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TRAISENTÁLSKA CYKLOCESTA a ÚDOLIE WACHAU (Rakúsko)  

 MARIAZELL – TRAISMAUER – KREMS – DÜRSTEIN - MELK 

27. 08. – 29. 08.2022 (3 dni/2 noci) 
 

111 km dlhá cyklocesta „Traisentalradweg“ začína v pútnickom meste Mariazell v sedle Álp (868 m n. m.) a 
vedie v prevažnej miere po rovine a z kopca kúzelnou krajinou lemovanou sprvu alpskými vrcholkami, živými 
dedinkami, historickými mestami a v závere vinohradmi obklopujúcimi sútok riečky Traisen s Dunajom (187 m 
n. m.). Na Dunajskú cyklocestu „Donauradweg“ sa napojíme za mestečkom Traismauer a proti prúdu Dunaja 
sa vydáme na bicykloch údolím Wachau z Kremsu až do Melku. 

1. deň, sobota, 27.08.2022 - naše víkendové cyklistické putovanie zahájime v štajerskom meste Mariazell, 
svetovo významnom pútnickom mieste, zasadenom do srdca Vápencových Álp. Než sa k Alpám otočíme 
chrbtom, aby sme viac-menej klesali do Podunajska, zájdeme si k jazeru Erlaufsee s lákavou plážou 
a reštauráciou. Po osviežení sa vrátime po rovinatej ceste okolo železnice späť do Mariazellu. Traisentálskej 
cykloceste dodáva na vznešenosti skutočnosť, že vedie po trase historickej pútnickej cesty. Pred bazilikou pri 
zelenej informačnej tabuli sa dozvieme, že k Dunaju to máme presne 111 km (trasa č. 4).  

 

Na bicykloch budeme pokračovať popri priezračnej riečke Walter romantickou krajinou vápencového 
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predhoria Álp k pôvabnému horskému jazierku Hubertussee. Jazero obídeme po vzdialenejšom brehu, cca 1 
km za jazerom si doprajeme zastávku v drevenej reštaurácii, kde sa snáď zastavil čas. Miernym stúpaním do 
Michelbühel prídeme z kopca do dedinky Kernhof. Nasledujúci úsek cesty mierne klesá, obklopujú ho vrcholky 
Álp, ale zároveň sa už k slovu hlási civilizácia – prechádzame dedinkami St. Aegyd a Untermitterbach do 
Hohenbergu – cieľa etapy č. 1 = 50 km.   
 
2. deň, nedeľa, 28.08.2022 - po raňajkách pokračujeme cez Schrambach - prejdeme rieku a už nás víta  
malebné podhorské mesto s cisterciánskym kláštorom  - Lilienfeld. Tunajší kláštor je cez 800 rokov starý a má 
najväčšiu gotickú krížovú chodbu na svete. Lilienfeld je považovaný za kolísku alpského lyžovania, pretože tu 
v r. 1896 prišiel Mathias Zdarsky, rodák z Kožichovíc na Třebíčsku, na nápad spojiť napevno lyže s topánkami. 
Vo veži bývalého opevnenia kláštora sa nachádza „Zdárskeho lyžiarske múzeum“.  

                  
Za Lilienfeldom sa údolie rozširuje, prejdeme rovinatú trasu do St. Pöltenu, ktorý je od r. 1986 hlavným 
mestom najväčšej spolkovej krajiny – Dolného Rakúska. Medzi St. Pöltenom a Dunajom sú už Alpy minulosťou 
a nás víta kraj s historickými mestami Herzogenburg s impozantným barokovým kláštorným komplexom 
a Traismauer nachádzajúci sa v miestach bývalej rímskej osady. V meste Traismauer v r. 833, vo vtedajšom 
martinskom kostole, bolo pokrstené moravské knieža Pribina. Na tento historický moment upozorňuje fontána 
kniežaťa Pribinu. Traismauer – cieľ etapy č. 2 = 65 km. 
 

3. deň, pondelok, 29.08.2022 – cykloputovanie zahájime proti prúdu Dunaja údolím Wachau (UNESCO) – 
miestami, kde dýcha história a rastie vínna réva. Ako prvé nás privíta mesto kultúry Krems – jedno z najstarších 
rakúskych miest. Zažijeme staré mesto v zajatí kulinárskych špecialít a Steinerovou bránou si to z mesta 
namierime do idylického mestečka Dürnstein, obklopeného vinicami, s neprehliadnuteľnou dominantou 
belasej farby – benediktínskym kláštorom z 18. storočia. Potúlame sa uličkami stredovekého jadra mesta, čo – 
to ochutnáme a posilnení pokračujeme vinárskymi obcami do mesta Melk s barokovým kláštorom na skale. 
Jeden z najväčších a najznámejších kláštorov v Európe očaril aj spisovateľa Umberta Eca a inšpiroval ho k 
napísaniu slávneho románu Meno ruže. Či už pevnosť Melk, kláštorná záhrada alebo kaviarne v mestečku nás 
pozvú, aby sme sa pozreli, divili a relaxovali v závere dňa aj nášho výletu.  
Melk – cieľ etapy č. 3 = 58 km (zberné miesto Spitz = 38 km).  
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ETAPY: 
1. deň (sobota) – Erlaufsee, Mariazell, Hohenberg = 50 km; 
2. deň (nedeľa) – Hohenberg, St. Pölten, Traisamuer  = 65 km; 
3. deň (pondelok) – Traismauer, Krems, (Spitz – zberné miesto = 38 km), Melk = 58 km; 
 

POVRCH/ZNAČENIE: asfalt, značená cyklotrasa č. 4 (Traisentalská cyklocesta), značená cyklotrasa EV6 
(Dunajská cyklocesta) 
 

BICYKLE: vhodné pre cestný a trekový bicykel  
                                  
CENA: xxx EUR /osoba v dvojlôžkovej izbe, príp. trojlôžkovej izbe 

 

CENA ZAHŔŇA:  

• Autobusovú dopravu z/do Bratislavy 

• Prepravu bicyklov cyklovozíkom 

• 2 x ubytovanie (penzión)  

• 2 x raňajky 

• Sprievodcu CK  

• Poistenie proti insolventnosti CK  
 
CENA NEZAHŔŇA:  

• Ostatnú stravu okrem uvedenej  

• Prípadné vstupy  

• Cestovné komplexné poistenie  

• prípadná hotelová (pobytová) taxa   
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