dolního Rakouska – z hlediska
krajiny se jedná o nejkrásnější, kulturně
nejbohatší a kulinářsky nejvydatnější
kilo- metry tohoto velkého toku, jenž na
svých březích odhaluje region v celé
jeho nádheře se stavbami z římského
období, s bájnými hrady, se známými
klášterya působivými zámky.
Také příroda se tu předvádí v ohromující rozmanitosti – jako původní divoká
krajina v národním parku Dunajské luhy
(Donau-Auen) anebo jako nezaměni-

W
 einviertel kdysi

Líbila by se cesta časem? Výlet
do muzea vesnice Museumsdorf Niedersulz, největšího skanzenu Dolního Rakouska, ukáže, jak vypadal běžný den ve
weinviertelské vesnici před 200 lety.

5 tipů

Z PRVNÍ RUKY

Dolní
Rakousko

Zemské hlavní město je významným
hospodářským, vědeckým a kulturním
centrem, v kterém se v harmonické
symbióze snoubí styly baroka, secese
a moderny. Zemské divadlo (Landestheater), kulturní centrum Festspielhaus
a Muzeum Dolního Rakouska jsou jen
některé z mnoha cílů, které stojí za vidění.

S cestovními tipy pro gurmány

Prohlídka sklepní uličky s průvodcem poskytne náhled do historického kulturního
dědictví. Dříve sloužily sklepní uličky jako
místo pro výrobu a skladování vína, dnes
se o ně pečuje s láskou a stávají se místem
děje družných sklepních slavností.

Dunaj

města

3
1

telná a jedinečná kulturní krajina
v památce UNESCO ve Wachau.
O skutečné okamžiky štěstí se postarají
vína světového věhlasu a hustá síť
výtečných restaurací, pohostinství
a vinných šenků. Největší dojem ale na
vás region udělá, když jeho přednosti
prozkoumáte z paluby lodi.

V
 šude samá
meruňka

Pro mnoho lidí je Wachau nejkrásnějším
úsekem Dunaje. Region zapsaný na Seznamu
světového kulturního dědictví nejlépe zažijete na turistické stezce Welterbesteig (Stezka
světového dě-dictví). Objevíte tady atraktivity
jako terasovité vinice zalité sluncem nebo
meruňky z Wachau, které během období
rozkvětu a sklizně dodají tu správnou chuť
na návštěvu regionu.

 www.dolni-rakousko.info/
dunaj-dolni-rakousko

2

Vznešenost zavazuje

DUNAJ JE ŽIVOTNÍ TEPNOU DOLNÍHO RAKOUSKA.

Ryzí kultura

Kunstmeile Krems je „umělecká míle“
táhnoucí se jako kulturní pojítko umě-lecky
zaměřených institucí kulturním
a univerzitním městem Krems. V jejím centru
předvádějí Kunsthalle Krems (Hala umění
Krems), Karikaturmuseum Krems (Muzeum
karikatury Krems) a spektakulární
Landesgalerie Niederösterreich (Zemská
galerie Dolního Rakouska) po celý rok
výstavy s vysoce ceněnými exponáty.

5

Zámky Hof, Orth, Eckartsau a Niederweiden jsou zrovna tak okouzlující
a ohromující jako vznosné zámky
v oblasti Marchfeld, které byste určitě
měli poctít svou návštěvou.

 elená znamená
Z
naději

Tulln an der Donau zaujímá přední postavení
v Rakousku jako město zahrad. Kromě
mnoha velkých zahradnictví je zajímavé si
prohlédnout GARTEN TULLN, první přehlídku ekologických ukázkových zahrad Evropy.

4

Více k tématu:

© schwarz-koenig.at

V přírodním parku Ötscher-Tormäuer
ohromí milovníky přírody a horské
dobrodruhy bizarně tvarované skalní útvary,
hluboké soutěsky a nádherné vyhlídkové
body předvádějící pestré divadlo. Četné
turistické stezky je možné díky úzkokolejce
Mariazellerbahn kom-binovat v zážitkové
turistické okruhy.

33 TERRASSEN-CAMPING TRAISEN

 www.dolni-rakousko.info/weinviertel

DOLNi RAKOUSKO
Překvapivě svěží.

