CK CYKLOTUR Hradec Králové

Cyklistický zájezd Rakousko

SOLNÁ KOMORA
Krásné etapy unikátní krajinou Solné komory (UNESCO). Hvězdicovitě budeme vyjíždět z městečka
Bad Goisern a objevovat průzračná jezera, ve kterých se zrcadlí horské štíty a jejichž břehy lemují
starobylá městečka. Program je doplněn atraktivním výjezdem lanovkou a vláčkem.

Termín:
10.8. - 14.8.2022

Číslo zájezdu:
2211

Cena:
8 980 Kč

1. den: Odjezd po půlnoci. Ráno příjezd do Seewalchenu k největšímu jezeru Solné komory
Attersee. Cykloetapa po západním břehu jezera přes Unterach do lázeňského města a bývalého
letního sídla Františka Josefa I. a jeho ženy Sisi Bad Ischlu. Dojezd na ubytování do městečka Bad
Goisern, které je známé jako klimatické lázně.
2. den: Na kole k jezeru Wolfgangsee - St. Wolfgang, výjezd zubačkou na malebný štít
Schafberg, odkud je nádherný výhled na jezera Solné komory a masiv Dachsteinu. Přes Strobl a
podél říčky Ischl do šarmantního městečka a kulturního centra regionu Bad Ischlu a zpět na
ubytování.
3. den: Objezd Hallstattského jezera. Prohlídka nejkrásnějšího jezerního městečka světa Hallstatt.
Obertraun - výjezd lanovkou bez kol na vrchol Krippenstein (2100 m) a pěšky na plošinu
„5fingers". Konstrukce připomínající ruku s pěti prsty se vyklání z vysoké skalní stěny a nabízí
nádherný výhled na Hallstattské jezero. V případě nejistého počasí výjezd jen k ledové jeskyni
(Eishöhle), která patří k největším divům přírody v Alpách. Prohlídka ledových paláců, jeskynních
ledovců a hor.
4. den: Autokarem do Altausee. V případě pěkného počasí výjezd panoramatickou silnicí na
Loser (1838 m). Na kolech do Bad Aussee a ke Grundelsee - koupání. Nádhernou krajinou přes
horskou chatu Blaa-Alm a údolím potoka Rettenbach dolů do Bad Ischlu a zpět na ubytování.
5. den: Podél řeky Traun k jezeru Traunsee, ležící mezi horami. Návštěva romantického městečka
Traunkirchen s kaplí na skále nad jezerem a Gmundenu s radnicí s keramickou zvonkohrou a
nedalekým zámkem Ort, který leží na malém ostrově přístupném po lávce.
Dojezd do ČR kolem půlnoci.
Profil je rovinatý, mírně zvlněný i kopcovitý. Asfaltové cyklostezky, kratší úseky po vedlejších silnicích.
Denní etapy: 62, 60, 32, 60, 45 km
Ubytování: 4x v penzionu v Bad Goisern, 2-3lůžkové pokoje s příslušenstvím
Stravování: 4x snídaně
Nástupní místa: Hradec Králové, Pardubice, Praha
Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, dopravu autokarem s vlekem na kola, průvodce, komplexní
cestovní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storna a zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fotky z minulého zájezdu najdete zde.
Zájezd můžete rezervovat přes tento odkaz zde.

www.cyklotur.cz, tel.: 721 134 562

