
Örömmel segítünk!
Niederösterreich-Information
Niederösterreichring 2, Haus C
3100 St. Pölten
Tel. +43/2742/9000 9000
Fax +43/2742/9000 19858
informacio@noe.co.at
www.also-ausztria.info

Alsó-Ausztria nagy kerékpáros térképe 
Alsó-Ausztria tartomány gyönyörű tájai és számtalan látnivalója miatt is 
rendkívül vonzó úticél a kerékpározóknak. A táblákkal jelzett 4200 kilo-
méternyi kerékpárút hálózatból hét túraútvonal különösen figyelemre mél-
tó: a „Donauradweg” (a Duna menti kerékpárút); a tartományt észak-déli 
irányban kettészelő nemzetközi túraút Bécset Brnóval összekötő szakasza; 
a „Thermen- und Triestingau-Radweg” a termálrégiót járja be; a „Kamp-
Thaya-March-Radroute” elnyerte a kerékpáros turizmus szakértőinek 
díját; a „Traisental-Radweg” a „Piestingtal-Radweg” és a „Triestingtal-
Gölsental-Radweg” szebbnél szebb folyóvölgyekben kanyarog. Fedezze fel 
és válassza ki kedvenc alsó-ausztriai útvonalát a kerékpár nyergében!  

Kerékpárral  
Alsó-Ausztriában 
Kerékpáros útikalauz a legjobb túraútvonalak leírásával 2011/2012

www.also-ausztria.infoHU
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A zavartalan bringás vakációhoz sok minden adott. A kerékpárutak:

_  túlnyomórészt a közúti forgalom elől elzárt terepen futnak, így annak veszélyeivel nem kell 
számolni. Az óvatosság viszont soha nem árt! 

_  legalább 2,5 m szélesek, ezért az előzések és a találkozások nem jelent-
hetnek gondot.

_  végig aszfalt burkolatúak, tehát könnyen, kényelmesen járhatóak.

_  teljes hosszában kihelyezett útjelző táblák nagyban megkönnyítik  
a tájékozódást.

_  lenyűgöző tájakon, igazán változatos útvonalakon vezetnek.

Aki túrája során azt tapasztalja, hogy valahol hiányzik az útjezés, kérjük, forduljon  
a Niederösterreich-Information irodához: informacio@noe.co.at. 

Niederösterreich-Information: +43/2742/9000 9000 vagy informacio@noe.co.at 
Az alsó-ausztriai kerékpáros túrautak áttekintését és a biciklis nyaralás tervezéséhez  
hasznos, részletes információkat a rad.niederoesterreich.at internetes oldalon talál.

Alsó-Ausztria legjobb 
kerékpáros túraútjai
A hét legfontosabb útvonal gyakorlatilag teljesen bejárja Alsó-Ausztria 
csodálatosan változatos tájait.  

Niederösterreich-Information: +43/2742/9000 9000 vagy 
informacio@noe.co.at
Az alsó-ausztriai kerékpáros túrautak áttekintését és a biciklis nyaralás tervezéséhez  

hasznos, részletes információkat a rad.niederoesterreich.at internetes oldalon talál.

www.also-ausztria.info 

Alsó-Ausztria nyeregbe pattan

A LEIHRADL-Nextbike nevű alsó-ausztriai kerékpárkölcsönző hálózat segítségével a tarto-
mány legszebb tájai könnyen és környezetbarát módon körbejárhatók. A 3-sebességes,  
kényelmes nyereggel és praktikus kosárral felszerelt robosztus Nextbike kerékpárok 
több mint 60 településen hozzáférhetők:
 A használatbavételhez egyszeri regisztrálás szükséges a www.leihradl.at internetes  
oldalon vagy az alábbi forródróton: +43/2742/22 99 01. Amint bekerültek a rendszerbe 
személyes adatai és számlaszáma, máris éjjel-nappal rendelkezésre állnak a Nextbike  
kölcsönbringák. Elég hívni a forródrótot. A kiválasztott kerékpár számának megadása  
után megkapja a számzár kódját és máris útra kelhet. A visszaadás is telefonon történik.  
A kölcsön-kerékpár bármely állomáson leadható! Egy regisztrált személy max. 4 kerékpárt 
kölcsönözhet, a kölcsönzés díja kerékpáronként 1 €/h és 5 €/24 h.

www.leihradl.at 

Elektromos járművel a Wachauban 

Alsó-Ausztria tartomány új és páratlan kezdeményezése arra buzdít, járja be a festői  
szépségű Wachaut kényelmesen és környezetkímélő módon – elektromos járművekkel. 
Ezek energiatakarékosabbak, csendesebbek, mint hagyományos társaik és ráadásul sokkal 
kevesebb káros anyagot bocsátanak ki. Az egyben jó szórakozást is garantáló újfajta járgá-
nyok, mint pl. elektromos hegyi és utcai kerékpárok, elektro-scooterek és segwayek kijelölt 
kölcsönző állomásokon állnak rendelkezésre és különleges élményt ígérnek a Wachau-ban 
üdülőknek. A Wachau területén az EVN áramszolgáltató 5 nyilvános töltőállomást üzemel-
tet Melk, Emmersdorf, Aggsbach-Dorf, Spitz és Krems helységekben, ahol az elek-tromos 
járművek ingyenesen tölthetők fel – az üzemanyag természetesen 100 %-os öko-áram. 
Útvonaljavaslatokat és a témával kapcsolatos valamennyi információt tartalmazó ingyenes 
prospektus megrendelhető a Donau Niederösterreich Tourismus GmbH irodánál. 