Kempování v Dolním Rakousku
Dolní Rakousko má rozsáhlou síť nabídky kempů. Nejčastěji jsou vedeny
jako rodinné firmy, leží na Dunaji, v Donauviertel a Weinviertel, v oblastech Wienerwald (Vídeňského Lesa), ve Wiener Alpen (Vídeňských
Alpách) a v od Dunaje k předhoří Alp mírně se zvedající Mostviertel
(Moštové čtvrti).

 a kole od požitku
N
k požitku

Početná občerstvení, odpočívky
a gurmánská zastavení dělají
z cyklostezky něco zcela výjimečného –
není divu, že patří k nejoblíbenějším
cyklotrasám Evropy.

Katalog zahrnuje kempy ve všech oblastech od komfortních až po jednoduše udržované, od míst v údolích v rovinatých oblastech se snadným
příjezdem, až po idylicky umístěné kempy v horských oblastech
s výhledem na dolnorakouské vrcholky Alp. Je lhostejné, zda cestujete
se stanem, karavanem nebo s obytným vozem.

41 PARADIS GARDEN CAMPING
12 CAMPING AM SEE

Určitě najdete to správné pro svůj vkus.

5 tipů

		
Více informací:

 Vyznamenané kempy PDF

Sdělte nám své nápady, jak by mohlo být
kempování ještě lepší a ekologičtější:

Koupel v Badenu

Baden bei Wien je nejenom lázeňským městem s tradicí a šarmem, ale také městem
umění: s festivalem „Festival La Gacilly
Baden Photo“ se tady odehrává největší
open-air festival fotografie v Evropě.

5

Region se může pyšnit velkým kulturním
a imperiálním dědictvím, což potvrdí
i návštěva klášterů Heiligenkreuz, Klosterneuburg nebo zámeckého parku Laxenburg. Využijte také velkou kulturní nabídku.
Najdete tady vše, od opery až po moderní
umění.

 umwelt@camping-niederoesterreich.at

3

M
 arcipán, který
roste na stromech

Znáte jeřáb břek? Plody těchto vysokých
stromů mají červeno-hnědou barvu a skvělé
marcipánové aroma. Vyrábějí se z nich
pálenky, likéry a marmelády. Pravý produkt
„slow food“!
POTĚŠENÍ PRO OKO: JARNÍ PROBUZENÍ VE VÍDEŇSKÉM LESE.

P
 říběhy
z Vídeňského lesa

Welt. Terén pak dále stoupá přes
horské pastviny vrcholu Wechsel až
k nádražní krajině Semmeringu,
v rozlehlém pohoří Rax dosahuje jeden
ze svých charakteristických vrcholů,
pokračuje přes výrazný Schneeberg
a přes táhlou náhorní plošinu masívu
Hohe Wand klesá zpátky dolů. Všemi
těmito úseky krajiny prochází „Stezka
vídeňským alpským obloukem“ dlouhá
přibližně 300 kilometrů.

Více k tématu:

 www.dolni-rakousko.info/
videnske-alpy

V ÝL E T D O R E G I O N U V Í D E Ň S K ÝC H A L P S E V Ž DY V YP L AT Í .

3

Seznámení se s městem

Informace o Dolním Rakousku
a objednání prospektů:
Tel +43 (0) 2742 / 9000-9000
Tel +43 (0) 800 / 228 44 00 (bezcelní)
info@noe.co.at
www.niederoesterreich.at

Hory leží nejen blízko, ale jsou i snadno
dostupné. Třeba s ozubenou dráhou
Schneebergbahn vedoucí k nejvýše položenému nádraží Rakouska v nadmořské
výšce 1 800 m, s historickou kabinovou lanovkou Rax anebo po placené cestě
směřující do přírodního parku Hohe Wand.

4

2

J
 de se nahoru –
a sice velmi jednoduše

www.camping-niederoesterreich.at
magazin.niederoesterreich.at
veranstaltungen.niederoesterreich.at

P
 oznávací túra
pro mlsný jazýček

Dolnorakouská aplikace ke stažení ve
vašem App Store
Sledujte nás:

Region se vyznačuje vysokou hustotou restauračních zařízení s regionálními specialitami přímo od výrobců. Tyto podniky jsou
označené zeleným štítem Wirtshauskultur.

