CK CYKLOTUR Hradec Králové nabízí

Cyklorelaxační zájezd Rakousko

ZILLERTALSKÉ ÚDOLÍ
A ACHENSEE
Hvězdicovité etapy v srdci Zillertalských Alp po cyklostezkách kolem řek Ziller a Inn s nádhernými pohledy na
horské velikány. Zájezd je obohacen o výjezdy lanovkami na okolní vrcholy a parním vláčkem k jezeru
Achensee.

Termín:
4.7. - 10.7.2022

Číslo zájezdu:
2220

Cena:
10 320 Kč

1. - 2. den: Odjezd ve večerních hodinách z Hradce Králové, přejezd SRN, dopoledne dojezd do rakouského
Schönbergu. Na kolech přes Innsbruck (areál skokanských můstků, zámek Hofburg), staré hornické město
Hall s krásným hradem a nejstarším renesančním kostelem v Tyrolsku, Schwaz, kolem zámku Tratzberg do
Jenbachu, kde budeme po 4 noci ubytovaní.
3. den: Na kolech do Reith im Alpbachtal. Odtud výjezd lanovkou i s koly na Reither Kögel (1336 m). Sjezd
zpět po asfaltové silničce do Hygny a dál údolím Alpbachtal k další lanovce a opět i s koly výjezd
na Wiederberghorn (1858 m), možnost pěšího výstupu na vrchol (2128 m). Sjezd po šotolinové stezce
do Inneralpbachu a přes Alpbach návrat na ubytování.
4. den: Parním vláčkem po nejstarší parní železnici v Evropě k jezeru Achensee. Možnost projížďky
vyhlídkovým parníkem po největším tyrolském jezeře s kulisou horských masívů nebo na kolech částečný objezd
jezera. Návrat na ubytování na kolech. K jezeru Achensee je možné individuálně vyjet na kolech.
5. den: Na kolech údolím Zillertal obklopeni z obou stran nádhernými alpskými štíty přes Zell am
Ziller (kostel s překrásnou freskou a starý důl na zlato) do nejznámějšího turistického střediska tohoto
údolí Mayrhofenu. Návrat na ubytování.
6. – 7. den: Cyklostezkou podél Innu přes Wörgl a Kufstein s mohutnou pevností na skalním masívu
s Císařskou věží do Ebbsu, kde cyklistické putování zakončíme. Dojezd do Hradce Králové v brzkých ranních
hodinách.
Cykloetapy rovinaté až mírně zvlněné. Trasy po cyklostezkách (asfaltové i šotolinové), místy po vedlejších
silnicích.
Denní etapy: 50, 50, 25/35, 75, 50 km

Ubytování: 4x hotel v Jenbachu, 2lůžkové pokoje s TV a příslušenstvím. 1lůžkový pokoj za příplatek 1900 Kč
(omezený počet). V hotelu je malý krytý bazén a sauna – vstup v ceně pobytu.
Stravování: 4x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře menu)
Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec Králové, Praha
Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x polopenzi, vstup do bazénu a sauny, 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

