
 

Předpověď dobrého počasí po propršeném týdnu nás konečně zlákala na dávno vytouženou 

cyklostezku kolem Neziderského jezera. Organizačně jsme se nechali inspirovat Schreiberovými, kteří 

zde byli minulý rok. Vyjeli jsme v pondělí 15.9.2014 a první zastávka byla v Rakousku v kempu 

v Podersdorfu am See. Ještě odpoledne jsme sedli na kola a vyrazili směr Weiden am See a Neusidel 

am See. Cyklostezka byla ještě na několika úsecích zatopená, ale projet se to dalo. V obou 

městečkách jsme zajeli do přístaviště a v Neusiedlu jsme projeli i město a vyjeli na kopec nad městem 

kolem vinných sklípků až ke zřícenině Taborruine. Odtud byl nádherný pohled na město a jezero. 

Druhý den jsme zvolili opačný směr z Podersdorfu do Illmitz. Zde je sídlo Informačního 

střediska Národního parku Neusiedler See a k zajímavostem patří také pramen sv. Bartoloměje přímo 

na náměstí a raritou je i nový moderní kostel přistavený a propojený s tím starým. Na konci 

Podersdorfu směrem na Illmitz je Stellplatz pro obytná auta s restaurací a vinotékou. 

Samotný kemp v Podersdorfu je cenově přijatelný. Má velkou kapacitu a rozkládá se přímo u 

pláže jezera. Na recepci dostanete za 1 euro mapu cyklostezek, zdarma jízdní řád lodní přepravy přes 

jezero a karty s 20% slevou do 11 km vzdálených termálních lázní v St. Martins.  

My jsme však v úterý odpoledne přejeli do Maďarska do termálních lázní v Hegykö, také u 

Neziderského jezera. Další dva dny jsme kombinovali koupání v teplé vodě v kempu a jízdu na kolech. 

Ve středu na východ do městečka Fertöd. Tady je nejkrásnější barokní zámek v Maďarsku opravený 

s podporou Bruselu. A je opravdu nádherný. Za zastavení stojí i církevní poutní komplex na kopečku 

ve vesnici Fertöszeplak před Fertöd. 

Další den jsme vyjeli na opačnou stranu. Zastavili jsme v městečku Balf, na konci u pramene 

kyselky. Pro veřejnost si načepujete v pěkném altánku s keramikou obloženou „pípou“ a vedle je 

provozovna, kde ji stáčejí do PET lahví. Přes Fertörákos jsme pak dojeli do Sopronu. Je na kopci a 

nejkrásnější je zde staré centrum za hradbami s řadou kostelů, úzkých uliček a původních 

měšťanských domů.  Na kafíčko a zákusek nás tady zlákala jedna stará kavárna na náměstí 

s původním nádherným dřevěným interiérem a nutnou předzahrádkou. Zpět to frčelo z kopce a po 53 

km byla teplá voda v bazénech v kempu opravdu osvěžující.  

Kemp v Hegykö  s termální vodou v bazénech je jeden z nejlacinějších v Maďarsku. Nás tři 

vyšel cca na 550 Kč na den. Má nové sociálky, pěkné bazény, ale stání pro karavany je „socialistické“. 

Nám to ale nevadilo, protože jsme seděli buď na kolech, nebo v bazénech. Je však stále plný a lepší 

místo se hledá obtížně.  

Věříme, že jsme u tohoto jezera nebyli naposled a že si ještě v budoucnu projedeme severní 

část včetně přepravy lodí přes jezero.   
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