
TERMÁLNÍ LÁZNĚ V LAA 

 

Termální lázně v rakouském městečku Laa an der Thaya leží 

kousek za hranicemi, necelých 60 km od Břeclavi a zhruba 30 

km od Mikulova. Lázně jsou nejlépe dostupné automobilem 

na trase Břeclav – Mikulov – Drnholec – Hrušovany nad 

Jevišovkou – Hevlín – Laa. Hned za hranicemi na křižovatce 

v Laa je odbočka doleva podle směrovky „Therme Laa“, která 

vede až k parkovišti 

lázeňského areálu. 

Městečko Laa an der Thaya je 

protkáno mnoha 

cyklostezkami. Po české 

straně je možnost příjezdu 

z Mikulova po Česko-

rakouské příhraniční trase, 

která kopíruje dálkovou 

cyklotrasu Greenways Praha – 

Vídeň.  

CENÍK:  

Dospělý € 14,50 na 3 hodiny nebo € 13,50 za společnou 

skříňku. 

Děti € 11,- v samotné skříňce a € 10,- ve společné skříňce za 

3 hodiny. 

V komplexu je možnost využít dalších služeb (solárium, 

sauna, promítaní DVD filmů).  

Otevírací doba od 9.00 do 22.00 hodin. 

 

PTAČÍ REZERVACE V RAKOUSKÉM 

HOHENAU 

 

Areál o velikosti 55 ha nabízí zájemcům pozorování přes dvě 

stě různých druhů ptáků z vyhlídkové věže. 

Délka trasy: 18 km 

Za hraničním přechodem Poštorná – Reinthal se dáte doleva 

na cyklostezku Eurovelo č. 9. 

Při příjezdu na silnici je 

odbočka doleva a pokračujete 

přes Bernardsthal do 

Rabensburgu, cesta vede dále 

na jih až po třech kilometrech 

narazíte na město Hohenau. 

Na křižovatce před 

cukrovarem je odbočka doleva 

(zde je ukazatel na hraniční 

přechod Slovensko, směr Moravský Svätý Ján). 

 

 

HRABĚCÍ HRAD FALKENSTEIN 

 

Zřícenina hradu Falkenstein z poloviny 11. století se nachází 

v příjemném vinařském městečku. Hrad leží od Břeclavi asi 

30 km, Mikulov je vzdálen asi 20 km.   

Při cestě z Mikulova je možnost zastávky za hraničním 

přechodem Mikulov – Drasenhofen. Po pravé straně na kopci 

je velký kříž. Jedná se o Südmährerkreuz (Jihomoravský 

kříž), postavený spolu s památníkem pro připomenutí události 

odsunu občanů z jihomoravského pohraničí. Ke kříži se 

dostanete po zeleně značené cyklostezce. Motoristé za vesnicí 

Drasenhofen odbočí doprava a pak ještě jednou doprava na 

Klein Schweinbarth. Před kostelem v obci opět doprava. 

Asfaltová cesta mezi poli vede až k samotnému 

Südmährerkreuz. 

 K hradu pak vede cesta přes vesnici Klein Schweinbarth, kde  

na křižovatce za obcí odbočíte doleva a hned zas doprava ve 

směru na Falkenstein. V městečku jsou pak ukazatele, které 

nasměrují zájemce k parkovišti pod hradem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEINVIERTLER DREILÄNDERECK 

 

Rozhledna ve vesničce Altichtenwarth, leží v regionu 

Weinvierletler Dreilänereck, který tvoří 12 obcí. Vzdálenost 

k hraničnímu přechodu Poštorná – Reinthal je 10 km.  

Po přejetí státních hranic je odbočka na vedlejší cestu doleva, 

na zeleně značenou mezinárodní cyklistickou stezku č. 9 – 

„Euro-Velo“. Ta se vine až do vesničky Altlichtenwarth. Po 

projezdu první příhraniční obcí Reinthal, se stezka stáčí na 

příjemnou úzkou asfaltku pro zemědělské stroje a pro 

cyklisty. Po několika kilometrech cyklotrasa pokračuje sice 

po silnici, ta ale není příliš frekventovaná. Cesta k rozhledně 

je ještě před vinařskou obcí. Zde odbočíte ještě na kopci na 

vedlejší silničku vpravo, která vede k památníku obětem 2. 

světové války, spojeném s malou rozhlednou. Tento objekt je 

vidět již z dálky, když se přijíždí k vesnici. Z rozhledny je 

neopakovatelný výhled na Pálavu či Malé Karpaty.  

 

NA KOLE DO RANŠPURKU 

   

Výlet vhodný na kolo do městečka Ragensburg je vzdálen od 

Břeclavi 20 km. 

Město s bohatou historií leží v blízkosti řeky Dyje. 

V podzámčí se nachází moderní sportovní areál 

s koupalištěm. Ve městě také najdete muzeum a tři návrší 

s keltskými pohřebišti.  

Vhodná cesta do městečka je přes hraniční přechod Poštorná 

– Reinthal, hned za ním je odbočka doleva (cyklostezka 

Eurovelo č. 9), cesta pokračuje do Bernardsthalu a dále po 

silnici nebo po cyklostezce, kolem přírodního koupaliště. Za 

železniční tratí vlevo je polní cesta až do Ranšpurku. 