www.wachau.at/e-mobil 
www.e-mobil-noe.at



Donauradweg (Eurovelo 6) – Duna menti kerékpárút
A Donauradweg Európa egyik legkedveltebb és minden bizonnyal legszebb 
kerékpárútja. A hosszú, több országot is érintő Duna menti túraút alsó-ausztriai 
szakasza Ybbs/Persenbeug és a szlovák határ melletti Hainburg között kereken 
260 km. 
Többnyire közvetlenül a folyó közelében, gyalogösvényeken fut. A Nibelungengau 
és a Kremstal nevű folyóvölgyek történelmi emlékekben és hagyományokban igen 
gazdagok. A Világörökség részévé nyilvánított folyóvölgy, a Wachau varázslatos 
szépségének és kitűnő borainak köszönheti világhírét. Mind északi, mind déli 
partján remek kerékpárutak találhatók. A környező számtalan múzeum, kastély  
és kolostor – például a melki és a göttweigi apátság – egészen páratlan kulturális 
élményeket ígér. A régió nemes italait és finom ételeit bárhol meg lehet kóstolni: a 
többek között wachaui sárgabarackot, dunai halakat és marchfeldi spárgát kínáló 
vendéglátóhelyek palettája az apró borkimérésektől a díjakkal kitüntetett elegáns 
éttermekig terjed. A tullni térség és a Wagram borvidéke pezsgő élettel és kápráza-
tos kilátással fogadja a vendégeket. Érdemes felkeresni a több mint 50 bemu-
tatókertet felvonultató tullni tartományi kertkiállítást és a híres verduni oltárt rejtő 
klosterneuburgi apátságot is. A Bécstől keletre fekvő carnuntumi ártéri vidék 
mesés világokba kalauzolja a látogatókat. A Carnuntum Régészeti Park az ókori 
rómaiak izgalmas életéről mesél. Az egykor Savoyai Jenő és Mária Terézia fényes 
ünnepségeinek otthont adó Hof és Niederweiden pompás kastélyai a barokk 
életörömből adnak ízelítőt. A Donauauen Nemzeti Park Közép-Európa egyik utolsó 
érintetlen folyami árterét őrzi.

Dürnsteini pihenő

DUNA MENTI KERÉKPÁRÚT

Borászok.Nyár.Wachau
2 éjszaka reggelivel, borkóstoló a 
ház boraiból, boros uzsonna a sző-
lőskertben, hajókázás Kremsből 
Spitzbe, vissza 1 napra kölcsönöz-
hető kerékpárral, belépés és veze-
tés a göttweigi apátságban. (Veze-
tés 11:00 vagy 15:00 órakor) 

Kétágyas szobában 
 130,– €-tól/fő
Érvényes: 2011/12.  
május–augusztus (min. 2 fő esetén)

Felvilágosítás és foglalás: 
Donau Niederösterreich Tourismus
3620 Spitz/Donau, Schlossgasse 3
Tel. +43/2713/300 60-60
urlaub@donau.com
www.donau.com (magyarul is)

KERÜLŐUTAKON
A Duna menti kerékpárútról újabb és újabb kitérők ve-
zetnek a környék szebbnél szebb látnivalóihoz. Például 
a carnuntumi ártéri régióban, a két dunai metropolisz, 
Bécs és Pozsony között hét különböző, egyenként 30-
40 km hosszú kerékpárút járja be a főbb történelmi, 
kulturális és természeti nevezetességeket: a római túra 
(Römer-Tour), a határ menti túra (Grenztour), a bor-tú-
ra (Wein-Tour) és a természet-bor-túra (Natur-Wein-
Tour) a Duna déli partján vezet. Az északi parton a ter-
mészet-túra (Natur-Tour), a kastély-túra (Schlösser-
Tour) és a természet-kastély-túra (Natur-Schlösser-
Tour) közül lehet válogatni.

KÉT KERÉKEN ÉS HAJÓN
Aki a Duna elbűvölő vidékét más perspektívából – 
mondjuk hajóról – szeretné megcsodálni, kerékpáros-
ként is megteheti. A Wachauban, Krems és Melk között 
áprilistól októberig több hajózási társaság is üzemeltet 
kirándulójáratokat. Kerékpárokat ezeken a hajókon 
éppúgy lehet szállítani, mint a Bécs és a Wachau kö-
zött közlekedőkön. És ne feledje a kompokat, például a 
Klosterneuburgot Korneuburggal összekötő nyári 
kompjáratot!

A wachaui Weißenkirchen 

Szent Mihály templom

Alsó-Ausztria nagy kerékpáros térképe

Duna menti kerékpárút
(Eurovelo 6)

ÚTLEÍRÁS
Hossza: 262,6 km 
A Passau–Budapest kerékpárút teljes hossza 
650 km.
Jellemzői: Könnyű, családok számára ideális 
egyhetes túra, említésre méltó emelkedőkkel 
csak a kitérő útvonalakon (pl. fel Schallaburg 
várához) kell számolni. A hidaknak és a kompok-
nak köszönhetően folyamatosan lehet ingázni 
a folyó két partja között. A kerékpárút mentén 
és közelében számtalan kirándulóhely, 
művészeti és kulturális látnivaló vagy program 
(pl. Kunstmeile Krems, Carnuntum Régészeti 
Park, stb.) hívogat és csábít hosszabb időzésre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A Passau és Pozsony közötti Donauradweg 
kerékpárút leírását az ingyenes Donaurad-
wegfolder (német nyelvű) tartalmazza.
További értékes információforrásként ajánljuk 
a három dunai régió, a Wachau-Nibelungen-
gau-Kremstal, a Tullner Donauraum-Wagram 
(Tullni-medence) és az Auland-Carnuntum 
(Carnuntumi ártér) saját kiadványait. 

