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Mostviertel
Medzi tokom Dunaja a alpským
oblúkom sa rozprestiera oblasť
Mostviertel, plná kontrastov, so svojimi
pohostinnými a otvorenými obyvateľmi.
Na severe je krajina mierne kopcovitá a
plodná. Tu sa darí viac ako 300 000
hruškám, ktoré lemujú cestu
Moststraße, prekrásny bulvár prírody,
ktorý na jar krajinu zaplaví bielym
morom kvetov. Tu je predovšetkým
možné bicyklovať, prechádzať sa,
kochať sa a zkľudniť sa. Na juhu je to
viac dobrodružné, horské…
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P
 o stopách pokladov
z mostviertelskej
pôdy

Kulinárne je možné v oblasti Mostviertel
vyťažiť rad pokladov zeme. Moststraße je
najintenzívnejšia hrušková oblasť strednej
Európy a je známa pre jedinečný hruškový
mušt a pálenky. V doline Pielachtal sa zberajú šťavnaté, mierne kyslé a zdravé plody
drienky a v doline Traisental vinári lisujú
špičková vína.

Viacej o téme:

 www.dolne-rakusko.info/mostviertel
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Neskrotná príroda

27 GASTHOF-CAMPING
Familie Stumpfer

PRÍRODA V REGIÓNU MOSTVIERTEL ČARUJE.

© Astrid Bartl

 www.dolne-rakusko.info/weinviertel

© Weinviertel Tourismus/Petr Blaha

© Waldviertel Tourismus/
Robert Herbst

5

© Weinviertel Tourismus/Robert Herbst

P
 ôžitok z cyklistiky
pozdĺž riek

Krásy oblasti Mostviertel možno skvele spoznávať aj pri jazde na bicykli. Ideálny je k
tomu úplne rovný cyklistický chodník
Ybbstalradweg, prebiehajúci v dĺžke 55 km
po bývalej železničnej dráhe, stranou od automobilovej dopravy a vždy v tesnej blízkosti
rieky. Aj 111 km dlhý cyklistický chodník Traisental ukazuje, čo ponúka krajina regiónu.

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

T
 ajomstvá pivničnej
uličky

Weinviertel priamo vyzýva k tomu, preskúmať región po miestnych vinárskych chodníkoch. Viacdenné túry na bicykloch, ako
napríklad na cyklistickom chodníku KampThaya-March lebo Iron Curtain Trail,
nadchnú rekreačných športovcov i bicyklistov pôžitkárov.

Cez krajinu preteká Dunaj v dĺžke celkom 286 kilometrov – to sú v krajine tie
najkrajšie, kultúrne najbohatšie a kulinárne najatraktívnejšie kilometre tohto
veľkého toku. Na jeho brehoch sa región skvie stavbami z časov Ríma, bájnymi hradmi, chýrnymi kláštormi a
pôsobivými zámky v celej ich nádhere. I
príroda sa prezentuje v ohromujúcej rozmanitosti – ako pôvodná divoká krajina
v národnom parku Dunajské luhy lebo
ako nezameniteľná…

W
 einviertel kedysi

Pozdávala by sa vám cesta časom? Výlet
do múzea – dediny Niedersulz, najväčšieho skanzena v Dolnom Rakúsku – ukazuje,
ako vyzeral všedný deň v dedine oblasti
Weinviertel pred 200 roky.
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Z PRVEJ RUKY

Niederösterreich

St. Pölten nesmiete prepásť. Hlavné mesto
zeme je významným hospodárskym,
vedeckým, správnym a kultúrnym centrom,
vo ktorom našli harmonické spojenie barok,
secesia a moderný štýl. Zemské divadlo
(Landestheater), kultúrne centrum
Festspielhaus a múzeum Dolného Rakúska
sú len niektoré z veľkej rady lákavých cieľov.

S cestovnými typmi pre labužníkov

Prehliadka pivničnej uličky s prevodcom
poskytne náhľad do historického kultúrneho dedičstva. Povodne miesta pre výrobu a
skladovanie vína, v súčasnosti sú láskyplne
upravené a stávajú sa miestom deja
družných vinárskych slávností.

Donau

do mesta

3
1

…a jedinečná kultúrna krajina, ako v
kultúrnom dedičstvu UNESCO, vo
Wachau. Naozajstné momenty šťastia
zaistí vína svetového chýru a veľké
množstvo vynikajúcich reštaurácií, pohostinstiev a vinných šenkov. Najväčší
dojem z predností regiónu ale môžete
získať pri ich spoznaniu z paluby lodi.