Město Wiener Neustadt se nazývá hlavním
městem Vídeňských Alp. Siluetu města, viditelnou již z dálky, charakterizuje mohutná
pozdně románská katedrála, vojenská akademie založená za Marie Terezie nebo vodárenská věž jako symbol města.

www.fb.com/visitniederoesterreich
www.instagram.com/visitniederoesterreich
© Rita Newman

 www.dolni-rakousko.info/vidensky-les

Jestli letní pobyt nebo zimní dovolená,
Vídeňské Alpy vzdálené jen hodinu jízdy
autem na jih od Vídně mají staletou
tradici jako dovolenkový region a jsou
snadno, bez komplikací a rychle
přístupné směrem z Vídně. Po výstavbě
železnice Semmeringbahn, která
mimochodem patří k světovému
kulturnímu dědictví UNESCO, se horská
kulisa kolem vrcholů Semmering, Rax
a Schneeberg stala oblíbeným cílem
pro trávení dovolené. Na východě se
z rovinaté krajiny města Wiener Neustadt
zvedají pozvolné kopce pohoří Bucklige

Výhledy na panorama

Pěší túry kolem železnice Semmeringbahn
zapsané na seznamu UNESCO a po „Stezce
vídeňským alpským obloukem“ přinesou
povznášející výhledy a hluboké dojmy.

© Wiener Alpen/Franz Zwickl
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Více k tématu:

2

Místní odrůdy révy vinné Rotgipfler
a Zierfandler jsou jen dva z důvodů, proč
chodí domácí a hosté do zdejších „Heurigen“. Nesmíme zapomenout ani na lahodné občerstvení v těchto vinných šencích.

1

© Michael Liebert

• Šetřit vodou.
• Ve vaší ekologické toaletě používat
ekologické přísady.
• Odpadní vodu vylévat jen do k tomu
určených výlevek.
• K výletům používat pokud možno jízdní
kolo, autobus nebo vlak.
• Volit produkty s malým množstvím
obalů.
• Nakupovat pokud možno sezónní
a regionální produkty.
• Pečlivě třídit a likvidovat své odpady.
• Nepoužívat jednorázové grily a umělé
zapalovače grilu.

v okolí Klosterneuburgu a v oblasti
Thermenregion se skvěle daří
tradičním odrůdám bílých a červených
vín a najdete tu spoustu vinných šenků,
tzv. Heurigen!
Je to skutečný gurmánský zážitek,
především když během vinařského jara
láká spousta akcí anebo když vinařský
podzim nabídne „nejdelší šenk světa“,
kterému se říká Genussmeile.

Vídeňské
Alpy

Výtečné víno

© Michael Liebert

Kempy v Dolním Rakousku jsou si vědomé
své odpovědnosti a vyznačují se
ekologickým a fairovým hospodařením.
Zvláště ekologické provozy kempů získají
po nezávislém auditu nejpřísnějších
kritérií oficiální logo Rakouské
a Evropské ekoznačky.

Kolem Vídně se rozprostírá skutečná
idyla v podobě krajiny plné lesů,
vodních prvků a vína: Vídeňský les.
Biosférická rezervace vyhlášená
organizací UNESCO je volnočasovým
rájem pro fanoušky cyklistiky,
mountainbikery a turisty vyznávající
zážitek a požitek. V této části země ale
můžete dopřát zklidnění vaší mysli
i jiným způsobem. Kromě velkolepé
přírody totiž lákají k prožití regionu také
kultura, voda a víno, tradiční lázně,
působivé výletní cíle a kulturní místa
i obsáhlá nabídka od tradice po
modernu. Velmi specificky se ve
Vídeňském lese prezentuje také víno:

Od roku 2005 patří Vídeňský les se svými
105 000 hektary plochy do
sítě biosférických rezervací UNESCO
a funguje současně jako rekreační oblast
pro návštěvníky něž je Vídeňský les
především rájem cyklistiky, bikování
a turistiky.

4

© schwarz-koenig.at

I jako host v kempu můžete pomoci při
ochraně životního prostředí a klimatu:

© Andreas Hofer

Kemp znamená dovolenou
v přírodě a s přírodou.