Valamennyi prospektus és információ térítés-
mentesen beszerezhető a Niederösterreich 
Tourismus irodáiban.



Kamp-Thaya-March-
kerékpárút 

Kamp-Thaya-March-kerékpárút 
Csendes mellékutak, különleges folyómenti tájak és egy nem csak történelmi 
szempontból izgalmas határvidék jellemzi a 420 km hosszú, a Wald- és Weinvier-
telen át vezető Kamp-Thaya-March (KTM) kerékpáros túrautat, amely Ausztria 
egyik legváltozatosabb szakaszokból álló útvonalhálózata.
Nyugalmas, áttekinthető, idilli – ezért páratlan élmény. Az egyes szakaszok hossza 
30-55 km, tetszőlegesen variálható, megerőltetőbb részekre szinte kizárólag csak a 
Waldviertel területén kell készülni. A tökéletes KTM-útikalauz segítségével könnyű 
eligazodni, az infrastruktúra (vendéglátók, szálláshelyek, szervizek, egyéb közleke-
dési eszközök és útvonalak) remekül illeszkedik a biciklis vendégek igényeihez. 
A túra a Kremsből Bécsbe vezető legszebb kerülőút, melyet a vadregényes környék, 
a csendes falvak, a középkori várak és a válogatott borok tesznek még emlékezetesebbé. 
A túraút eleje elég kényelmes, a szépséges Kamp folyó mellett vezet, ezután jönnek 
a Waldviertel meredek szakaszai. A Weinviertelben szinte folyamatosan lefelé visz 
az út, végül egy szelíd lankás dombvidéken át éri el a Dunát. 
Legnagyobbrészt forgalomtól mentes mezőgazdasági utakon és mellékutakon 
kanyarog, a waldvierteli etap majdnem végig aszfaltozott, a Weinviertelben kavicsos 
szakaszokra is számítani kell. A Kamp-Thaya-March-Radweg végig táblákkal 
jelzett. Útközben kisebb, helyi vagy regionális körtúrák (pl.Teich-Tümpel-Tour) és 
szőlőfajtákról elnevezett túrák (pl. Welschriesling) útjelzéseivel is találkozhat.  
A kisebb kerékpártúrákkal kapcsolatos információkat a „Weinviertel Ost” és 
„Weinviertel West” c. kerékpáros térképeken talál. A KTM túraút mentén jó néhány 
kirándulóhely várja, pl. a Loisium nevű „borélményvilág”, Rosenburg kastélya,  
a zwettli apátság, a Thayatal Nemzeti Park, a retzi élménypince, Laa termálfürdője,  
a bortermelő Poysdorf, Hof kastélya és még sok minden más.

A hardeggi vár előtt

HA SZAKASZOKRA SZERETNÉ BONTANI 
A 420 km hosszú túrát több kisebb részre is  
feloszthatja. Így könnyebb teljesíteni.
Kamptal – a Kamp folyó völgye
Krems – Gars/Kamp – Horn, 54 km
Várak és kastélyok a Waldviertelben
Waidhofen/Thaya – Raabs, 50 km
Thayatal Nemzeti Park
Raabs – Riegersburg – Retz, 55 km
Pincesorok
Retz – Haugsdorf –Laa/Thaya, 50 km
Weinviertel
Laa/Thaya – Hohenau, 65 km
Hohenau – Dürnkrut – Marchegg
62 km

TIPPEK 
Kamptal: Langenlois (a bor városa), fürdőházak a 
Kamp folyó partján, sólymok, keselyűk és sasok bemu-
tatója Rosenburg kastélyában, altenburgi apátság – ba-
rokk gyöngyszem és román/gótikus kolostor. Borral 
kapcsolatos érdekességek – kádár- és bormúzeum, 
pincesorok, vinotékák, borkimérések. Őskori emlékek: 
krokodilkoponya, őselefánt, cápafogak és csillogó ás-
ványok Eggenburgban.
Waldviertel: zwettli apátság, misztikus kövek, ha-
jókázás az ottensteini víztározó tavon, várak a Thaya 
folyó völgyében.
Retzer Land: retzi élménypince, Thayatal Nemzeti 
Park, nosztalgiavonatozás Retz és Drosendorf között a 
Reblausexpress kisvonattal.
Weinviertel: pincesorok és boros élmények a Pulkau-
tal völgyben, Therme Laa termálfürdő, Laa an der  
Thaya, herrnbaumgarteni Képtelenségek Múzeuma 
(Nonseum), Falkenstein várromja.
Marchauen: madárlesek, madárgyűrűző állomás, 
marcheggi uralkodói kastélyok.

Hűsölés a szélmalom árnyékában

Szőlőtőkék, ameddig a szem ellát

KAMP-THAYA-MARCH-KERÉKPÁRÚT 

Túra a Weinviertelben 
4 éjszaka bővített reggelivel 3*- és 
4*-szállodában és fogadókban, 
csomagszállítás, (személyenként  
1 csomag), kerékpáros túrakézi-
könyv, információs anyagok, pros-
pektusok. Útvonal: Retz - Laa/
Thaya – Großkrut – Mannersdorf/
March (kb. 153 km).

