
Termín: 
16.8. - 21.8.2022

CK CYKLOTUR Hradec Králové

Cyklistický zájezd Francie

ALSASKÁ VINNÁ STEZKA
+ ŠTRASBURK

1. - 2. den:  Odjezd večer, noční přejezd SRN do Francie. Historické město  Thann  s krásnou 
gotickou katedrálou - začátek vinné stezky. Přes  Cernay  do města textilu Guebwiller,  Equisheim  - 
město stavěné kruhovitě kolem centra a nejzachovalejší město v Alsasku, které  je plné nádherné
květinové výzdoby. Dále do historického Colmaru.
3. den: Jedno z nejnavštěvovanějších městeček ve Francii  Riquewihr  je pokladnicí středověkých a 
renesančních domů opět plných květin,  Ribeauvillé  - půvabné město, nad  nímž se vypínají 
zříceniny 3 hradů.
4. den:  Přejezd autobusem ke hradu  Koenigsbourg  a na kolech sjezd do  Kintzheimu  se  
zajímavou fontánou a dómem.  Obernai  se středověkými hrázděnými domy si udržel typickou 
atmosféru Alsaska.  Molsheim  - renesanční domy, vinice s rieslingem a zejména místo výroby
automobilů Bugatti.
5. - 6. den: Na kole krátká etapa do  Marlenheimu, kde je konec vinné stezky. Naložení kol a  přejezd 
do Štrasburku  „křižovatky Evropy" s nádhernou pískovcovou katedrálou a  evropským centrem - 
procházka městem. Přejezd SRN s příjezdem do Hradce Králové v  pozdních nočních až brzkých 
ranních hodinách.
 
Cyklistické etapy vedou většinou po asfaltových stezkách a vedlejších silnicích mezi krásnými 
vinicemi, kde jsou táhlá stoupání.

Denní etapy: 70, 60, 65, 25 km

Ubytování: 3x v  hotelech (2x Colmar, 1x Molsheim), 2lůžkové pokoje s příslušenstvím
Stravování:  3x snídaně (formou bufetu)
Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec Králové, Praha, Plzeň
 
Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x 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

Číslo zájezdu: 
2213

Cena:  
7 860 Kč

Malebná cesta mezi vinicemi vás zavede do nádherně vyzdobených středověkých městeček 
s hrázděnými domy a renesančními kašnami a do vinařských vesniček plných květin. Všude na vás 
čeká nabídka posezení u skleničky vína a ochutnávky alsaských specialit. Zvlněná cyklostezka vede 
kromě vinic podél východních svahů pohoří Vogéz.

http://www.cyklotur.cz/fotogalerie/foto/cyklisticky-zajezd-alsaska-vinna-stezka--strasburk-2014.htm
http://www.cyklotur.cz/zajezdy/cyklisticke-zajezdy/alsaska-vinna-stezka-a-strasburk.htm
http://www.cyklotur.cz/
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