Les Vídeňanů

www.camping-niederoesterreich.at

Z PRVNÍ RUKY

Schlosspark Laxenburg © Michael Liebert

www.umweltzeichen.at

1

© Lois Lammerhuber – Aida Muluneh/
Festival La Gacilly-Baden Photo 2018

Vaše nezávislá značka jakosti pro životní prostředí
a kvalitu

5 tipů

Z PRVNÍ RUKY

Vídeňský
les

Rakouská ekoznačka

10 AKTIV CAMP PURGSTALL
Camping & Ferienpark

Kempování

Weinviertel platí jako zásobárna obilí a zeleniny celého kraje. Produkty z nich chutnají
po lásce, která v nich vyklíčila. Především,
když kuchaři a vinaři hýčkají své hosty při
„Stolování v regionu Weinviertel“. A sice tam,
kde chutná nejlépe: přímo v přírodě.

5

Kulturní výlet do

25 DONAUPARK CAMPING TULLN
27 GASTHOF-CAMPING
Familie Stumpfer

Více k tématu:

WEINVIERTEL CHARAKTERIZUJÍ SKLEPNÍ ULIČKY A LISOVNY VÍNA.

Po
 stopách divočiny

M
 ostviertelské
polní pokusy

© Astrid Bartl

© Waldviertel Tourismus/
Robert Herbst

Waldviertel oplývá bohatstvím přírody, ale
stejně tak množstvím historických zdí
a hradeb. Kláštery Altenburg, Geras
a Zwettl, hrady Hardegg
a Heidenreichstein, zámky Rosenburg,
Weitra nebo Grafenegg jsou příklady
rozmanitého a pestrého kulturního života.

4

Na kole
kopcovitou krajinou

4

 ultura ve
K
starých zdech

Oblast Wildnisgebiet Dürrenstein s největším zachovalým pralesem ve střední Evropě je památkou světového přírodního dědictví UNESCO. Poznávací túra chráněnou
oblastí začíná nově u Haus der Wildnis
(Dům divočiny) v městečku Lunz am See.

krajinu charakterizují ohromující
kopce, soutěsky a burácející vodní toky.
Oblast kolem vrcholů Ötscher, Hochkar
a Dürrenstein se svými původními
pastvinami a salašemi
je velmi oblíbená u turistů, v zimě lákají
každoročně spoustu sportovců rodinná
lyžařská střediska a malebná
běžkařská centra.

2

DOLNÍ RAKOUSKO

© Schwarz – König

Mostviertel

I přes rozmanitost odrůd je a zůstává
v hlavní roli vinařského Weinviertelu
Veltlínské zelené. S typickými
znaky danými svou rodnou půdou
je známé také jako Weinviertel dac
a Weinviertel dac Reserve.

Třeba v útulném „Heuriger“ (vinný lokál
nabízející k vínu i studené lahůdky z
místních zdrojů), při jízdě na kole nebo
na pěších túrách napříč vinicemi, na
tradičních vinařských slavnostech
a samozřejmě také v některé z 1 000
sklepních uliček, jež se svými sklepy
a lisovnami představují symbol
Weinviertelu a skutečnou jedinečnost.

DOLNi RAKOUSKO
Překvapivě svěží.

 Gurmánský zážitek
pod širým nebem

Kunstmeile Krems © LOXPIX

5 tipů

Z PRVNÍ RUKY

© Mostviertel Tourismus / Christian Majcen

Partner se zaručenou kvalitou Dolního Rakouska

Z
 emě máku

5

Všudypřítomný je tady na severu mák, jenž
v červenci v období květu zahalí Waldviertel do nádherné červeně. Znovu se pak
objeví v regionální kuchy-ni v podobě oleje
nebo v koláčcích, knedlících a taštičkách.

PŘEHRADA OTTENSTEIN JE REKREAČNÍM RÁJEM.

N I E D E R Ö S T E R R E I C H - C A R D . AT

Vyznamenané provozovny lze snadno a
ihned rozpoznat podle tohoto loga
„Qualitätspartner“.

3

Informace a seznam všech prodejců:
 www.öchv.at

Freier Eintritt zu über
300 Ausflugszielen.

„Qualitätspartner Niederösterreich“ je
jednotná pečeť kvality, kterou jsou
vyznamenávány provozovny v celém
Dolním Rakousku specializované na
cestovní ruch, za vysokou kvalitu svých
produktů a služeb.

 www.dolni-rakousko.info/waldviertel

Velké tradici se ve Waldviertelu těší
tradiční řemesla a manufaktury.
V nejvyšší kvalitě se zde vyrábějí
mimo jiné užitkové předměty a umělecké
kousky ze dřeva, kamene,
textilu a ze skla.

