Letošním velikonočním svátkům počasí přálo a my se vydali napříč Slovenskou
republikou směr Rakousko. Našim cílem se stalo jezero Neuseidler See a jeho
okolí. V plánu jsme měli opálit se na kolech a trochu naše stoje provětrat.

Protože v nás zvítězil dobrodružný duch a ubytování v kempu jsme shledali
v každém ohledu pro nás nevýhodné, jeli jsme zase na místo k fotbalovému hřišti,
kde se spí skvěle, protože je tam opravdu klid. Další den v sobotu nás okolnosti
přiměly se rozdělit. Naši muži vyslovili přání strávit den pouze se svými dětmi, a
tak nám třem manželkám, nezbývalo nic jiného, než jim vyhovět. Jedna výprava ženy, se vydala hned z Neusiedl am See směrem do Mörbisch am See, kde se dá
přejet i s kolem trajektem za 7 euro na osobu. Cesta trvá asi 30 minut. S druhou
skupinou jsme se setkali asi po 60 km v Podersdorfu u karavanu. Druhá skupina
tzv. Apalucha se i s dětmi nejprve vydala zaparkovat karavan na místo tak, jako
předchozí den a vydali se za námi. Děti byly strašně šikovné a ujely 50 km. Jejich
cílem byl trajekt v Rustu, který doplul zhruba za 60 min. až téměř k našim
karavanům.

Cesta začala ve čtvrtek odpoledne, tak abychom strávili noc na místě určeném ke
klidnému spánku. Naši šikovní chlapi měli cestu perfektně naplánovanou, a přesto
jsme se chvílemi i naháněli a hledali. Hlavně, že vše dobře dopadlo a my mohli
projet bezpečně Bratislavou. Jezero se nalézá na hranicích Rakouska a Maďarska
nedaleko Slovenska, tedy ve velmi strategické oblasti.

Další noc jsme přenocovali před kempem Sá-Ra termál v Hegykö GPS: 47.620592,
16.785744 . Velmi pěkné malé termály spojené s kempem ulevily našim bolavým
svalům. Cyklostezka se i zde klikatí kolem jezera, ale již na maďarské části. Zde
doporučuji ještě navštívit i např. na kole město Sopron, které je od kempu
vzdáleno cca 20 km. Ve městě je velmi pěkná architektura a staré hradby.

Netrvalo dlouho a my dojeli do města Neusiedl am See k místnímu fotbalovému
hřišti GPS: 47.939541, 16.841995 . To byl náš cíl k přenocování. Ráno jsme přejeli
do města Podersdorf, kde jsme měli v plánu stát ve dne. Nevím, jak by to bylo
v sezóně, ale v dubnu nám štěstí přálo a my pohodlně zaparkovali u jezera GPS:
47.863210, 16.834259 . První den, tedy v pátek, nás naše kola dovezla až do
přístavu Illmitz, tedy až na samotný okraj rakouské části jezera. Cesta tam i zpět
po velmi kvalitních cyklostezkách je dlouhá cca 40 km. Všude jsou velmi čistá
odpočívadla s pitnou vodou, přístřešky a pěkným posezením. V protisměru se na
vás stále někdo usmívá a já osobně nepotkala naštvaného člověka. Tato strana
jezera je odlišná od protější strany, kde je vodní plocha v dáli. Pokud člověk chce
vidět dále na jezero, může využít množství vyvýšených plošin a rozhleden. Na
konci této cyklostezky nás čekalo občerstvení v přístavu trajektu. Na zpáteční
cestě doporučuji zastavit se v lázeňském městečku Illmitz, kde se můžete
například napít pramenité a asi velmi zdravé vody (soudím podle zápachu). Také
je tam přírodní rezervace s chráněnými ptáky, kam můžete zavítat (je ale asi lepší
umět německy).

V pondělí jsme si užili klidnou cestu domů a hurá do práce, naštěstí až od úterý.

VELIKONOCE NA JEDNIČKU

Mnoho takových klidných dovolených bych přála i vám!
Pozn. Stellplatzy v okolí Podersdorfu jsou 10 - 15 místné, takže je zde těžké najít
místo v sezóně.
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