V
 šade samé
marhule

Pre mnohých je Wachau najkrajším úsekom Dunaja. Môžete si ho vychutnať na
Welterbesteig, jednom z najpôsobivejších
turistických chodníkov Rakúska. A to najmä
v na slnkom hýčkaných terasovitých
vinných záhradách alebo keď kvetú a zrejú
wachauerske marhule.

Viacej o téme:

 www.dolne-rakusko.info/
dunaj-dolne-rakusko
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Vznešenosť zaväzuje

Rýdzi kultúra

Krems na Dunaji si nesmiete nechať ujsť.
Toto univerzitné mesto sa vyvinulo v
kultúrne centrum. Okrem haly umení
Kunsthalle a múzea Karikaturmuseum
vznikla zemská galéria Landesgalerie
(otvorenie v máji 2019) ako nové,
dynamické výstavne miesto pre rakúska
umelecká diela.

5

D U N A J J E T E P N O U Ž I VOTA D O L N É H O R A K Ú S K A .

 elená znamená
Z
nádej

Tulln na Dunaji zaujíma prednú priečku v
Rakúsku ako mesto záhrad. Okrem mnohých
veľkých záhradníctiev je pozoruhodné najmä
záhradníctvo GARTEN TULLN ako prvá ukážka ekologickej záhrady Európy.
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Zámok Hof, zámok Orth a zámok
Niederweiden sú rovnako očarujúce ako
pôsobivé vznešené zámky v oblasti
Marchfeld, ktoré by ste isto mali poctiť
svojou návštevou.

DOLNÉ RAKÚSKO
Jednoducho osviežujúce.

Kempovanie v Dolnom Rakúsku

Na bicykle od pôžitku
k pôžitku

Dolné Rakúsko má širokú a rôznorodú ponuku kempov. Najčastejšie sú
vedené ako rodinné firmy a ležia u Dunaja, vo Waldviertel a Weinviertel,
v regiónoch Wienerwald, vo Viedenských Alpách a v mierne sa zdvíhajúcej Mostviertel, siahajúcej od Dunaja k predhorí Álp.

Tento región je možné objavovať i na
cyklistickom chodníku Donauradweg.
Pozdĺž Donauradweg sa nachádza
množstvo zastávok s občerstvením, k
odpočinku a s gurmánskymi požitky –
nečudo preto, že patrí k najobľúbenejším
cyklistickým chodníkom Európy.

Katalóg zahŕňa kempy vo všetkých regiónoch od komfortných až po
jednoducho udržiavané, od miest v dolinách v rovinatých oblastiach
s jednoduchým príjazdom až po idylicky položené kempy v horských
oblastiach s výhľadom na vrcholky dolnorakúskych Álp. Je ľahostajné, či
ste na cestách so stanom, karavanom lebo s obytným vozidlom.

41 PARADIS GARDEN CAMPING
12 CAMPING AM SEE
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35 VELTLINERLAND-CAMPING
POYSDORF
		
Viacej informácií:

 Vyznamenané kempy PDF

Zdeľte nám svoje nápady, ako by mohlo
byť kempovanie ešte viac ekologické:

Viacej o téme:

 www.dolne-rakusko.info/viedensky-les

Kúpeľ v Badene

Baden u Viedne nie je iba kúpeľné mesto s
tradíciou a šarmom, ale aj mesto umenia:
Festival „Festival La Gacilly Baden Photo“,
ktorý sa tu odohráva, je najväčší open-air festival fotografie v Európe.

5
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Marcipán, ktorý
raste na stromoch

Poznáte jarabinu brekyňovů? Plody majú červeno-hnedú farbu a báječné marcipánové
aróma. Rastie na vysokých stromoch a spracováva sa na pálenku, likéry a marmelády.
Skutočný „slow food“ produkt!
VIZUÁLNY PÔŽITOK: PREBÚDZANIE JARI VO WIENERWALDE.

