Zajímavosti na trase

Kopec Galgenberg (Wildendürnbach)
Se svou výškou 256 metrů nad mořem kopec
určitě nepatří mezi nejvyšší v okolí. Pozoruhodným
ho činí 184 vinných
sklípků, které proslavily Galgenberg svým
vínem pěstovaným
na ploše cca 40 ha.
Mezi odrůdami vyniká
především Veltlínské zelené, dále Ryzlink vlašský
a Ryzlink rýnský.

Lázeňský komplex (Laa an der Thaya)
Opravdový vodní ráj, který si oblíbili jak obyvatelé Dolního Rakouska, tak i Jihomoravané. Termální
lázně v rakouském příhraničním městečku Laa an
der Thaya představují víc než jen místo vhodné pro
koupání. Slogan „Objevte znovu své smysly“ přesně
vystihuje atmosféru tohoto místa.

Tradicní významné kulturní akce
Hrušovansko
Vavřinecké slavnosti – Hrušovany n. J. – srpen
Přeshraniční setkání cyklistů – Hevlín – září
Land um Laa
Cibulové slavnosti – Laa/Thaya – srpen
Muzikál na skalním jevišti – Staatz – červenec, srpen

www.hevlin.cz
Hevlín 491
671 69 Hevlín
tel.: + 420 515 221 726
e-mail: infocentrum@hevlin.cz

Nám. Míru 9
671 67 Hrušovany n. Jevišovkou
Tel.: + 420 515 229 897
e-mail: info@hrusovansko.cz

Přeshraniční informační centrum

Turistické informační centrum

Vrbový háj (Jevišovka)
Dominantou vrbového háje (biotopu na rozloze
10 ha), vysazeného v 16. století v nivě řeky Jevišovky
chorvatskými obyvateli
stejnojmenné obce, je
vrba hlavatá. Díky své
regenerační schopnosti a vitalitě byla pro
původní obyvatelstvo
stálým zdrojem dřeva a stavebního materiálu. Procházka či projížďka na kole tímto hájkem poskytne
návštěvníkovi setkání s prastarými vrbami neuvěřitelných rozměrů a tvarů.

Soutok Dyje a Jevišovky
Řeky Jevišovka a Dyje se potkávají v bezprostřední
blízkosti obce Jevišovka. Dyje je zde široká 20–25 m,
přitéká sem od jihu,
řeka Jevišovka od jihozápadu. Spojené vody
pokračují severovýchodně
přímým řečištěm, vstříc
řece Moravě.

www.hrusovansko.cz

Přírodní rezervace Travní dvůr (Hrabětice)
Zachovalý několikadílný zbytek nivy Dyje mezi Hevlínem a Jevišovkou se slepými rameny, malými vodními plochami, nivními loukami a charakteristickou
vegetací. Významná lokalita s výskytem vodních
a mokřadních ptáků, obojživelníků a hmyzu.

Stadtplatz 43
2136 Laa an der Thaya
tel.: +43 2522 2501 29
e-mail: tourismus@laa.at
www.landumlaa.at
Tourismus- und Innovationsverein
Land um Laa
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Ahoj sousede Ha

Dva mikroregiony na česko-rakouské hranici, které spojuje podobná mírně zvlněná krajina posetá poli a vinohrady, protkaná řekami Dyje a Jevišovka, mají společné zájmy i cíle: český mikroregion
Hrušovansko a rakouský region Land um Laa. Na české straně 14 obcí
v okolí města Hrušovany nad Jevišovkou (Borotice, Božice, Břežany,
Čejkovice, Dyjákovice, Hevlín, Hrabětice, Hrušovany nad Jevišovkou,
Jevišovka, Litobratřice, Mackovice, Pravice, Šanov a Velký Karlov),
na rakouské 11 obcí obklopujících město Laa an der Thaya (Fallbach,
Gaubitsch, Gnadendorf, Grossharras, Laa an der Thaya, Neudorf,
Staatz, Stronsdorf, Unterstinkenbrunn, Wildendürnbach, Falkenstein).
Celkem 25 obcí a měst, jejichž spolupráce – trvající od roku 2001
– je přínosem pro rozvoj obou mikroregionů především v oblasti cestovního ruchu, cykloturistiky, venkovské turistiky i životního prostředí.

Symbolem spolupráce obou regionů je nová přeshraniční
cyklostezka „Ahoj sousede, Hallo Nachbar“. Jejích téměř čtyřicet kilometrů vede klidnou, takřka nedotčenou krajinou, po
upravených cestách bez větších převýšení, zato však s jedinečnými výhledy do okolí.

“
Cyklostezka „Ahoj sous
ede, Hallo Nachbar

Legenda

Délka: 38 km
Trasa:
Hevlín, Jevišovka, Nový Přerov, Wildendürnbach,
Neudorf, Laa/Thaya, Hevlín
Hraniční přechody:
Hevlín/ Laa an der Thaya;
Nový Přerov/ Wildendürnbach
Navazující cyklotrasy:
Cyklostezka Brno–Vídeň, cyklotrasa Greenways Praha–Vídeň, Vinařská stezka Znojemská,
Kamp-Thaya-March Radweg, Veltliner Radweg,
Neuburger Radweg
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skalní útvary
les, kleč
sad, vinice, chmelnice
alej/stromořadí, vegetační detail
řeka, potok, památný strom
vodní plocha s nadmořskou výškou
pramen, studna, vodojem
budovy
hájovna, mlýn
pevnost/bunkr, šachta, štola
věžová stavba, vysílač/rozvodna,
větrný rotor
pomník, kříž, kaple, kostel
státní hranice
silnice I., II. a III. třídy
zpevněná cesta, cesta,
pěšina, průsek
železnice
stanice, zastávka,
autobusová zastávka
elektrické vedení
chráněné území

informace
lidová architektura
klášter, - přístupný veřejnosti
muzeum, technická památka
zajímavost
parkoviště, čerpací stanice PHM, LPG
zdravotnictví
místo dalekého rozhledu,
rozhledna
židovská památka,
- přístupná veřejnosti
hrad, - přístupný veřejnosti
zámek, - přístupný veřejnosti
zřícenina, - s průvodcem
hospoda, restaurace
jiné ubytování, penzion, hotel
tábořiště, autokemp
koupaliště přírodní, koupaliště,
krytý bazén
místní turistické značení
naučná stezka (značení v terénu)
cyklotrasa s číslem, cyklostezka