Kétágyas szobában
  260,– €-tól/fő
Érvényes: 2011/12. április–október
Felvilágosítás és foglalás: 
Weinviertel Tourismus
2170 Poysdorf, Kolpingstraße 7
Tel. +43/2552/35 15
incoming@weinviertel.at 
www.ktm-radweg.at

ÚTLEÍRÁS 
Hossza: 421,4 km
Jellemzői: változatos kerékpártúra három fo-
lyó mentén; sportosan izgalmas, részben ko-
molyabb emelkedőkkel a Waldviertelben; a 
Weinviertelben nagyrészt lefelé visz az út, az-
tán lankás dombokon át Retz és Laa/Thaya 
érintésével Marcheggig. A túra megtételére 
legalább egy hetet, de inkább hosszabb időt 
tervezzen (kiegészítheti kulináris élményuta-
zással vagy nosztalgiavonatozással a Thayatal 
völgyben, Ausztria legkisebb nemzeti parkjá-
ban). A túra fénypontjai: Loisium borélmény-
világ Langenloisban, Rosenburg reneszánsz 
kastélya, altenburgi, zwettli és gerasi apátság, 
retzi élménypince, Laa termálfürdője.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A Weinviertel Tourismus ingyenes térképe jó 
áttekintést ad a térség túraútvonalairól.  
További részletes útvonalleírással szolgál:
a Radkarte „Weinviertel” (freytag & berndt) 
kerékpáros térkép, a Radatlas „Weinviertel” 
(Esterbauer kiadó) kerékpáros atlasz és a 
„Kamp-Thaya-March-Radweg” (Esterbauer 
kiadó) kerékpáros túrakézikönyv.



Waldviertel

A Waldviertel tájain
A Waldviertel területén lágyan hullámzó dombok, fjordokra emlékeztető tavak és 
vizek, lápok és hatalmas, sűrű erdők váltogatják egymást. A különleges domborzati 
viszonyoknak köszönhetően a Waldviertel nemcsak Ausztria legnagyobb mountain-
bike régiója, ideális terep nagyobb, kényelmesebb kerékpártúrákhoz is. Az első 
számú Kamp-Thaya- March-kerékpárút mellett számos további kisebb útvonalból is 
lehet válogatni. A Waldviertelben a kerékpározást vonatozással is kombinálhatja. Itt 
van például a „Waldviertlerbahn-Radweg”, azaz a túlnyomórészt gyér forgalmú és 
mezőgazdasági utakon futó bicikliút vonattal kiegészítve – ideális egynapos családi 
program lehet. De egybe lehet kötni a bicajozást a Reblausexpress, a Kamptalbahn 
és a Wachauer Bahn nevű vonatokon való utazással is. (Ajánlott időpont: április 
közepétől október végéig, szombat, vasár- és ünnepnapokon.)

Híd a Kamp folyón, Gars am Kamp

THAYATAL-KERÉKPÁRÚT

Élvezetes kerékpártúra a Thaya 
völgyében
2 éjszaka büféreggelivel 4*-szállo-
dában, ínyenc uzsonna, utazás a 
Reblaus-Express vonattal Retz – 
Drosendorf útvonalon kerékpár-
szállítással. 

Kétágyas szobában  
(Szo, V és ünnepnap)
 172,– €-tól/fő
Érvényes: 2011/12. május–október

Felvilágosítás és foglalás:
Waldviertel Incoming
3970 Weitra, Rathausplatz 1
Tel. +43/2856/29 98
info@waldviertel.incoming.at
www.waldviertel.incoming.at

Weinviertel

A Weinviertel tájain
A Kamp-Thaya-March-kerékpárút és a Bécs-Brnó-kerékpárút mellett a Weinvier-
telben további 1600 kilométernyi kitűnően kiépített kerékpáros túraút várja a 
kezdőket és a tapasztaltabb bringásokat. A Weinviertelben a kerékpározás és a 
borok élvezete abszolút összeegyeztethető. A környéket szinte teljesen behálózza a 
13 szőlő, ill. borfajtáról elnevezett kerékpárút. Fedezze fel  a 35-75 km hosszú-
ságú, egy- vagy kétnapos körtúrákat, haladjon mondjuk a „Chardonnay“-tól a 
„Zweigelt“-ig. Aki derekasan teker, biztosan szívesen megáll útközben egy kis 
pihenőre, egy jó uzsonnára. A bicajosokat kifejezetten kerékpárosbarát vendéglátók 
várják. A borkultúra és a kerékpározás között speciálisan képzett túravezetők 
teremtik meg az optimális kapcsolatot, akik a túra során az egyes látnivalókról is 
mesélnek és a tipikus weinvierteli pincesorok titkaiba is beavatják az érdeklődőket.

Weinvierteli csendes utakon

LIECHTENSTEIN-KERÉKPÁRÚT  

Fenséges kerékpártúra 
2 éjszaka reggelivel kerékpáros-
barát vendéglátóhelyen, pin-
celátogatás borkóstolóval,  belépő 
a wilfersdorfi, lednicei és valticei 
(Csehország) Liechtenstein-kas-
télyba.

Kétágyas szobában
   86,– €-tól/fő
Érvényes: 2011/12.  
április–október (P–V),  
május–szeptember (K–V).  

Felvilágosítás és foglalás:
Weinviertel Tourismus
2170 Poysdorf, Kolpingstraße 7
Tel. +43/2552/35 15
incoming@weinviertel.at 
www.radviertel.at

ÚTLEÍRÁS
Hossza: kereken 1600 kilométernyi kerék-
párút hálózat: 13 boros túraút, a 420 km 
hosszú Kamp-Thaya-March-kerékpárút egyes 
résztávjai, a 98 km hosszú Liechtensteinroute 
a határokon is átlép, az Eurovelo 9 weinvierte-
li szakaszának hossza 84 km, stb.
Jellemzői: sokféle, többnyire családi, egy-
vagy kétnapos túraútvonal. 
Weinvierteli tipp: Túrázzon WeinRADgui-
des, azaz képzett boros-kerékpáros 
túravezetők társaságában – egy kétórás túra 
költsége 10,– €, egy ötórás túráé 20,– € sze-
mélyenként (legalább 3 személy részvételé-
vel).