V
 íno, kam až
oko dohlédne

© Rita Newman

Ojetá vozidla, nabídky pronájmu,
profesionální servis ve specializovaných
dílnách a cenné informace na
internetových stránkách svazu ÖCHV.

Více k tématu:

© Andreas Jakwerth

Koupě vozidla pro volný čas je věcí
důvěry. U specializovaných prodejců
Rakouského obchodního svazu
karavanistů jste na bezpečném místě,
neboť jsou zkušení, jsou neustále školeni
a vždy mají informace o aktuální situaci.
Očekává vás odborné poradenství a
dokonalá péče. Prověřeno odborníky...

Požitek zaujímá ve Waldviertelu výjimečné
postavení. Mák, brambory, kapr, sýr a
chléb místní produkce –
to jsou oslavované hvězdy ve špičkových
kuchyních. Stejně jako pálenky, vína
z oblasti Kamptal nebo známá piva ze
Schremsu a Zwettlu.

V regionu severně od Vídně tikají hodiny trochu jinak. Důvodem je, že požitek
a blahodárná pohoda se tady snoubí
v jeden celek.
A pocítíte to okamžitě, neboť ve zvlněné
krajině Weinviertelu se odehrává vše
v atmosféře o stopu volnější. Název
regionu není náhodný, protože dominantou Weinviertelu neboli „Vinné
čtvrti“ je právě víno. V největší vinařské
oblasti Rakouska odvádí svou práci na
1 600 vinařů. Není tedy divu, že víno
zde potkáte na každém kroku.

1

© Weinviertel Tourismus/Robert Herbst

Bezpečný nákup u obchodníků ÖCHV

C
 huť Waldviertelu

© Rita Newman

(Rakouský obchodní svaz karavanistů)

2

Weinviertel

© Donau Niederösterreich/Steve Haider

Více informací:
 www.campingclub.at

K
 de je řemeslo doma

3

© Waldviertel Tourismus/
Studio Kerschbaum

...na téma kempování. U řady
partnerských provozů v tuzemsku a v
zahraničí členové získávají speciální
výhody a slevy na poplatky za kempování,
na produkty a servis.

4

Díky původní přírodě a mírnému podnebí
je Waldviertel jedním z nejzdravějších
regionů Rakouska. Nádherně svěží
vzduch, čistou vodu a vzácný klid si
vychutnáte například v národním parku
Thayatal, na rašeliništích
Heidenreichsteiner Moor nebo Hochmoor Schrems. Za výlet stojí také přírodní
parky Dobersberg, Nordwald, Geras nebo
Kamptal-Schönberg.

prospívá tělu i duši. Není proto divu, že
se z Waldviertelu stala prvotřídní
destinace orientovaná na zdraví. Na
poznávacích túrách napříč regionem
navíc spatříte také staré mohutné
hrady, malebná městečka a kuchyni
oslňující waldviertelskými specialitami,
jako jsou třeba makové šulánky nebo
smažený kapr.

© Waldviertel Tourismus/Studio Kerschbaum

Rakouský Camping Club je od roku 1951
největší zájmové zastoupení kempařů
Rakouska a je mezinárodně registrovaný
v zastřešujících svazech F.I.C.C. a F.I.A.
Klub ÖCC společně s velkou sítí kempů
podporuje kempování a stejně jako
odborný magazín Camping Revue
poskytuje informace o cestování a
poradenství...

Panenská příroda

Museum Niederoesterreich
© Klaus Engelmayer

Drsná krása, panenská příroda, tichá
krajina nabitá energií – tak lze nejlépe
popsat Waldviertel. Oblast mezi tokem
Dunaje a Českem na severu si zachovala
svou původnost až do dnešních dnů.
V rozsáhlé krajině vyzařující klid a
dojemný půvab si řeky a potoky
vyhloubily svá koryta. Široké lesy, bizarní
působivé skalní útvary a rašeliniště a
stepy opředené tajemstvím vytvářejí
charakter místní přírody. Oblast, která
zve na turistiku, projížďky na silničních
i horských kolech a na relaxaci. Protože
klima charakteristické svými příjemně
teplými dny a chladnými nocemi

Klub pro všechny kempaře

1

Z PRVNÍ RUKY

Schloss Hof © Michael Liebert

Waldviertel

5 tipů

Z PRVNÍ RUKY

5

Příjemné šlapání

Cyklotrasy ve Vídeňských Alpách jsou něco
pro skutečné znalce. Na poznávání regionu
naladí především trasa EuroVelo 9 v úseku
vedoucím z Wiener Neustadt do oblasti
Wechselland. V trailovém centru Wexl Trails
u St. Corony se mohou malí cyklisté vyřádit
v minibikeparku. Ti velcí se spustí
v zatáčkách dolů po Flowtrailu nebo prozkoumají horské pastviny na vrcholu Wechsel.

