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Rodinný camp vhodný pre rekreáciu zameranú na
nordic walking a cykloturistiku.
Camping je umiestnený pri rieke Dunaj priamo na
cyklistickej ceste (Donau Radweg), ktorá vedie po brehu
Dunaja z Passau do Bratislavy okolo známych kláštorov,
zámkov a pmätihodností z rímskej doby.
Celá trasa je lemovaná
nádhernou prírodou, ktorá tu
predvádza svoje najkrajšie
stránky formou chranenej
divočiny kultúrneho dedičstva
UNESCO.
Pohľad na časť campingu s výhľadom na Dunaj

Campingové miesta sú v záhrade
rodinnej reštaurácie na brehu Dunaja
s priamym výhľadom na rieku a
zámok. Pri výbere miesta musíte
rešpektovať pokyny majiteľa, ktorý Vám
určí miesto so zohľadnením Vašej
dĺžky pobytu ako aj šetrného prístupu
ku kvalite trávnika.
Je samozrejmé, že miesta s výhľadom na Dunaj sú určené
pre zákazníkov, ktorí si ich včas rezervovali alebo majú záujem
o dlhší pobyt. V celom zariadení vládne rodinná atmosféra .
Časť klientov tvoria cyklisti, ktorí prespávajú v stanoch na jednu
noc.
Ich príchod je každodenným
poobedňajším oživením . Sú to
športovci, dôchodcovia, rodiny
s deťmi s disciplinovaným
prístupom k životospráve a
nepôsobia rušivo v kľudnej
atmosfére campu.

Nádherné cyklotrasy lákajú na výlety.
Po prehliadke dedinky Schonbuhel a jej okolia
sme na druhý deň napriek veľkej horúčave
vyrazili na trasu smer Melk-MarbachPochlarn.
Napriek tomu, že cyklotrasa vedie po tienistých miestach a
hrádzi popri rieke, ktorá svojim prúdom ochladzuje ovzdušie
nábreží treba v letných mesiacoch pamätať na zásobu pitnej vody.
Okrem nádherných pamiatok je uvedená cesta pre milovníkov
cyklistiky veľkým zážitkom.
Na ďalší deň sme sa vybrali po trase smer Aggsbach Dorf –
Spitz s využitím trajektu na druhú stranu Dunaja. Cestou späť sme
v Aggsbachu odbočili na prehliadku kartuziánskeho kláštora.
Cyklotrasa vedie cez chránenú prírodnú oblasť a
marhuľové sady. Príjemne nás prekvapil samoobslužný predaj
ovocia popri trase ako aj ponuka marhuľových špecialít v
hostincoch a kaviarňch pri trase. Zážitkom bola aj cesta trajektom
cez rieku a prehliadka kartuziánskeho kláštora.
Atmosféru zážitkov dokumentujeme na priloženej koláži záberov.