P
 ríbehy z
Wienerwaldu

Tento región sa môže chváliť bohatým
kultúrnym a imperiálnym dedičstvom. To
potvrdí aj návšteva v kláštoroch Heiligenkreuz, Klosterneuburg lebo v zámockom
parku Laxenburg. Využite také veľkú kultúrnu ponuku. Nájdete tu všetko od opery po
moderné umenie.

 umwelt@camping-niederoesterreich.at

Nech sa jedná o letný pobyt lebo o zimnú
dovolenku, Viedenské Alpy, vzdialené
jednu hodinu jazdy južne od Viedne,
majú stáročia dlhú tradíciu ako
dovolenkový región a sú jednoducho a
rýchlo dosiahnuteľné z Viedne. Po
výstavbe železnice Semeringbahn, ktorá
ostatne patrí ku kultúrnemu dedičstvu
UNESCO, sa kulisa hor koľ vrcholov
Semmering, Rax a Schneeberg stala
obľúbeným dovolenkovým cieľom. Na
východe sa z rovinatej krajiny mesta
Wiener Neustadt dvíhajú mierne kopce
regiónu Bucklige Welt. Krajina sa dvíha...

...cez horské pastviny vrchola Wechsel
až ku krajine železnice Semmering, v
rozsiahlom pohorí Rex dosahuje k
jednému zo svojich charakteristických
vrcholov, pokračuje cez výrazný
Scheeberg a klesá cez široko
rozprestretú náhornú plošinu masívu
Hohe Wand naspäť do doliny. Cez všetky
tieto krajiny vede okolo 300 kilometrov
dlhý „chodník u viedenského alpského
oblúka“.

Viacej o téme:

 www.dolne-rakusko.info/
viedenske-alpy

V ÝL E T D O V I E D E N S K ÝC H Á L P S A V Ž DY O P L AT Í .

Výhľady na panoráma

Peší túry po „chodníku u viedenského alpského
oblúka“ a koľ kultúrneho dedičstva UNESCO –
železnice Semmeringbahn – prinášajú
povznášajúce výhľady a hlboké dojmy.
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Objavte mesto

Informácie o Dolnom Rakúsku & objednanie prospektov
Tel +43 (0) 2742 / 9000-9000
Tel +43 (0) 800 / 228 44 00 (bezplatná)
info@noe.co.at
www.niederoesterreich.at

Hory sú nielen blízko, ale aj ľahko dosiahnuteľné. Treba ozubenou dráhou Schneebergbahn k najvyše položenému nádražiu
Rakúska vo výške asi 1 800 m, historickou
lanovou dráhou Rax lebo mýtnou cestou v
národnom parku Hohe Wand.
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Ide sa hore – a to
celkom jednoducho

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

P
 oznávací chodník
pre maškrtné jazýčky

Dolnorakúska aplikácia na stiahnutie
vo vašom App Store
Sledujte nás na:

Región sa vyznačuje množstvom reštauračných zariadení a muštových lokálov
Mostheurige s regionálnymi špecialitami
priamo od výrobcov.

V meste Wiener Neustadt sa koná zemská
výstava 2019. Nehľadiac na to sa výlet do
mesta vždy oplatí. A to i len kvôli samotnému historickému vnútornému mestu s impozantným chrámom a hradom Wiener
Neustadt.

www.fb.com/visitniederoesterreich
www.instagram.com/visitniederoesterreich
© Rita Newman
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Miestne odrody révy vinnej Rotgipfler a
Zierfandler sú len dva z dôvodov, prečo
miestny obyvateľa aj hostia navštevujú
šenky Heurige. A nesmieme zabudnúť na
lahodné pohostenie v Heurige.

1

© Wiener Alpen/Franz Zwickl

• Šetriť vodou.
• Vo vašej mobilnej toalete používať
ekologické prísady.
• Odpadnú vodu vylievať len do k tomu
určených výleviek.
• K výletom používať pokiaľ možno
bicykle, autobusy nebo železnicu.
• Voliť produkty s malým množstvom
obalov.
• Nakupovať pokiaľ možno sezónne a
regionálne produkty.
• Svoje odpady starostlivo triediť a
likvidovať.
• Nepoužívať jednorazove grily a umelé
zapaľovače grilov..

…minerálnej vode! Veľmi špecificky sa vo
Wienerwalde prezentuje aj víno: Na okolí
Klosterneuburgu a v oblasti Thermenregion sa darí vynikajúcim tradičným
odrodám bieleho i červeného vína a je
možné tu nájsť množstvo vinných šenkov
nazývaných Heurige! Jedná sa o skutočný
gurmánsky zážitok, predovšetkým keď
počas vinárskej jari všetkých láka
množstvo akcií lebo keď vinárska jeseň
ponúka „najdlhší šenk sveta“, ktorý sa
nazýva Genussmeile.