Otisk:
Vydání 2023. Vlastník a vydavatel média: KTech Engineering & Touristik GmbH jménem společnosti
Campingwirtschaft NÖ p.A. 3251 Purgstall. Všechny informace bez záruky, od říjen 2022.
Rozložení: Niederösterreich-Werbung GmbH, NaBe Design Werbeagentur
Koordinace a úprava: KTech Engineering & Touristik GmbH. 3251 Purgstall
Texty tipů na cesty: Niederösterreich-Werbung GmbH
Implementace: NaBe Design; die Werbeagentur für allgemeines Marketing,
Destinations- & Tourismusmarketing in Innsbruck. www.nabe-design.com.
Reprodukce zakázána. Tiskové a sazební chyby vyhrazeny. © Základ karty: cartogis,
Berlin and OpenStreetMap Contributors - Licence: Creative Commons BY-SA 2.0
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Kempování v Dolním Rakousku
10 	 AKTIV CAMP PURGSTALL Camping & Ferienpark

3212 SCHWARZENBACH AN DER PIELACH  Tel. +43 676/727 94 55 
office@waldurlaub.at  www.waldurlaub.at  60/0

11 	 AUWERK-CAMPING ING. MARKUS WEISSENBÖCK

43 	 MARCHCAMPING ZWERNDORF

3170 HAINFELD  Gölsen 39  Tel. +43 676/739 00 31  Fax +43 2764/2455 
office@auwerk-camping.at  www.auwerk-camping.at  30/70

2295 ZWERNDORF  Dorfstraße 41  Tel. +43 676/473 36 41 
office@marchcamping-zwerndorf.at  www.marchcamping-zwerndorf.at  6/0

12 	 CAMPING AM SEE

44 	 CAMPING SENFTENBERG

13 	 CAMPINGPLATZ AM SOLE FELSEN BAD

45 	 PIELACHTAL CAMPING

G

H

I

28

24
37

3541 SENFTENBERG, HIESBERG  Tel. +43 2719/2319-0 
gemeindeamt@senftenberg.at  www.senftenberg.at  6/0

13

2

3950 GMÜND  Albrechtser Str. 10  Tel. +43 2852/20 203-2030  Fax +43 2852/20 203-3 
info@solefelsenwelt.at  www.solefelsenwelt.at  50/0

3202 HOFSTETTEN-GRÜNAU  Mariazeller Straße 23c  Tel. +43 680/115 85 60 
urlaub@pielachtalcamping.at  www.pielachtalcamping.at  28/0

14 	 CAMPING BAD MANDLGUPF

46 	 CAMPINGPLATZ STEINMÜHL

3650 PÖGGSTALL,  Mandlgupfstraße 13  Tel. +43 2758/2383 
Fax +43 2758/2383-20  gemeinde@poeggstall.at  www.poeggstall.at  14/2

F

42 	 ISBARY BIOLAND NATURRESORT

3251 PURGSTALL an der Erlauf  Augasse 8  Tel. +43 7489/2015 
info@topcamp.at  www.topcamp.at  47/3

3100 ST. PÖLTEN  Bimbo Binder Promenade 15  Tel.+43 676/898 798 898 
office@campingamsee.at  www.campingamsee.at  50/50

E

1

W W W.C A M P I N G - N I E D E R O E S T E R R E I C H . AT

D

3341 YBBSITZ  Maisberg 42  Tel. +43 664/851 73 06 
office@landgasthof-steinmuehl.at  www.landgasthof-steinmuehl.at  8/0

38
35

18

15 	 CAMPING FINSTERHOF

3040 NEULENGBACH  Inprugg 1  Tel. +43 2772/521 30  Fax +43 2772/521 30 
info@camping-finsterhof.eu  www.camping-finsterhof.eu  50/100

