Víkend u Neziderského jezera

O prodlouženém víkendu se rozhodly dvě posádky z našeho klubu, že se podívají k tomuto
jezeru. Neziderské jezero (německy Neusiedler See, maďarsky Ferto-tó) leží v Rakouské spolkové
zemi Burgenland a v západním Maďarsku v župě Gyor-Mošon-Šopron cca 30 kilometrů od
Bratislavy. Jezero je téměř celé obklopené rákosovým pásem. Pás je někde široký až 8 km.
Ročně se zde sklidí až 10 000 tun rákosu. Je to region zapsaný do seznamu světového dědictví
UNESCO díky své jedinečné floře a fauně. Hnízdí zde například 300 druhů opeřenců. Voda v jezeře
je mělká, má pouze 1-2 metry hloubky. Patří k nejoblíbenějším místům, kde lidé tráví svou
dovolenou.
V okolí naleznete kulturu, galerie, muzea, ale hlavně si na své přijdou sportovci. Jízda na kole,
jachting, surfing, kiting, turistika nebo golf. Nuda je zde neznámý pojem. Naprosto po rovině vede
jedna z nejoblíbenějších a nejdokonaleji vybudovaných cyklostezek Rakouska. Celý okruh měří 110
km. Z toho 70 km po Rakousku a 40 km po Maďarsku. Perfektní cykloznačení zde dovedli
k dokonalosti. Celý region je vinařskou oblastí a tak jsme se rozhodli i my pro cykloturistiku a dobré
víno.
Vyjeli jsme ve středu 3.7 v odpoledních hodinách. Našli jsme si STPL i s vinotékou
www.sloboda.at (N=47°51´03“ E=16°49´54“) kousek od kempu za 12,-EUR na den s tím, že
přespíme a ráno najedeme do kempu www.podersdorfamsee.at , který byl hned vedle.
Kemp Strand camping Podersdorf je přímo u vody, ale my se koupat nechtěli, STPL se nám
líbil a cena nás přesvědčila zůstat na 3 noci přímo u zdroje kvalitního vínka.
Na kolech jsme projeli velkou část cyklostezky B10, navštívili městečka okolo jezera a taky
11 km po modré cyklo B20 jsme navštívili termální lázně www.stmartins.at (N=47°48´29“,
E=16°55´10“). Lázně jsou otevřeny od 11.11.2009 leží přímo na jezeře a jsou velmi pěkné. Cena se
rovná slovenským termálům 15,-EUR na 3 hodiny a 22,- na celý den.
Až tam jsme zjistili, že se dá vyřídit karta „Neusiedler See Card“, na kterou platí různé slevy
v mnoha kulturních památkách, lodě za poloviční cenu, 20% sleva do St.Martins-Therme a hlavně
volný vstup na pláže, které jsou bohužel všude okolo jezera placené. Stojí 5,-EUR.
V sobotu 6.7. jsme se ráno rozhodli, že popojedeme 40 km do Maďarska podívat se do termálů
Sá-ra v Hegykö www.saratermal.hu (N=47°37´12“ E=16°47´07“). První dojem nás trochu zklamal
(kemp nebyl moc upravený) a v kempu převažovali rakouští důchodci. Určitě je to i s cenou 6030,HUF na noc. Ale později jsme viděli přednosti tohoto kempu a opravili si úsudek. Všechny vstupy
v ceně kempu a bazény hned u karavanů. Už je mnoho bazénů opravených a ještě se budou
opravovat. Nové socialní zařízení a velké zázemí s hospůdkami, kde se dá levně pojíst.
V neděli 7.7. jsme se vrátili stejnou cestou, jak jsme přijeli, abychom nemuseli platit maďarskou
dálnici. Celkem jsme najeli 450 Km. Zlín-Podersdorf-Hegykö a zpět.
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