Wiener
Alpen

Výtečné víno

© Michael Liebert

Kempy v Dolnom Rakúsku sú si vedomé
svojej zodpovednosti a vyznačujú sa
ekologickým a férovým hospodárením.
Mimoriadne ekologicky angažované
prevádzky kempov získajú po nezávislé
kontrole prísnych kritérií oficiálne logo
Rakúskej a Európskej ekoznačky.

Navôkol Viedne sa nachádza skutočne
idylická krajina vytvorená z lesov, vody
a vína: Wienerwald.
Región bohatý na lesy, na 52
percentách plochy sa nachádzajú
zmiešané lesy, skutočný raj pre voľný
čas. Vine sa tu 6 000 kilometrov
turistických trás a viacej než 1 000
kilometrov chodníkov pre horské
bicykle. V tejto časti zeme je ale možné
relaxovať i iným spôsobom. Lebo okrem
veľkolepé prírody človeka lákajú aj voda
a víno. Línia termálnych kúpeľov bohatá
na tradície čerpá svoju vodu z hlbokých
prameňov, kúpete sa tedy v liečivej a…

Od roka 2005 je Wienerwald so svojou
plochou 105 000 hektárov biosférickou
rezerváciou UNESCO a súčasne blízkou
rekreačnou oblasťou pre obyvateľov
veľkomesta, ktorí tu nachádzajú
predovšetkým raj pre jazdu na bicykloch,
horských bicykloch a pre turistiku.

4

© Michael Liebert

I ako kempingový hosť môžete pomáhať
pri ochrane životného prostredia a klímy:

© Andreas Hofer

Kempovanie znamená dovolenku v
prírode a s ňou.

Les Viedenčanov

© schwarz-koenig.at

www.umweltzeichen.at

1

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

Nezávislá pečiatka akosti pre životné prostredie a kvalitu

www.camping-niederoesterreich.at

Z PRVEJ RUKY

Schlosspark Laxenburg © Michael Liebert

Wienerwald

Rakúska ekoznačka

Iste nájdete to správne pre svoj vkus.

5 tipov

Z PRVEJ RUKY

Kempovanie

Weinviertel sa považuje za zásobáreň obilia
a zeleniny celej krajiny. Produkty z nich chutí
po láske, ktorá do nich bola vložená. Najmä
keď kuchári a vinári svojich hostí rozmaznajú u „tabúľ vo Weinviertel“. A to tam, kde
chutí najlepšej, priamo v prírode.

5

Kultúrny výlet

Tiesňava Ötschergräben v prírodnom parku
Ötscher-Tormäuer sa často označuje ako
Grand Canyon Rakúska. Tu sa nachádzajú
nielen prekrásne turistické chodníky, ale
chodí tu s 85 kilometrami najdlhšia
úzkokoľajná železnica Rakúska
Mariazellerbahn.

33 TERRASSEN-CAMPING TRAISEN

Viacej o téme:

KELLERGASSEN UND PRESSHÄUSER PRÄGEN DAS WEINVIERTEL.

Po
 stopách divokej
prírody

25 DONAUPARK CAMPING TULLN

35 VELTLINERLAND-CAMPING
POYSDORF

Waldviertel oplýva nielen bohatstvom
prírody, ale rovnako aj množstvom historických múrov. Kláštory Altenburg, Geras
a Zwettl, hrady Hardegg a Heidenreichstein, zámky Rosenburg, Weitra alebo Grafenegg sú príkladmi rozmanitého a pestrého kultúrneho života.

4

 a bicykle cez
N
kopcovitú krajinu

4

Kultúra vo starých
múroch

Oblasť Wildnisgebiet Dürrenstein je najväčší prales strednej Európy a je súčasťou
svetového prírodného dedičstva UNESCO
„Alte Buchenwälder“.

…a hornaté, krajina je charakteristická
pôsobivými kopci, tiesňavami a
burácajúcimi vodnými toky. Oblasť
kolem vrcholov Ötscher, Hochkar a
Dürrenstein je obľúbená u športovcov
a milovníkov prírody vo všetkých
ročných obdobiach.

2

DOLNÉ RAKÚSKO

© Schwarz – König

Z PRVEJ RUKY

Aj napriek rozmanitosti je a zostava vo
Weinviertel hlavným predstaviteľom Veltlínske zelené. S typickými znakmi pre svoju oblasť, známe aj ako Weinviertel DAC a
Weinviertel DAC Reserve.

