
CYKLOTRASY



9 – 18 km

NÁROČNOSŤ

LIGHT



Šamorín

DĹŽKA         
9 km 

PREVÝŠENIE          
0 m 

NÁROČNOSŤ            
začiatočníci, 
rodiny s deťmi 

VHODNÉ PRE            
trekingové, horské 
a crossové bicykle

POPIS TRATE
Polovica trate vedie po veľkej hrádzi vodnej zdrže s výhľadom na monumentálnu vodnú plochu,       
po ktorej pláva mnoho výletných a nákladných lodí. Druhá polovica trate vedie po ceste vedľa         
pôvodného vodného kanálu. 

Trať č. 1

x-bionic® biking sphere

63

LIGHT 9 km

Dunaj

Čilistov

vodný kanál



x-bionic® biking sphere

POPIS TRATE
Úvodná časť trate vedie po veľkej hrádzi vodnej zdrže. Vľavo s výhľadom na monumentálnu vodnú plochu, 
vpravo na krásny priesakový kanál. V polovici trate sa na móle pri obci Hamuliakovo nachádza štýlová 
kaviareň Marina Cafe. Druhá polovica trate vedie po pôvodnej malej hrádzi okolo torza lužných lesov popri 
obci Hamuliakovo a po poľnej ceste.

Trať č. 2
DĹŽKA         
14 km 

PREVÝŠENIE          
0 m 

NÁROČNOSŤ            
začiatočníci, 
rodiny s deťmi 

VHODNÉ PRE            
trekingové, horské 
a crossové bicykle

LIGHT
Hamuliakovo

Šamorín
63

14 km

vodný kanál

Dunaj

Čilistov



vodný kanál

Čilistov

63

POPIS TRATE
Prvá časť trate vedie po veľkej hrádzi vodnej zdrže. Vpravo s výhľadom na monumentálnu vodnú plochu, 
vľavo s výhľadom na priesakový kanál. Na konci veľkej hrádze sa nachádza v prístavisku kompy cez Dunaj 
bufet Kompa s možnosťou občerstvenia. Druhá časť trasy vedie po spevnenej poľnej ceste pri priesakovom 
kanáli s pohľadmi na vodné vtáctvo. V polovici cesty sa nachádza odbočka k luxusnému golfovému klubu 
Velten.

Trať č. 4
DĹŽKA         
17 km 

PREVÝŠENIE          
0 m 

NÁROČNOSŤ            
začiatočníci, 
rodiny s deťmi 

VHODNÉ PRE            
trekingové, horské 
a crossové bicykle

LIGHT 17 km
x-bionic® biking sphere

Šamorín

Dunaj



vodný kanál

Šamorín

Hamuliakovo

Dunaj

Čilistov

POPIS TRATE
Prvá časť trate vedie po veľkej hrádzi vodnej zdrže. Vľavo s výhľadom na monumentálnu vodnú plochu 
ktorá v niektorých úsekoch pripomína more a vpravo na krásny priesakový kanál plný labutí a rákosia. 
Pri obci Hamuliakovo sa  na móle na vode nachádza štýlová kaviareň Marina Cafe. Posedenie v tejto 
kaviarni prináša pocit pobytu v prímorskom letovisku. Po prechode Kalinkovským lesom sa cesta vracia 
na malej hrádzi späť do Hamuliakova a okolo pôvodných lužných lesov a vedľa priesakového kanálu 
späť do XBS.

Trať č. 5
DĹŽKA         
18 km 

PREVÝŠENIE          
0 m 

NÁROČNOSŤ            
začiatočníci, 
rodiny s deťmi 

VHODNÉ PRE            
trekingové, horské 
a crossové bicykle

x-bionic® biking sphere

LIGHT 18 km

63