16 	 CAMPINGPLATZ FURTNER
17 	 CAMPING GIPPELBLICK

3

2663 ROHR IM GEBIRGE  Klausbach 16  Tel. +43 2667/8210 
Fax +43 2667/8525  gasthaus@furtnerlifte.at  www.furtnerlifte.at  10/45

32

3195 KERNHOF  Oberkeer 1  Tel. +43 664/503 59 81 
camping@pgv.at  www.campingkernhof.at  30/55

18 	 CAMPING ST. MARTIN

3971 ST. MARTIN  St. Martin 1  Tel. +43 2857/2262  PlatzbetreuerIn:
+43 664/991 67 56  camping@st-martin.eu  www.st-martin.eu  16/0

19 	 CHRISTOPHORUS-CAMPING KRENN

44

3323 NEUSTADTL AN DER DONAU  Willersbach 40  Tel./Fax +43 7412/526 78 
christine.krenn@aon.at  www.gasthof-krenn.at  15/48

26

20 	 DONAUPARK CAMPING KLOSTERNEUBURG

3400 KLOSTERNEUBURG  In der Au  Tel. +43 2243/258 77 
Fax +43 2243/258 77-13720  campklosterneuburg@oeamtc.at 
www.campingklosterneuburg.at  100/0

4

21 	 CAMPING MARBACH Freizeitzentrum & Sporthafen

1
Donauradweg

43

22

3671 MARBACH AN DER DONAU  Campingweg 2  Tel. +43 7413/207 33 
info@marbach-freizeit.at  www.marbach-freizeit.at  35/0

1
Donauradweg

14

22 	 CAMPING ROSSATZ

1
Donauradweg

31

25

3602 ROSSATZ  Rossatzbach 21  Tel. +43 676/848 814 800 
camping@rossatz-arnsdorf.at  www.wachaucamping-rossatz.at  50/0

23 	 CAMPING WIENERWALD

21

24 	 CAMPING THAYAPARK

5

1
Donauradweg

3430 TULLN/DONAU  Donaulände 76  Tel. +43 2272/652 00 
Fax +43 2272/65200-13820  camptulln@oeamtc.at  www.campingtulln.at  120/120

15

12

19

3830 WAIDHOFEN/THAYA  Badgasse  Tel. +43 2842/503-0  +43 664/590 44 33 
Fax +43 2842/503-99  campingplatz@waidhofen-thaya.gv.at 
www.waidhofen-thaya.at  60/0

25 	 DONAUPARK CAMPING TULLN

7
Traisental-Radweg

27

2392 SULZ IM WIENERWALD  Leopoldigasse 2  Tel. +43 664/460 97 96 
Fax +43 2238/8855  ww-camp@a1.net  www.camping-wienerwald.at  47/3

9
Römer Radroute
9
Römer Radroute

10
Verbindungsstrecke

23

26 	 DONAU CAMPING KREMS

3500 KREMS  Yachthafenstraße 19  Tel. +43 2732/844 55 
office@campingkrems.at  www.campingkrems.at  80/0

4
Erlauftalradweg

27 	 GASTHOF-CAMPING Familie Stumpfer

2
Ybbstalradweg

3394 SCHÖNBÜHEL/DONAU  Melkerstraße 1  Tel. +43 2752/8510 
office@stumpfer.com  www.stumpfer.com  50/10

6

46

30 	 ÖTSCHERLAND CAMPING

4
Erlauftalradweg
3
Kl. Ybbstalradweg

3293 LUNZ AM SEE  Zellerhofstraße 23  Tel. +43 664/738 605 98 
info@oetscherlandcamping.at  www.oetscherlandcamping.at  40/40

2
Ybbstalradweg

CYKLISTIKA PODÉL ŘEK
V MOSTVIERTEL

31 	 CAMPING ZWENTENDORF A.D. DONAU

3435 ZWENTENDORF  Sportweg  Tel. +43 2277/2209 DW 12 oder DW 13 
buergerservice@zwentendorf-donau.gv.at  www.zwentendorf.at  66/0