…útulnom posedeniu v „heurigen“, pri
bicyklovaniu nebo turistike cez vinohrady, pri tradičných vinárskych slávnostiach a samozrejme v niektorej z vyše 1
000 pivničných uličiek. Tie sú so svojimi
lisovňami považované za symbol oblasti
Weinviertel a predstavujú skutočnú
zvláštnosť.

DOLNÉ RAKÚSKO
Jednoducho osviežujúce.

 Gurmánsky zážitok
pod širým nebom

Kunstmeile Krems © LOXPIX
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© Mostviertel Tourismus / Christian Majcen

Partner so zaručenou kvalitou Dolné Rakúsko

Krajina maku

5

Tu na severe je všadeprítomný mak,
ktorým Waldviertel pri jeho kvitnutí v júli
prekrásne sčervenie. Ako olej nebo v
koláčoch, knedliach, a taštičkách sa
napokon opäť objaví najmä v
regionálnej kuchyni.

PRIEHRADA OT TENSTEIN JE REKREAČNÝM RAJOM

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

Vyznamenané podniky sú ľahko a ihneď
rozpoznateľné podľa loga
„Qualitätpartner“.

3

Informácie a zoznam všetkých predajcov:
 www.öchv.at

Freier Eintritt zu über
300 Ausflugszielen.

Partner so zaručenou kvalitou „Qualitätspartner Niederösterreich“ je
jednotná pečiatka kvality,
vyznamenávajúci podniky v celej
turistickej branži Dolného Rakúska za
vysokú kvalitu ich produktov a služieb.

 www.dolne-rakusko.info/waldviertel

Vo Waldviertel majú veľkú tradíciu tradičné
remeselné a manufaktúrne podniky. Vo
špičkovej kvalite sa okrom iného zo dreva,
kameňa, textílií a skla vyrábajú predmety
dennej potreby a umelecká diela.

V
 íno, kam oko
dohliadne

© Rita Newman

Použitá vozidla, ponuky prenájmu,
profesionálny servis vo špecializovaných
dielňach a cenné informácie na
internetovej stránke ÖCHV.

Viacej o téme:

© Andreas Jakwerth

Kúpiť vozidlo pre voľný čas je vec dôvery.
U špecializovaných predajcov rakúskeho
zväzu Österreichischer Caravan HandelsVerband ste na bezpečnom mieste, lebo
sú skúsený, priebežne školený a vždy
oboznámený s aktuálnu situáciu. Očakáva
vás odborne poradenstvo a rozsiahla
opatera. Odborne preskúšané...

Pôžitok zaujíma v regiónu Waldviertel
výnimočné postavenie. Zemiaky, kapry, syr
a chlieb regiónu sú hviezdy oslavované vo
špičkových kuchyniach. Rovnako ako
pálenka, víno z oblasti Kamptal lebo
chýrna piva zo Schremsu a Zwettlu.

V regiónu severne od Viedne sa čas
míňa trochu inak. Dôvodom k tomu je,
že sa tu pôžitok a blahodarná pohoda
spájajú v jeden celok. A pocítite to
okamžite, lebo v mierne kopcovitej krajine oblasti Weinviertel všetko prebieha
viacej uvoľnene. Názov regiónu nie je
náhodný, dominuje mu víno. V najväčšej
vinárskej oblasti Rakúska odvádza svoju prácu viacej než 1 600 vinárov. Nie je
tedy žiaden div, že sa s vínom stretávate
na každom kroku. Hoci pri…

1

© Donau Niederösterreich/Steve Haider

Bezpečný nákup u obchodníka ÖCHV

C
 huť regiónu
Waldviertel

© Rita Newman

(Rakúsky obchodný zväz karavanistov)

2

Weinviertel

© Waldviertel Tourismus/
Studio Kerschbaum

Viacej informácií:
 www.campingclub.at

K
 de je remeslo doma

Museum Niederoesterreich
© Klaus Engelmayer

...tému kempovanie. U rady partnerských
podnikov v tuzemsku aj v zahraničí
získavajú členovia špeciálne výhody a
zľavy na poplatky za kempovanie,
produkty a servis.

4

V regióne Waldviertel na seba môžete
nechať plne pôsobiť prírodu. Napríklad v
národnom parku Tahyatal, na trasoviskách
Heidenreichsteiner Moor lebo Hochmoor
Schrems. Zle neurobíte ani odbočením do
prírodných parkov Dobersberg, Nordwald,
Geras alebo Kamptal-Schönberg.

