
Termín:

2.7. - 5.7.2023

CK CYKLOTUR Hradec Králové

Cyklorelaxační zájezd Rakousko

JEZERO 

MILLSTÄTTER SEE

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

Číslo zájezdu: 

2321

Cena: 

10820 Kč

1. den: Odjezd po půlnoci z Hradce Králové. Cyklostezka krásným údolím Maltatal, kolem
stejnojmenného městečka Malta a vodopádů do středověkého městečka Gmünd (hrad, radnice,
muzeum automobilů Porsche). Dojezd na ubytování do městečka Seeboden, které leží přímo
na břehu jezeru Millstätter See.
2. den: Autobusem s naloženými koly do Winklernu. Cykloetapa údolím Mölltal s výhledem
na Vysoké Taury. Flattach, procházka soutěskou, Oberverllach s historickým náměstím, výhled
na hrad Falkenstein, návrat zpět do Seebodenu.
3. den: Cykloetapa kolem jezera přes městečko Millstatt (krásný benediktinský klášter, jezerní
promenáda). Návštěva hradu Sommeregg nad Seebodenem a muzea bonsají.
4. den: Etapa podél řeky Drávy: Spittal an der Drau - prohlídka města (renesanční zámek, park,
radnice...) až do druhého největšího města Korutan Villachu – prohlídka historického centra, jezero
Silbersee, naložení kol a přes Rakousko dojezd zpět do Hradce Králové v nočních hodinách.

Profil rovinatý až zvlněný. Etapy po asfaltových i šotolinových stezkách a vedlejších silnicích.
Denní etapy: 35, 70, 30, 55 km

Ubytování: 3x v 3* hotelu u jezera Millstätter See, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, TV a fénem.
V hotelu je k dispozici venkovní bazén a wellness (vstup v ceně zájezdu). Příplatek za 1lůžkový
pokoj 1410 Kč (omezený počet).
Stravování: 3x polopenze (snídaně formou bohatého bufetu, večeře 4chodové menu se salátovým
bufetem)
Nástupní místa: Pardubice, Hradec Králové, Praha, České Budějovice

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi, vstup do bazénu a wellness, 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“

Zájezd můžete rezervovat přes tento odkaz zde.

Cyklorelax v oblasti krásného korutanského jezera Millstätter See, které je obklopené nádhernou
horskou kulisou. Jezero je vyhlášenou rekreační oblastí díky teplé vodě a čistému vzduchu.
Ubytování v městečku Seeboden ležícího na břehu jezera.

novinka

http://www.cyklotur.cz/
https://www.cyklotur.cz/zajezdy/cyklorelaxy/jezero-millstatter-see-513.htm