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Az ingyenes Radkarte Weinviertel (Wein-
viertel kerékpáros térképe) nagyszerű áttekin-
tést ad a térség túraútvonalairól.

Valamennyi prospektus és információ térítés-
mentesen beszerezhető a Weinviertel Touris-
mus irodáiban.

ÚTLEÍRÁS
Jellemzői: kiterjedt kerékpárút hálózat, a ke-
rékpáros-vonatos kombinációk különösen 
ideálisak gyermekes családoknak (pl. a 43 km 
hosszú Waldviertlerbahn-Radweg); nagyrészt 
aszfaltozott, kis forgalmú utakon vezet.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
A régió kerékpáros túraútjait nagyszerűen fog-
lalja össze az ingyenes Freizeitkarte Wald-
viertel (Waldviertel szabadidős térképe). A 
kerékpár-vonat kombinált túrák részletes 
leírása a Waldviertler Erlebnisbahnen 
(Waldvierteli élményvonatok) c. kiadványban 
található. 

Valamennyi prospektus és információ térítés-
mentesen beszerezhető a Waldviertel Inco-
ming irodáiban.



BRNÓ ÉS BÉCS KÖZÖTT A WEINVIERTEL TÁJAIN
A Brnót Béccsel összekötő kerékpárút alsó-ausztriai szaka-
sza a cseh határtól csendes weinvierteli mellékutakon át  
vezet Bécsbe. 
A Reintal és Stammersdorf közötti 86,2 km-es utat az ed-
zettebb biciklisek akár egy nap alatt is letekerhetik, de a ké-
nyelmesebbeknek is biztosan elég rá két nap. A Bécs-Brec-
lav viszonylatban kiváló a vasúti közlekedés, így egynapos 
kerékpáros-vonatos kombinált túrákra is van lehetőség.

THERMENRADWEG - TERMÁLÚTVONAL 
A megfontoltabb tempójú hobbi bringások számára a napfény-
ben fürdő termálrégió a lehető legideálisabb kirándulóhely. A 
kellemes kerékpárút Bécs határából indul és bejárja az egész 
legendás borvidéket. A Bécsi-Erdő délkeleti szélén hullámzó 
dombhátakat díszítő szőlőskerteket útközben mindenhonnan 
látni. És ha már a borról van szó, mindenképpen említsük 
meg a jellegzetes alsó-ausztriai borkiméréseket (Heuriger), 
amelyekből ezen a környéken különösen sok működik. Ezért 
is érdemes megállni itt-ott egy kis erőgyűjtő pihenésre 
mielőtt nekivág a Pittental tájainak, aztán a Wechsel hegyi  
terepének. 

TRIESTINGAU-KERÉKPÁRÚT
A 31,9 km-es Triestingau-kerékpárút Lanzendorf és Schönau 
között, a Triesting folyó partján vezet. A teljesen sík folyóvölgy-
ben kimondottan pihentető a pedáltaposás. Élvezze az 
elbűvölő ártéri világ szépségét, keresse fel valamelyik 
bortermő települést, vagy borkimérést!
A Triestingau-kerékpárút fontos észak-déli kerékpáros túraút-
vonal, csatlakozással Bécs felé a Schwechat folyó mentén és 
a Termálútvonalhoz a Wr. Neustadt-i csatorna mentén.
 

Wiener Neustadt-i csatorna

Pincelátogatás a túra közben

Úton Triestingauban

Észak-déli tengely
(Eurovelo 9)

Nord-Süd-Achse (Eurovelo 9) – Észak-déli tengely, 
Brnó-Bécs, Thermenradweg (Termálútvonal), 
Triestingau-kerékpárút
Az Eurovelo 9 elnevezésű kerékpárút a Keleti és az Adriai-tengert köti össze.
A Gdansktól Puláig vezető út alsó-ausztriai szakasza 180 km. A Weinviertel 
kényelmes terepe után Bécset érinti, aztán a termáltérséget, végül valamivel nagyobb 
kihívás elé állítja a túrázókat a Wechsel hegységen. További információk a  
rad.niederoesterreich.at honlapon.

Kerékpárral a pincesoron

Triesting-
Gölsental-kerékpárút

Triesting-Gölsental-kerékpárút 
A változatos vidékeken tekergő 61,7 km-es Triesting-Gölsental-kerékpárút Alsó-Ausztria 
egyik kiemelt kerékpáros túraútja, a Termálútvonalat és a Traisental-kerékpárutat köti 
össze. A végig a folyó morajló zúgásával kísért útvonal a Bécsi-Erdő déli részéről, 
Leobersdorfból indul. Eleinte vízszintes terepen halad Hirtenberg, Berndorf és Potten-
stein érintésével. A folyó mentén tovább felfelé már majdnem alpesi táj következik, 
Weissenbach, Altenmarkt, Kaumberg, Hainfeld és St. Veit an der Gölsen települések, 
aztán Traisen, ahol az út a Traisental-kerékpárúthoz csatlakozik. A Bécsből Mariazellbe 
vezető régi „Via Sacra“ útvonallal részben megegyező kerékpáros túraút mentén 
számtalan kulturális látnivaló sorakozik, pl. Araburg várromja és a klein-mariazelli 
bazilika. A Triesting és a Gölsen folyó partján idilli piknikező- és fürdőhelyek kínálnak 
felfrissülést a fáradt túrázóknak.