… so svojími príjemne teplými dňami a
chladnými nocami činia telu aj duši
dobre. Nie je preto div, že sa z Waldviertel
stala prvotriedna destinácia orientovaná
na zdravie. Na poznávacích túrach
regiónom naviac zbadáte i staré,
mohutné hrady, malebné malé mestečka
a kuchyňu s typickými špecialitami
regiónu Waldviertel.

© Waldviertel Tourismus/Studio Kerschbaum

Rakúsky Camping Club je od roku 1951
najväčšie záujmové združenie kempárov
Rakúska a medzinárodne registrovaný v
zastrešujúcich zväzoch F.I.C.C. a F.I.A.
Spoločne s veľkou sieťou kempov klub
ÖCC podporuje kempovanie a rovnako
ako odborný magazín Camping Revue
ponúka súbory informácií pre cestovanie
a poradenstvo na...

Nefalšovaná príroda

3

© schwarz-koenig.at

Drsná krása, ktorá si zachovala svoju
prirodzenosť – tak je možné najlepšie
popísať Waldviertel. Región medzi tokom
Dunaja a Českom na severe si zachoval
svoju pôvodnosť až do dnešných dní. V
tichej rozľahlosti pôsobivej krajiny si
vyhĺbili svoje korytá rieky a potoky.
Charakter miestnej prírody tvorí
tajomstvom opradené široké lesy,
bizarné pôsobivé skalné útvary,
trasoviska a stepi.
Oblasť, ktorá zve k turistike, bicyklovaniu
na cestných aj horských bicykloch a k
relaxácii. Najmä klíma…

Klub pre všetkých kempárov
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Z PRVEJ RUKY

Schloss Hof © Michael Liebert

Waldviertel

5 tipov

Z PRVEJ RUKY
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Príjemné šliapanie

Cyklistické chodníky vo viedenských Alpách
a cez ne sú niečo pre skutočných znalcov. K
poznávaniu regiónu vás naladí predovšetkým
romantický cyklistický chodník Piestingtalradweg a úsek na EuroVelo 9 z Wiener Neustadt do oblasti Wechselland. Vynikajúca
železničná sieť pozdĺž cyklistických chodníkov naviac umožňuje komfortný príjazd.
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Kempingy Dolné Rakúsko

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
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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
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10 	 AKTIV CAMP PURGSTALL Camping & Ferienpark

D

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

38
35
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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
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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
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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
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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

CYKLISTIKA POZDĹŽ RIEK
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

2
Ybbstalradweg

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

chodník Donauradweg

2

chodník Ybbstalradweg

3

chodník Kleiner Ybbstalradweg

4

chodník Erlauftalradweg

5

chodník Kleiner Erlauftalradweg

6

chodník Pielachtalradweg

7

chodník Traisental-Radweg

8

chodník Melker Alpenvorland-Radroute

9

chodník Römer Radroute

10

Spájacia trasa Most-Radroute

29

2
Ybbstalradweg

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

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

Diaľnica

Top výletný ciel

Spolková cesta

Horské zážitkové centrum

Hlavná cesta

Zdravie/kúpele

Vedľajšia cesta

Botanická záhrada

Jazero jazero/rieka

Prírodný park

Krajina/dolina

Top cyklistický chodník

Vrchol s údajom
výšky

Vinárska cesta

47/3

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

41 	 PARADISE GARDEN CAMPING

Predný partner Rakúskeho kempingového klubu
Partner so zaručenou kvalitou Dolné Rakúsko

Dolnorakúske kempy sa na vás tešia!

turistických stredísk / 3 trvalá strediska

Rakúska ekoznačka

9

Bezpečné prázdniny
v kempoch Dolného Rakúska
Všetky kempy uvedené v zoznamu v tejto brožúre sú členmi odborné
skupiny voľného času a športových podnikov hospodárskej komory
Dolného Rakúska. Ty všetky podliehajú prísnym predpisom pre
prevádzku a pohostinstvo. Sú to profesionáli! Okrem najlepšej kvality
ponuky ponúkajú aj veľkú rozmanitosť voľnočasových zážitkov a
zaisťujú ich bezpečnosť. Uprednostnite táto miesta pre vaše cestovné
pobyty a prázdniny v kempoch.

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

40 	 CAMPINGPLATZ AM HALBACH

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

17

41

20

