Rakúsko
v lete

Na výlety s deťmi
môžete ísť
vlakom, na bicykli,
v kanoe aj po vlastných
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Rakúsko si Slováci užívajú aj bez lyží
Cyklistika a turistika sú dôvody, pre ktoré Slováci dovolenkujú v Alpách aj v pohraničí
Alpy aj roviny Podunajska
a Pomoravia sú
príjemnými miestami
na jednodňové výlety,
ale aj dlhšie pobyty.
Využívame ich čoraz
častejšie.

Do Rakúska cestujeme na
dovolenky stále častejšie.
Niekedy je to len na jeden
deň, ale za minulý rok stúpali
nielen počty slovenských turistov, ale aj počty prenocovaní vo všetkých spolkových
krajinách okrem Korutánska
a vzdialeného Vorarlberska.
Najviac letných prenocovaní Slovákov pritom malo
Tirolsko 39-tisíc), ale najvyšší
nárast oproti roku 2012 zaznamenalo Štajersko.
Najvyšší prílev turistov,
devätnásť percent, bol v Burgenlande, ktoré máme za
humnom a Slováci tam chodia na jednodňové výlety.
Cyklistika

Blízkosť kvalitných služieb
v Burgenlande a Dolnom Ra-

kúsku najviac využívajú obyvatelia Bratislavy a jej okolia.
Skvelá sieť nenáročných
cyklistických a turistických
chodníkov okolo Neziderského jazera a v Pomoraví láka
najmä rodiny s deťmi a seniorov na pohodlné výlety. Často
ich spájajú s oddychom na
termálnych
kúpaliskách,
návštevou zámkov a prírodných parkov.
Blízkosť Viedne mnohí
Slováci využívajú najmä na
prácu a oddychovo na výstavy a koncerty, ktorých ponuka je bohatá po celý rok.
Bývame v hoteloch
a na privátoch

Do alpských spolkových
krajín cestujú Slováci čoraz
viac v zime na lyžovačku, ale
rozdiel nie je taký veľký, ako
by sa zdalo. V lete vycestovalo takmer 72-tisíc a v zime
okolo 90-tisíc ľudí.
Najviac hostí zo Slovenska
sa ubytuje v trojhviezdičkových hoteloch, o niečo menej
vo štvorhviezdičkových, až
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Štatistiky

u
počet

nárast %

počet všetkých turistov

13 013 484

3,6 %

počet prenocovaní

46 008 395

1,8 %

Turisti v Rakúsku v lete 2013

Nezabudnite

Čo musí mať
bicykel
Cyklistická prilba je povinná
pre deti do 12 rokov

Slováci v Rakúsku v lete 2013

počet

nárast %

Rakúsko celkovo

71 719

+9,7 %

Burgenland

6808

+19.0 %

Korutánsko

5752

-1,3 %

Dolné Rakúsko

9838

+8,0 %

podľa spolkových krajín

Horné Rakúsko

7302

+8,4 %

Salzbursko

9565

+17,2 %

Štajersko

8822

+6,6 %

Tirolsko

8455

+12,9%

Viedeň

13 888

+ 9,6 %

1289

-6,5 %

215 305

+12,2 %

Vorarlbersko
počet prenocovaní Slovákov

Zdroj: Štatistický ústav Rakúsko

Bicykel musí mať:
l predné svietidlo s bielym
neprerušovaným svetlom.,
l zadné svietiace červeným
neprerušovaným svetlom,
l zadnú červenú odrazku, ktorá môže byť súčasťou svetla,
l žlté odrazové sklíčka
na oboch stranách pedálov
a rovnaké vo výplete oboch
kolies,
l zvonček.
Detské sedačky:
l musia byť pripevnené za cyklistom upínacím systémom,
ktorý nemôže dieťa jednoducho rozopnúť, s fixáciou nôh
a možnosťou nastaviť výšku,
l opierku na hlavu.
Zdroj: cyklo.hiking.sk

potom nasledujú rôzne privátne zariadenia.
Štajersko a Salzbursko

Vlani v lete prišlo viac Slovákov do Štajerska a Salzburska. Alpská turistika, vzdialenosť do štyroch až šiestich
hodín autom, široká ponuka
ubytovania v rôznych cenách a aboslútna pohostinnosť a pohodlie pre rodiny s
deťmi.
Práve rodiny s deťmi tvoria
najväčšiu skupinov turistov a
zároveň skupinu, ktorá vie
oceniť služby a servis. Tisícky
kilometrov upravených cyklistických a turistických chodníkov rôznej náročnosti, ktoré
zvládnete s malými deťmi, ale
zabavíte aj tie staršie.
Množstvo odpočívadiel a
ihrísk, reštaurácie a toalety s
prebaľovacími stolmi, opravovne bicyklov. Turistické
trasy často kopírujú staré
pastierske cesty, a tak si vždy
viete oddýchnuť na horských
chatách či salašoch.
Jana Čevelová
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