32 	 CAMPING OTTENSTEIN

7

3532 RASTENFELD  Ottenstein 5  Tel. +43 676/300 57 76 
rezeption@campingottenstein.at  www.campingottenstein.at  133/35

3160 TRAISEN  Kulmhof 1  Tel. +43 2762/629 00 
info@camping-traisen.at  www.camping-traisen.at  35/65

35 	 VELTLINERLAND-CAMPING POYSDORF

2170 POYSDORF  Laaerstraße 106  Tel. +43 664/9793465  +43 2552/20371 
camping@poysdorf.at  www.veltlinerlandcamping.at  20/24

3171 KLEINZELL  Schneidergraben 22  Tel. +43 664/234 09 33 
+43 664/979 34 65  Fax +43 2766/275-4  camping-kleinzell@gmx.at 
www.camping-kleinzell.at  15/120

Cykl. stezka Donauradweg

2

Cykl. stezka Ybbstalradweg

3

Cykl. stezka Kleiner Ybbstalradweg

4

Cykl. stezka Erlauftalradweg

5

Cykl. stezka Kleiner Erlauftalradweg

6

Cykl. stezka Pielachtalradweg

7

Cykl. stezka Traisental-Radweg

8

Cykl. trasa Melker Alpenvorland

9

Cykl. trasa Römer Radroute

10

Spojovací trasa Most-Radroute

29

2
Ybbstalradweg

VYSVĚTLIVKY

2070 OBERRETZBACH  Waldstraße 54  Tel. +43 2942/200 57 
camping@waldcamping-hubertus.at  www.waldcamping-hubertus.at  25/0

8
See

3961 WALDENSTEIN  Waldenstein 100  Tel. +43 664/435 55 32 
info@camping-waldenstein.at  www.camping-waldenstein.at  12/0

Dálnice

Špičkový výletní cíl

Spolková silnice

Horské zážitkové
centrum

Hlavní silnice

Ta l

Vedlejší silnice
Jezero/řeka
Krajina/údolí
Vrchol s
údajem výšky

39 	 CAMPING GRAVOGL - FERTNER

Zdraví/lázně
Botanická zahrada
Přírodní park
Moštová cesta
Vinařská cesta

3184 TÜRNITZ  Mariazellerstraße 12  Tel. +43 664/734 455 36 
camping.tuernitz@aon.at  www.campingtuernitz.com  15/18
47/3

40 	 CAMPINGPLATZ AM HALBACH

47 turistických středisek / 3 trvalých středisek

3162 RAINFELD/GÖLSEN  Kleinzeller Landstraße 45  Tel. +43 1 533 65 43 
office@camping-halbach.at  www.camping-halbach.at  30/200

předního partnera Rakouského
kempingového klubu

41 	 PARADISE GARDEN CAMPING

Partner se zaručenou kvalitou
Dolního Rakouskah
Österreichisches Umweltzeichen

9

39

7
Traisental-Radweg

30

1

37 	 WALDCAMPING - HUBERTUS

42

16

36 	 VORALPEN CAMPING KLEINZELL

2572 KAUMBERG  Höfnergraben 2  Tel. +43 676/474 19 66 
grandl@camping-noe.at  www.camping-noe.at  45/70

11

33

36

3295 LACKENHOF  Ötscherwiese 18  Tel. +43 7480/5276 
Fax +43 7480/527 64  office@digruber.at  www.digruber.at  8/35

38 	 CAMPING WALDENSTEIN

40

5
Kl. Erlauftalradweg

3863 REINGERS 106  Tel. +43 664/361 16 14 
gemeinde@reingers.at  www.hanfdorf.at  30/0

33 	 TERRASSEN-CAMPING TRAISEN

6
Pielachtalradweg

10

28 	 HAARSTUBENCAMP REINGERS
29 	 ÖTSCHERCAMPING

45

8
Melker Alpenvorland
Radroute

Bezpečné prázdniny v dolnorakouských kempech
Všechny kempy uvedené v seznamu v této brožuře jsou členy
specializované skupiny Freizeit und Sportbetriebe (Volný čas a
sportovní provozy) v hospodářské komoře Dolního Rakouska. Všechny
podléhají přísným předpisům pro provoz a pohostinství. Jedná se o
profesionály! Nabízí kromě nejlepší kvality nabídky širokou rozmanitost
volnočasových zážitků a zajišťují jejich bezpečnost. Upřednostňujte pro
své pobyty na cestách a prázdniny v kempech tato místa.
Kempy v Dolním Rakousku se na vás těší!
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41

20