 

KNÍŽECÍ STEZKA 

 

Trasa: Lednice – Hraniční zámeček – Valtice – Kolonáda na 

Reistně – Schrattenberg – Herrnbaumgarten – Poysdorf – 

Coburg – Wilfersodrf – Prinzendorf an der Thaya – Neusiedl 

an der Thaya – Althlichtenwarth – Reintal / Poštorná – 

Rendez-vous – kaple sv. Huberta – Tři Grácie – Nový dvůr – 

Apollónův chrám – Janův hrad – Lednice 

Délka trasy: 98 km 

Přeshraniční cyklotrasa spojuje zámky mocného rodu 

Liechtensteinů na území jižní Moravy a Dolního Rakouska. 

Z Lednice vede cesta jižním směrem k Lednickým rybníkům 

a po jejich břehu až k Hraničnímu zámečku, který do roku 

1920 stál na zemské hranici mezi Moravou a Dolním 

Rakouskem. Přes Hlohovec se vine cesta mezi vinicemi do 

Valtic, kde je možnost prohlédnout si zámek nebo Salon vín 

České republiky a následně vyjet nad město ke Kolonádě na 

Raistně (při hranicích s Rakousekm).  

Po překročení rakouských hranic je první obcí Schrattenberg. 

Za zmínku stojí obec Hernnbaumgarten, kde se nachází 

„Nonseum“ – pozoruhodné muzeum nepotřebných věcí. Další 

zastávkou na trase je centrum dolnorakouského vinařství, 

Poysdorf, s proslulou sklepní uličkou, muzeem a vinotékou. 

Trasa dále pokračuje přes Walterskirchen se zámečkem 

Coburg do Wilfersdorfu, kde se nachází zámek Liechtenstein. 

Další zastávkou je Prinzendorf an der Thaya, kde je středisko 

těžby ropy. V Neusield an der Thaya je možné navštívit 

místní muzeum věnované dobývání „černého zlata“. 

V Altlichtenwarthu stojí za návštěvu místní vinotéka a 

vyhlídka. Poslední obcí na rakouském území je Reintal, kde 

kdysi stávala lichtenštejnská cihelna. Po průjezdu přes 

hraniční přechod Reintal/Poštorná jsou dalšími zajímavými 

zastávkami na trase salety Lednicko-valtického areálu. Trasa 



končí v Lednici s možností návštěvy zámku s přilehlým 

zámeckým parkem.  

 

NA KOLE K SOUSEDŮM 

 

Trasa:  Břeclav – Františkův rybník – Sedlec – Mikulov - 

Březí – Novosedly – Nový Přerov – Wildendürnbach – 

Neuruppersdorf – Pottenhofen – Mikulov – Břeclav 

Vzdálenost: 40 km 

Z Lichtenštejnského domu  vede cyklostezka č. 42  až k 

Františkovu rybníku. Poté trasa pokračuje přes Valtice až k 

Novému rybníku u Sedlece. Zde na rozcestí je možnost zvolit 

si trasu 411/Vinařskou stezku Mikulovskou č. 41. Z Mikulova 

pokračuje nová trasa, otevřená v roce 2012, nesoucí název 

„Na kole k sousedům“. 

Okružní stezka vede z Mikulova (přes Březí, Dobré Pole a 

Novosedly) do Nového Přerova a přes rakouské území zpět. 

Nenáročná trasa měří 27 km, její povrch byl kompletně 

opraven a motorovým vozidlům zde není vjezd povolen.  

Na rakouské straně se dostáváte do oblasti severního 

Weinviertelu. V obci Wildendürnbach můžete navštívit místo 

zvané Galgenberg se 184 vinnými sklepy, bylinkářskou obec 

Neuruppersdorf, dále Pottenhofen s malebnými zákoutími s 

vinnými sklepy nebo tzv. „Jihomoravský kříž“ s vyhlídkou 

poblíž Kleinschweinbarthu. 

Trasa je vhodná též pro in-line bruslaře! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁRODNÍ PARK THAYATAL 

 

Národní park Thayatal o roloze 1.330 ha sousedí s českým 

Národním parkem Podyjí. Park je dobře zastoupen faunou i 

flórou. Nachází se zde říční údolí se strmými skalními 

stěnami a mnoha loukami. Pro park jsou typické listnaté lesy. 

Návštěva parku je vhodná pro pěší i cykloturistiku.  

V okolí je možnost navštívit město Retz, kde se nachází 

nejstarší rakouský vinný sklep. Ve městě je krásné náměstí 

s renesančními domy, radnice či dominikánský klášter. U 

města stojí jediný schopný větrný mlýn v Rakousku, který je 

v provozu již od roku 1853. Dále je možnost návštěvy 

kultovního místa „Svatý kámen“ u obce Mitterretzbach, nebo 

navštívit Ametystový svět Maissau s největší obnaženou 

ametystovou žílou na světě – leží přesně na hranici regionů 

Weinviertel a Waldviertel, na hoře Manhartsberg. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Výlety do 

 Rakouska 
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