Cena jednosměrného jízdného mezi zastávkou Vranov nad Dyjí, Zám.hotel a Vranov nad Dyjí, pláž:
Běžné jízdné 20 Kč
Zlevněné jízdné (děti do 15 let) 10 Kč
Kolo (jen u cyklobusů) 20 Kč
Doporučení: o víkendech lze zakoupit turistickou jízdenku PODYJÍ (www.idsjmk.cz/turisticka). Pro rodiny
se 2-3 dětmi je pro cestu tam a zpět cenově výhodnější než běžné jízdné.
Aktualizováno: 28.6.2018

Tipy pro cykloturisty:
Především méně zdatní cykloturisté (rodiny s dětmi, senioři…) mohou využít cyklobusových spojů mezi
Vranovem nad Dyjí a Vranovskou pláží. Cyklobus je vyveze z údolí řeky Dyje na jedno z nejvyšších míst u NP
Podyjí, to je do obce Lesná (zastávka Lesná, penzion). Odtud lze podniknout např. tyto cyklovýlety:
1) Lesná – Vranov nad Dyjí (přes Hardegg) Délka trasy je cca 21 km.
Ze zastávky cyklobusu Lesná, penzion (Muzeum motocyklů, Větrný mlýn - restaurace) dojedete 0,5 km
po silnici směrem na Vranov. U odbočky k hájence pokračujete po cyklotrase (přes Větrník) na Čížov
(Návštěvnické centrum NP Podyjí, Železná opona – pohraniční zátarasy).
Silnička pro pěší a cyklisty Vás dovede na Hardeggskou vyhlídku (jeden z nejvyhledávanějších cílů v NP
Podyjí, vyhlídka na rakouský hrad Hardegg, suťová pole a údolí řeky Dyje). Prudkým kopcem sjedete
k mostu přes Dyji a překročíte hranici do rakouského Hardeggu (nejmenší rakouské město, hrad).
Táhlým kopcem vyjedete po silnici do obce Felling (závod na výrobu perleti s možností prohlídky), kde
po polní cestě přejedete opět do ČR k obci Podmyče. Poté sjedete již jen s kopce k zastávce cyklobusu
Vranov nad Dyjí, Zám.hotel. Po cestě lze navštívit Pevnostní muzeum (bunkry), Vranovský zámek nebo
Expozici ryb v obřích akváriích.
2) Lesná – Znojmo (přes Nový Hrádek a Šobes), zpět vlakem Délka trasy je cca 32-40 km.
Ze zastávky cyklobusu Lesná, penzion dojedete do Čížova po trase 1).
Po cyklostezce se dáte do Lukova (možnost návštěvy zříceniny Nový hrádek s jedinečnou vyhlídkou na
NP Podyjí) a přes Podmolí dojedete na vinici Šobes (jedna z nejznámějších vinic Znojemska ležící v NP
Podyjí, ochutnávky vína). Po lávce přes Dyji se dostanete k obci Hnanice. Zde je možno využít cyklotras
mezi vinicemi nebo pokračovat přímo do Znojma, například přes Havranická vřesoviště a přes vyhlídku
Sealsfieldův kámen. Délka trasy je 32-40 km.
Z Lesné klesáte do Znojma téměř 300 výškových metrů. Abyste nemuseli zpět zdolávat toto stoupání, je
možno nasednout ve Znojmě na vlak (všechny vlaky jsou s přepravou jízdních kol), který Vás vyveze na
nádraží do Šumné, odkud je to do Vranova nad Dyjí i na Vranovskou pláž přibližně stejně (cca 7 km).
3) Lesná – Znojmo (po rakouské straně), zpět vlakem Délka trasy je cca 40-45 km.
Do Hardeggu jedete stejnou trasou – viz. 1).
Dále pokračuje po rakouské straně přes Merkersdorf (odbočka ke zřícenině Kaja, z hradní věže vyhlídka
na lesy NP Thayatal), vesničku Niederfladnitz až k přechodu u mýtického Svatého kamene (Heiliger
Stein, vyhlídka na krajinu a vinice). Dojedete do Hnanic a dále do Znojma pokračujete po trase 2).

Tipy pro pěší turisty:
Z Lesné lze projít zajímavou turistickou trasu po atraktivních místech NP Podyjí. Je možno zvolit si některou
ze 2 variant.
1) Lesná, penzion – Vranov n.D. (přes Hardeggskou vyhlídku) Délka trasy je cca 17 km.
Ze zastávky Lesná, penzion (Muzeum motocyklů, Větrný mlýn - restaurace) dojdete po modré turistické
značce do Čížova ( Návštěvnické centrum NP Podyjí, Železná opona – pohraniční zátarasy) a dále až na
Hardeggskou vyhlídku (jeden z nejvyhledávanějších cílů v NP Podyjí, vyhlídka na rakouský hrad
Hardegg, suťová pole a údolí řeky Dyje). Vrátíte se po silničce k rozcestí Na Keplech a pokračujete po
červené značce „Pašeráckou stezkou“ na náměstí ve Vranově nad Dyjí. Cestou uvidíte zajímavé skalní
útvary v okolí Ledových slují, Obelisk i tzv. Hamerské vrásy.
2) Lesná, hájenka – Vranov n.D. (přes Hardeggskou vyhlídku) Délka trasy je cca 15,5 km.
Ze zastávky Lesná, hájenka půjdete po cyklotrase okolo loveckého zámečku Lusthaus a kolem vrchu
Větrník do Čížova. Dále dle varianty 1)

