CYKLOBUS
GW BUS a.s. – Cyklotrans, České Budějovice
tel. 386 715 119, 602 785 106

Cyklistům i pěším turistům slouží cyklobus, který
spojuje Vranov nad Dyjí a Znojmo (se zastávkami
v těsné blízkosti NP Podyjí). Nechte se vyvézt do
atraktivních částí NP Podyjí , abyste zde mohli
poznat co nejvíce přírodních krás a zajímavostí.
DOPORUČUJEME
při návštěvě Národního parku Podyjí a Znojma:

NP Podyjí – služby certifikované průvodkyně NP
Znojmo

Podyjí, paní Solařové , tel. 739 302 038

– prohlídky Znojma a cykloprohlídky
Znojma s průvodcem, tel. 737 449 099





Vranov nad Dyjí
Národní park Podyjí
Znojmo

▼

11:27 (11:32p)
11:35 (11:40p)
11:40 (11:45p)
11:44 (11:49p)
11:47 (11:52p)
11:51 (11:56p)
11:59 (12:04p)
12:10 (12:15p)

směr

Vranov n.D. – náměstí
Lesná – penzion
Horní Břečkov – Jednota
Lukov
Podmolí
Mašovice – hostinec
Zn./Hradiště - Jednota
Znojmo – aut.nádr.

▲

17:00
16:52
16:47
16:43
16:40
16:36
16:28
16:20

Rok 2017 : Sobota - od 10.6. do 23.9.
Neděle a st.svátek - od 2.7. do 3.9.
Pátek (p) - od 7.7. do 1.9.

CYKLOTURISTÉ – c ykl obus a c yklotras y

1) Cyklobusem do Horního Břečkova – Čížov, Návštěvnické centrum NP Podyjí, zbytky „železné opony“ –
Hardeggská vyhlídka nad nejmenším rakouským městem – Hardegg hrad – přechod Felling/Podmyče –
Vranov n.D. (celkem 22 km)
2) Cyklobusem do Lukova - návštěva zříceniny Nový Hrádek (4 km) s překrásnými výhledy na NP Podyjí. Zpět
až do Čížova – Návštěvnické centrum NP Podyjí, „železná opona“ (9 km). Možnosti návratu do Vranova n.D.:
a) po silnici do Horního Břečkova (3km) a zpět cyklobusem do Vranova (v 16:47 hodin)
b) Mlynářskou stezkou (6,5 km), která z části vede údolím řeky Dyje přes Zadní Hamry
c) Cestou lesem přes Lusthaus (U Letohrádku) a dále po silnici do Vranova (7,5 km)
d) Částečně dle trasy 2c), ale přes Lesnou a Švýcarským údolím podél přehrady do Vranova (11 km)
e) Okolo zajímavé Hardeggské vyhlídky hraničním přechodem do rakouského Hardeggu, dále přes Felling
a zde opět přechodem do ČR. Okolo Vranovského zámku pak až do Vranova nad Dyjí (17 km)
3) Cyklobusem do Podmolí a odtud po stezce Geenways na vinici Šobes obtékanou řekou Dyjí (možnost
degustace vín) a dále přes Havraníky (vřesoviště) na vyhlídku Sealsfieldův kámen a dále do Znojma, odkud
jede cyklobus zpět (v 16:20 hodin). Celková délka poměrně obtížné trasy cca 24 km.
4) Cyklobusem do Mašovic a dále přes Andělský mlýn (poslední dochovaná mlýnská stavba v Podyjí) na
dřevěnou vyhlídku nad Znojemskou přehradou - Králův stolec. Přes obec Hradiště do Gránického údolí pod
Znojemskou přehradu a do Znojma. Zhruba 10-ti km trasu lze doplnit prohlídkou Znojma a s návratem
cyklobusem zpět (v 16:20 hodin).
5) Z Vranova n.D. okolo Vranovského zámku a muzea hraničního opevnění na přechod Podmyče/Felling a
do nejmenšího rakouského města Hardegg (hrad). Dále přes Merkersdorf – odbočka ke zřícenině Kaja vesničku Niederfladnitz a pak k přechodu u mýtického Svatého kamene – Heiliger Stein. Po české straně
k lokalitě Devět mlýnů a přes Havraníky po trase 3) . Délka trasy cca 50 km. Zpět ze Znojma cyklobusem.

TURISTÉ – c yklo bus a tras y pro pěš í

A) Cyklobusem do Lukova. Návštěva zříceniny Nový Hrádek s překrásnými výhledy na NP Podyjí a zpět do
Lukova (8km). Cyklobusem do Vranova nad Dyjí (v 16:43 hodin).
B) Cyklobusem do Horního Břečkova, dále Čížov - Návštěvnické centrum NP Podyjí, Hardeggská vyhlídka nad
nejmenším rakouským městem, zpět k rozcestí Na Keplech a okolo Ledových slují přes Zadními Hamry do
Vranova (cca 17 km).
C) Cyklobusem do Mašovic a přes Andělský mlýn (poslední dochovaná mlýnská stavba v Podyjí) a Mločím
údolím na vyhlídku nad Znojemskou přehradou - Králův stolec. Terasovou cestou nad Znojemskou přehradou
se pokračuje do areálu Hradišťských teras (středověké, dnes již opuštěné agrární terasy) a Znojma. Ze Znojma
návrat cyklobusem zpět (v 16:20 hodin). Délka trasy cca 9 km.
Můžete si naplánovat i trasy opačnými směry nebo si zvolit některou z mnoha dalších možností, které
turistické trasy a cyklotrasy ve spojení s cyklobusem v NP Podyjí skýtají.

(c) RTS spol. s r. o. + TIC, Vranov nad Dyjí