Kiruccanás az Araburg-ra

TRIESTING-GÖLSENTAL-KERÉKPÁRÚT

A Bécsi-Erdőtől a Mostviertelig
2 éjszaka reggelivel kerékpáros-
barát szálláshelyeken a Triesting-
Gölsental-kerékpárút mentén, tér-
képekkel, igény esetén csomag-
szállítással.

Kétágyas szobában 
  70,– €-tól/fő
Érvényes: 2011/12. május–október

Felvilágosítás és foglalás:
Wienerwald Tourismus
3002 Purkersdorf, Hauptplatz 11
Tel. +43/2231/621 76
office@wienerwald.info
www.triesting-goelsentalradweg.at
www.wienerwald.info

ÚTLEÍRÁS
Hossza: 34 km (Triestingtal-kerékpárút) és 
27 km (Gölsental-kerékpárút)
Jellemzői: a folyó mentén lefelé 
(Kaumbergtől Leobersdorfig) családbarát egy-
napos túra. Többnapos túraajánlatunk: ha 
először a Triesting, majd a Gölsen folyó fo-
lyását követi, a régi, Bécsből Mariazellbe 
vezető „Via Sacra“ nevű utat teszi meg. Útköz-
ben valamivel több mint 200 méternyi szint-
különbséget kell legyőznie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A Triestingtal régió, a Wienerwald Tourismus 
és a Mostviertel Tourismus közös, praktikus 
túratérképet készített a Triesting-Gölsen-
tal–kerékpárútról. Ebben egy áttekintő tér-
kép található az egyes szakaszok jelölésével, 
kiegészítve a legszebb kirándulóhelyek és ke-
rékpárosok fogadására felkészült vendéglátók 
felsorolásával.
 
Valamennyi prospektus és információ térítés-
mentesen beszerezhető a Wienerwald Touris-
mus irodáiban.



Traisental-
kerékpárút  

Traisental-kerékpárút  
A Traisental-kerékpárút napjainkra a Mostviertel egyik legkedveltebb kerékpáros 
túraútja lett. A Traismauer an der Donauból induló, 107 km hosszú út St. Pölten, 
Lilienfeld és St. Aegyd am Neuwalde érintésével jut el Mariazellbe. 
Varázslatos és változatos szépségű mostvierteli tájak szegélyezik: a Dunától délre 
elterülő szelíd dombságtól egészen a Mostvierteli-Alpok impozáns hegyvilágáig. 
A Traismauer és Kernhof közötti, komolyabb emelkedők nélküli szakasz nagyszerű 
családi útvonal. Maga az út nagyjából sík terepen vezet, kerékpárutakon és csendes 
mellékutakon, sok helyen árnyékban és nagy részen a Traisen folyó árterén. A 
folyóparton és a természetes kavicsszigeteken vadregényes környezetben tarthat 
pihenőt útközben. 
A Traisental-kerékpárút további két szakasza is kifejezetten gyermekek, ill. gyermekes 
családok igényeihez igazodik (hosszúság, emelkedők, biztonság, vendéglátás, 
szórakozás tekintetében is). Az egyik a 13,5 km-es „Aus der Fisch-, Frosch- und 
Vogelperspektive“ (Halak, békák és madarak perspektívájából) St. Pöltenben, a másik a 
12 km-es „Zu Pferden Freilandschweinen und Kamelen“ (Lovak, sertések és tevék 
között) elnevezésű szakasz St. Aegydtől Kernhofig és vissza. Szintén családi kirándu-
lóhely a három tó St. Pöltenben a kilátótoronnyal és ingyenes fürdési lehetőséggel, a 
47 m magas Klangturm (Hangok tornya) és a wilhelmsburgi mondákkal övezett 
ivókút. 
Aki a kerékpározást kulináris élvezetekkel szeretné egybekötni, a Traisental-Donau-
land bortermő régióban rengeteg lehetőséget talál: a traismaueri kastély vinotékájában 
például megkóstolhatja a Traisen völgyének legjobb borait. A hangulatos borozók 
mellett a festői szőlőskertekről se feledkezzen meg, ott piknikezni nem akármilyen 
élmény.

Mártózás a Traisen folyóban

IRÁNY ST. PÖLTEN
St. Pöltenben érdemes kicsit elidőzni, például megcso-
dálni a város ezerszínű építészetét a barokktól a sze-
cesszión át egészen a legmodernebbig. A várost ke-
resztül-kasul be lehet járni biciklivel (új kerékpáros út-
jelzések és kb. 176 km kerékpárút).
Tipp: Pihenjen meg a város északi peremén fekvő 
három tó környékén!

BICIKLI ÉS VONAT
Különösen kényelmes és kellemes megtenni a Traisen-
tal-kerékpárutat úgy, ha St. Pöltenből a Mariazeller-
bahn kisvonattal utazik Mariazellbe, aztán onnan vissza-
felé, szinte végig lefelé gurul a bicajjal St. Pöltenig.  
További rövidítési/könnyítési lehetőség a St. Pöltenből 
St. Aegydbe közlekedő Traisentalbahn.

LÁTNIVALÓK 
Traismauer kastélya, a bor útja a Traisentalban, pince-
sorok és borozók, herzogenburgi apátság, St. Pölten tar-
tományi főváros, wilhelmsburgi edénymúzeum, lilien-
feldi cisztercita apátság, kernhofi teveszínház, mariazelli 
bazilika.

