
 

PLAVBA ÚDOLÍM WACHAU DO VÍDNĚ 

Vídeň 

BICYCLE TOUR TO DANUBE ISLAND AND THE PRATER 

Poznejte Vídeň během projížďky na kole, která Vám nabídne neobvyklý pohled na metropoli 

a její nejbližší okolí. Projedete toto moderní město na Dunaji okolo všech důležitých budov až 

k ostrůvku, kde můžete v klidu relaxovat a užívat si ticha v srdci velkoměsta. Jakmile se 

dostanete na druhou stranu řeky, ocitnete se u Prateru a dlouhou kaštanovou alejí projede 

až k světoznámému ruskému kolu. 

CENA ZA OSOBU: € 39 | DÉLKA CCA:  3,5 h | VZDÁLENOST CCA: 28 km  

CITY TOUR OF THE HISTORIC VIENNA 

Jste připraveni na cestu historií? Během této exkurze poznáte nejvýznamnější vídeňské 

památky. Začnete jízdou podél Ringstrasse s velkolepými budovami jako Státní Opera, 

několik muzeí, palác Hofburg, Parlament, radnice, památníky slavných umělců a mnohé další. 

Poté se vydáte k Prateru, světoznámému ruskému kolu a mnoha dalším pamětihodnostem. 

Na konci výletu se pěší zónou projdete ke katedrále Sv. Štěpána. 

CENA ZA OSOBU: € 39 | DÉLKA CCA:  3,5 h 

Wachau 

BIKE TOUR THROUGH THE PICTURESQUE WACHAU 

Objevujte Wachau - oblast chráněnou organizací UNESCO na kole. Vyjedete z Kremže a do 

Melku se dostanete podél idylických vinic a malých restaurací po upravované cyklostezce a 

také po známé Steiner Landstrase. 

CENA ZA OSOBU: € 39 | DÉLKA CCA: 4 h | VZDÁLENOST CCA: 37 km 

EXCURSION TO DÜRNSTEIN AND MELK ABBEY 

Projděte se Dürnsteinem po stopách časů baroka. Kostel s modrobílou věží je nejtypičtější 

památkou Dürnsteinu. Umělecké reliéfy zobrazují Kristovo utrpení a čtyři obelisky 

s vyobrazením apoštolů se tyčí k nebi hned vedle pomalu plynoucího Dunaje. Univerzitní 

kostel z 15. stol. byl původně součástí Augustinského kláštera a později přestavěn podle 

barokního stylu. Pevnost s věžemi okolo města byla postavena ve 12. stol. a později se stala 

vězením pro krále Richarda I. přezdívaného Lví Srdce. Pevnost byla téměř zničena v 17. stol. 

a dnes zde můžete nalézt pouze její ruiny. Historická exkurze končí v Benediktinském 

opatství v Melku. 

CENA ZA OSOBU: € 49 | DÉLKA CCA: 4,5 h 

 


