Vycházkové trasy z průvodcem – těžké

Podyjí, Thayatal, Podyjí
Délka trasy :

8 hodin

Náročnost :

velká, vhodné jen pro trénované turisty

Námět vycházky :
a/ Náměstí(splav) stručná historie Vranova a turismu v NP Podyjí
b/ Hamerské vrásy obecný výklad o geologické historii Vranovska
c/ Hamerská lávka přírodní a historické zajímavosti (od tohoto místa začíná stoupání až
k letohrádku Braitava)
d/ Letohrádek Braitava výklad o historii letohrádku Braitava a původním lesoparku z doby
Althanů
e/ Heimatkreuz kříž postavený německými vysídlenci z Vranova, nádherná vyhlídka na celé
Podyjí, Pálavské vrchy a město Mikulov
f/ Cesta na Hardegg od Heimatkreuze lesem k opuštěné hájovně, a odtud značenou cestou
dolnorakouského turistického klubu na Hardegg se zastávkou na vyhlídce Maxplateau ( vyhlídka
z pravého břehu Dyje na městečko a hrad)
g/ Hardegg prohlídka hradu a nejmenšího rakouského města, možnost přestávky s občerstvením
v místních restauracích
h/ Hardeggská vyhlídka po přechodu přes most prudké stoupání směrem na Čížov s odbočkou na
Hardeggskou vyhlídku a poté příchod na místo zvané Na Keplech ( od mostu přes Dyji možnost
projít lesem okolo Plačkovy studánky až na Keply)
ch/ Pašerácká stezka, Obelisk, Vranovská brána od místa Na Keplech opět vstup do lesa na
Pašeráckou stezku, dále na Obelisk s výkladem o historii místních památek a přírodních zajímavostí
a od Vranovské brány klesání přes most Heleny Mniszkové až pod Ledové sluje (ukázka
opuštěného meandru Dyje a dalších přírodních zajímavostí)
i/ Pod Ledovými slujemi, Benátky od Ledových slují zpět přes Hamerskou lávku a místní část
Benátky spojeno s výkladem o místních přírodních a historických zajímavostech
Cena : 1- 4 osoby: 1.200,- Kč 5 – 10 osob: 1.600,- Kč

Vycházkové trasy z průvodcem – těžké

Poznáváme Rakousko
Délka trasy :

8 hodin

Náročnost :

velká, vhodné jen pro trénované turisty

Námět vycházky :
a/ Náměstí(splav) stručná historie Vranova a turismu v NP Podyjí
b/ Hamerské vrásy obecný výklad o geologické historii Vranovska
c/ Pod Ledovými slujemi výklad o vzniku Ledových slují s ukázkou starého koryta řeky Dyje (od
tohoto místa začíná stoupání až na Obelisk)
d/ Vranovská brána, Obelisk, Pašerácká stezka od Ledových slují začíná stoupání přes most
Heleny Mniszkové až k Vranovské bráně, u Obelisku ukázka opuštěného meandru Dyje a dalších
přírodních zajímavostí, dále po Pašerácké stezce až k místu zvaném Na Keplech (Pašerácká stezka
je vhodná opravdu jen pro trénované turisty, na této cestě je krásný výhled na polesí Braitava,
Letohrádek a Heimatkreuz)
e/ Na Keplech odpočinkové místo, sestup lesem okolo Plačkovy studánky až do Hardeggu.
f/ Hardegg prohlídka hradu ( v češtině) a nejmenšího rakouského města, možnost přestávky
s občerstvením v místních restauracích, cestou na Felling přes vyhlídku na Maxplateau a dále po
trase dolnorakouského turistického klubu.
g/ Felling prohlídka obce s možností návštěvy posledního soustružnictví perleťe v Rakousku
h/ Riegersburg prohlídka místního zámku (v češtině) možnost přestávky a občerstvení v místní
restauraci.
ch/ Zpět přes Felling na Podmyče cestou zpět v obci Felling odbočka přes hraniční přechod do
obce Podmyče, cestou míjíme památník vyhnání německých občanů z Vranova, prohlídka malebné
obce Podmyče.
I / Junácké údolí, Vranov nad Dyjí z obce Podmyče procházka lesem Junáckým údolím přes
Kamenný most zpět do Vranova.
Cena : 1- 4 osoby: 1.200,- Kč 5 – 10 osob: 1.600,- Kč
Poznámka: při prohlídce hradu v Hardeggu možno zakoupit tzv. „kombitiket“ cca 9,50 € na osobu.
Jelikož hrad v Hardeggu a zámek v Riegersburgu vlastní jeden majitel, tak tato vstupenka slouží
k prohlídce obou těchto památek.