ZARÁNDOK- ÉS ERŐGYŰJTŐ ÚT MELKTŐL MARIAZELLIG 
A Traismauernél a Duna menti kerékpárúthoz (Donau-
radweg) csatlakozó útvonal a melki apátság barokk 
épületénél indul és vallási központokat köt össze. Út- 
közben három további kolostort is érint: a göttweigi 
apátságot, a herzogenburgi augusztinus rendi kolostort 
és a lilienfeldi ciszterci apátságot. Legnagyobb látványos-
sága a pazar barokk belsővel büszkélkedő mariazelli ba-
zilika.  

St. Pölteni kormányzati negyed

Utazás a Mariazellerbahn  
kisvasúttal

Pihenő a pincesoron

Kraft tanken in der Kellergasse

TRAISENTAL-KERÉKPÁRÚT

A Traisen folyó völgyében
3 éjszaka reggelivel vidéki fo-
gadókban, részletes útvonalleírá-
sok, térképek, utazás a Mariazell-
erbahn kisvasúttal Mariazellből  
St. Pöltenbe.
Opcionálisan: csomagszállítás

Kétágyas szobában 
  121,– €-tól/fő
Érvényes: 2011/12. május–október

Felvilágosítás és foglalás:
Mostviertel Tourismus
3250 Wieselburg, A. Stifter-Str. 4
Tel. +43/7416/521 91 
office@most4tel.com
www.mostviertel.info
www.traisentalradweg.at 

ÚTLEÍRÁS
Hossza: 107,1 km
Jellemzői: attraktív, változatos, a közúti for-
galomtól távol eső tájakon át vezető, két vagy 
három nap alatt teljesíthető kerékpártúra. At-
tól függően, hogy melyik irányt választja, elég 
kemény próba is lehet (a folyón felfelé), vagy 
jóval kényelmesebb (a folyón lefelé). Ha 
Mariazellből indul, ne hagyja ki a hangulatos 
vonatozást a Mariazellerbahn kisvasúttal!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
A „Die schönsten Ausflüge rund ums Trai-
sental” (A legszebb kirándulások a Traisental 
környékén) c. ingyenes útikalauzból pontosan 
megismerheti az egyes szakaszokat, a felkere-
sésre érdemes látnivalókat és a 20 kerékpáros-
barát vendéglátót. 
A St. Pöltener Radschläge (St. Pölteni bi-
ciklis tanácsok) c. kiadványban 34 oldalon, 820 
km-nyi kerékpáros túraútötletet talál (részletes 
térképekkel) St. Pöltenben és környékén.
A Traisental kerékpárút mentén vezető gyalo-
gos túrautakról a Mostviertler Wander-
schritte (mostvierteli túrautak) c. térkép tájé-
koztat.
Valamennyi prospektus és információ térítés-
mentesen beszerezhető a Mostviertel Touris-
mus irodáiban.

Göttweigi apátság



Kerékpárral a 
must nyomában

Moststraße – Mostradeln!  
Kerékpárral a must nyomában
A mostvierteli mustkultúra legavatottabb szakértői a mustbárók (Mostbaron). Most 
a környék kerékpáros kultúráját is a kezükbe veszik. A három vadonatúj túraútvo-
nal – Prima-Pira-Tour (55 km), Mostbaron-Tour (67 km) és Moststraßen-Tour (110 
km) egészen különleges. Mindhárom túra útvonala a festői mostvierteli dombten-
gerben kanyarog és elvisz több érdekes látnivalóhoz, pl. a seitenstetteni apátság-
hoz és a MostBirnHaushoz is. A túlnyomórészt aszfaltozott, kis forgalmú melléku-
takon vezető kerékpárutat hatalmas körtefák szegélyezik, ez látványnak sem utolsó 
és hűs árnyékuk is roppant jól esik. Frissítőket és finom falatokat a Moststraße 
(Must útja) mentén és a kerékpárút körül működő borkimérések, a helyi gazdák és 
a kerékpáros vendégek fogadására felkészült mustbárók kínálnak.

Kerékpártúrán a mustbárókkal

BRINGÁS NAPOK A MUST ÚTJÁN 

Kényelmes kerekezés a must körül
3 éjszaka félpanzióval válogatott 
fogadókban vagy parasztgazdasá-
gokban, csomagszállítás, részletes 
útvonalleírás és programajánlatok, 
belépés a MostBirnHausba.

Kétágyas szobában
   172,– €-tól/fő
Érvényes: 2011/12. május–október

Felvilágosítás és foglalás:
Mostviertel Tourismus
3250 Wieselburg, A. Stifter-Str. 4
Tel. +43/7416/521 91 
office@most4tel.com
www.mostviertel.info 
www.moststrasse.at

ÚTLEÍRÁS
Hossza: összesen 232 km
Prima-Pira-Tour (Haag – Wallsee – Aschbach/
Markt – Seitenstetten – Haag): 55 km
Mostbaron-Radtour (Ardagger – Euratsfeld –
Mauer-Öhling – Ardagger): 67 km
Moststraßen-Radtour (Amstetten – Neuhofen 
– Seitenstetten – Haag – Erla – Wallsee – 
Amstetten): 110 km
Jellemzői: lankás, dimbes-dombos, nagyrészt 
aszfaltozott és mellékutakon fut, a környék 
képének meghatározói a mustkörtefák.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A Moststraße (a must útja) körüli három túra 
és néhány további útvonal leírását megtalálja 
az ingyenes MostRadCard c. kiadványban. 
A borkimérések és parasztgazdaságok nyitva 
tartásáról, valamint a környék látnivalóiról az 
ingyenes Moststraßenkalender szolgál 
bőséges információval. 

Valamennyi prospektus és információ térítés-
mentesen beszerezhető a Mostviertel Touris-
mus irodáiban.

Piestingtal-
kerékpárút 

Piestingtal-kerékpárút
Élvezetes, sportos túra a Wiener Alpen hegyei között
A Markt Piestingből kellemes ártéri vidékeken, árnyas pihenők és keskeny 
kavicsfövenyek mellett Gutensteinig vezető kerékpárutat hűségesen követik a Piesting 
folyó hullámai. A biedermeier korszak idején több nagy művész látogatta a környéket 
előszeretettel, innen ered a „Biedermeier-völgy” elnevezés. Leopold Kupelwieser 
historista festő (Markt Piesting), Friedrich Gauermann (Miesenbach), Johannes 
Brahms és Ferdinand Raimund is szívesen időzött errefelé. A kerékpárút (és egyben a 
környék) legnagyobb látványossága a „Quarb“ nevű völgyszorosban található 
függőhíd, amely időközben a Piestingtal-kerékpárút legfőbb ismertetőjegyévé vált. 
Aki igazán fittnek érzi magát, célba veheti a Rohr im Gebirge felé vezető hegyi 
szakaszt is. A „Haselrast“ pihenőt érintő, embert próbáló emelkedő végén a túrázó elé 
táruló csodálatos tájkép megéri a fáradságot.

Függőhíd a „Quarb“ völgyszorosban

PIESTINGTAL-KERÉKPÁRÚT

Ferdinand Raimund nyomában  
2 éjszaka félpanzióval a Börsenhof 
Hornung szállodában Miesen-
bachban, információs anyag és  
térképek, belépő a Gauermann  
Múzeumba
 

Kétágyas szobában  
 95,– €-tól/fő
Érvényes: 2011/12. május–október

Felvilágosítás és foglalás:
Wiener Alpen in Niederösterreich
2801 Katzelsdorf, Schlossstr. 1
Tel. +43/2622/789 60
info@wieneralpen.at
www.wieneralpen.at

ÚTLEÍRÁS 
Hossza: Sollenau (csatlakozás az Eurovelo 9 
jelzésű úthoz) és Gutenstein között 43 km; in-
nen Rohr im Gebirge további 15 km.
Jellemzői: végig aszfaltozott és jelzőtáblákkal
ellátott kerékpárút. A Gutensteinig vezető sza-
kasz könnyű egynapos túra lehet hobbi bringá-
soknak és családoknak. A Rohr felé vezető rész 
még a sportosabbaknak is komoly kihívás, az 
emelkedők akár a 15%-ot is elérik.
Tipp: Ha valaki megfárad a sok kerékpározás 
közben, a völgyből visszafelé vezető utat Gu-
tensteintól az osztrák vasutak (ÖBB) segítségé-
vel is megteheti. A vonatok rendszeresen köz-
lekednek. Információ a www.oebb.at interne-
tes oldalon.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A Rad- und Wanderkarte der IG Piesting-
tal/ Biedermeiertal (IG Piestingtal/ Bie-
dermeiertal kerékpáros- és túratérkép) 
tökéletesen bemutatja a Piestingtal-kerék-
párutat. 

Valamennyi prospektus és információ térítés-
mentesen beszerezhető a Wiener Alpen in 
Niederösterreich irodáiban.



Az életben célokra 
van szükség!
Alsó-Ausztriában 42 van belőlük. És mindegyik 
kiemelt! Az alsó-ausztriai kiemelt kiránduló-
helyek egy sor szigorú minőségi követelmény-
nek megfelelve érdemelték ki ezt a kitüntető 
elnevezést. Ilyen északon a Thayatal Nemzeti 
Park, délen a Schneebergbahn kisvasút, keleten 
Schloss Hof kastélya vagy nyugaton a haagi 
állatkert. De ne feledjük az ezek ölelésében 
található további 38 kirándulóhelyet sem. 
Alsó-Ausztria első osztályú pihenést, mozgást, 
élményeket, jó szórakozást, 
élvezeteket és történelmi lát-
nivalókat kínál látogatóinak. 
www.ausflug.at

Várak & kastélyok
Aggstein várának romjai 
Wilfersdorfi Liechtenstein-kastély
Rosenburg reneszánsz kastélya
Schallaburg reneszánsz kastélya 
Artstetten kastélya
Hof császári ünnepi kastélya
Laxenburg kastélya    

Élményvilágok & nemzeti parkok
Amethyst Welt Maissau
Carnuntum Régészeti Park
Heldenberg 
Tulln kertjei
Eibl Jet Türnitz
Mendlingtal Élményvilág
Fossilienwelt Weinviertel / Őskori kiállítás  

Haubiversum Petzenkirchen
Kittenberger élménykertek
Loisium Weinwelt & Vinothek
Donau-Auen Nemzeti Park
Thayatal Nemzeti Park
Buchenberg természeti- és vadaspark,  
Waidhofen/Ybbs
Hohe Wand természeti park
Sparbachi természeti park
Retzi élménypince
Badeni római fürdő
Sandgrube 13 wein.sinn
Hinterbrühli tavas barlang
Therme Laa
Tierpark Stadt Haag

Apátságok & kolostorok
Altenburgi apátság

Gerasi apátság és természeti park
Göttweigi apátság
Klosterneuburgi apátság
Melki apátság
Seitenstetteni bencés apátság
Zwettli apátság
Heiligenkreuzi ciszterci apátság

Hegyi vasutak & hajóutak
BRANDNER Schifffahrt
Schneebergbahn vasút
Rax-Seilbahn

Múzeumok & kiállítások
Kunstmeile Krems
Alsó-Ausztriai Őstörténeti Múzeum
Landesmuseum Niederösterreich
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