2023

Cestovní kancelář

CYKLOTUR
Hradec Králové

Cyklistika

Cyklorelax

PŘEHLED ZÁJEZDŮ

Poznání

Relaxace

Vážení přátelé,
dostává se k vám nabídka zájezdů naší cestovní kanceláře pro rok 2023. Je to opět přehled, který se v minulých letech
osvědčil. Podrobné informace o jednotlivých zájezdech najdete na našich webových stránkách a samozřejmě jsme vám
k dispozici na telefonu či v kanceláři. Těšíme se na vaše ohlasy a společná setkání na zájezdech.
Děkujeme za vaši stálou přízeň a podporu, moc si toho vážíme. Přejeme všem hlavně zdraví a radost z cestování.
Šauerovi a kolektiv spolupracovníků
 Sezóna 2023 je pro naši cestovní kancelář už 25!
 Všechny zájezdy uvedené v tomto přehledu jsou naše vlastní produkty.
 Záloha pouze 500 Kč/osoba – platí pro přihlášení více jak 4 měsíce před odjezdem zájezdu.
 Ceny zahraničních zájezdů zahrnují komplexní cestovní pojištění Generali České pojišťovny a.s. včetně
storna zájezdu. Zájezdy v ČR cestovní pojištění nezahrnují.
 SLEVY
Využívat můžete slevu za včasné přihlášení (5 % z ceny zájezdu*, sepsání smlouvy o zájezdu a platba zálohy tak, aby
byla na náš účet připsána nejpozději do 20.12. 2022), skupinovou slevu (3 % z ceny zájezdu*) a slevu věrnostní*.
*Podrobné podmínky slev najdete na www.cyklotur.cz.
 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro účast na našich zájezdech jsou uvedeny na webových stránkách www.cyklotur.cz. Jsou
také nedílnou součástí každé smlouvy o zájezdu / potvrzení o zájezdu. Věnujte jim, prosím, pozornost.
Údaje na www.cyklotur.cz slouží jako předsmluvní informace (hlavní náležitosti služeb) ve smyslu zákona 159/99 Sb.
a po uzavření smlouvy o zájezdu se stávají její nedílnou součástí.
Dle zákona je naše CK pojištěna pro případ úpadku u Pojišťovny Generali a.s. a máme uhrazen roční příspěvek do Garančního fondu dle vyhlášky příslušného ministerstva.
 U každého zájezdu najdete PIKTOGRAMY, které Vám pomohou s orientací v nabízených službách:
Putovní zájezd – ubytování na
více místech

Ubytování v apartmánech

K dispozici venkovní bazén

Hvězdicovitý zájezd – ubytování na jednom místě

Ubytování v ubytovnách

K dispozici hotelové lázně
– venkovní a vnitřní bazény
s termání vodou a wellness

Ubytování v hotelu nebo
penzionu

Ubytování v chatkách

Snídaně

Ubytování v 3* hotelu

K dispozici wellness

Snídaně a za příplatek
možnost večeří

Ubytování v 4* hotelu

K dispozici vnitřní bazén

Polopenze

Novinka roku 2023
Podrobné programy všech zájezdů, dodatečně vypsané zájezdy, slevy, podmínky, pojištění, fotogalerii, další
užitečné informace a samozřejmě možnost přihlášení najdete na našich webových stránkách www.cyklotur.cz.

Mgr. Stanislava Šauerová, CK Cyklotur
Šmilovského 1142, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 721 134 562
Pobočka: Agentura Pohner, Tomkova 911
500 03 Hradec Králové, tel.: 721 134 562
otevřeno: po – čt 9 – 17

www.cyklotur.cz, e-mail: cyklotur@cyklotur.cz
Najdete nás také na https://www.facebook.com/cyklotur.cz

č. záj. 2303
č. záj. 2304
č. záj. 2305

Italská a švýcarská jezera

č. záj. 2306

Lago di Garda

č. záj. 2307

Rakousko
Polsko

Údolím řeky Baryčy – Wrocław

Holandsko

č. záj. 2310

cena: 7820 Kč

termín: 15.6. – 18.6. cena: 5360 Kč

termín: 7.7. – 13.7.

termín: 17.7. – 23.7.

termín: 24.7. – 30.7.

cena: 13480 Kč

Garda, Arco – lanovkou na Monte Baldo, jezero Ledro,
Riva, Varone; cyklistika v atraktivní oblasti Gardského
jezera, historická městečka, krásné scenérie, koupání.

cena: 14380 Kč

Rovinaté cyklostezky v zemi větrných mlýnů, písečných
dun, květin, dřeváků, sýrů, kanálů se zvedacími mosty
a rybářských vesnic. Scheweningen, Leiden, Amsterdam, Haag, Harlem, Volendam.

Etapy v „zeleném srdci“ Rakouska podél řek Mur
a Mürz: Judenburg, Red Bull Ring Spielberg, Bruck,
Mürzzuschlag, Graz. Autokarový výlet
termín: 26.7. – 30.7. cena: 10280 Kč / 9280 Kč
do poutního města Mariazell.

Štýrsko

Cyklotrasa pod horskými
velikány
termín: 2.8. – 6.8.

cena: 9980 Kč

Lázeňským krajem podél
řek Inn a Rott
cena: 9520 Kč

č. záj. 2312
č. záj. 2313
č. záj. 2314

Vinařské stezky – Poysdorf

Německo

č. záj. 2315

cena: 7920 Kč

Jedinečná jezerní krajina protkaná kvalitními rovinatými
asfaltovými cyklostezkami, koupání, industriální památky – výstup na obří rypadlo „ležící Eiffelovka“, Budyšín.

Lago di Iseo

termín: 24.8. – 27.8.

termín: 26.8. – 1.9.

termín: 9.9. – 15.9.

termín: 22.9. – 24.9.

Krásná oblast mezi řekami Rott a Inn – hradní komplex
Burghausen, Schärding, Pasov; bavorský termální trojúhelník – Bad Birnbach, Bad Griesbach a Bad Füssing.

cena: 11560 Kč

Podél Baltu na kole

termín: 8.8. – 14.8.

Známá střediska Flachau, Bischofshofen, Schladming,
Ramsau, výjezd lanovkou na ledovec pod Dachsteinem
(visutý most, vyhlídka „schody do prázdna“), Altenmarkt
– ubytování.

Pohodová trasa vyhlášenou vinařskou oblastí doplněná
stezkou po bývalé železnici; strmé vinice podél řeky,
hrady, městečka s hrázděnými domy; Remich, Trier,
Bernkastel-Kues, půvabná oblast Eifel, Cochem.

č. záj. 2316

termín: 2.8. – 6.8.

Lužická jezera

Německo

Populární polská cyklostezka, chráněná příroda, největší
systém rybníků, úzkokolejná dráha; cykloputování podle řeky Odry – Żmigrod, Grabownica, Milicz, Trzebnica,
Wroclaw.

cena: 13380 Kč

Vinicemi podél Mosely

Polsko

Lázeňská města Bad Vöslau a Baden s krásným rozáriem, Wiener Neustadt, výjezd zubačkou na horský masiv
Schneeberg, zámecký areál Laxenburg a vídeňský zámek Schönbrunn.

Kouzelná jezera na pomezí Itálie a Švýcarska obklopená
alpskými vrcholky – Maggiore, Lugano, Como, Varese.
Locarno, Bellinzona, čokoládovna, park Swissminiature.

Itálie

č. záj. 2311

termín: 1.6. – 4.6.

Rakousko
ČR

Německo
Rakousko

Rakousko

Rakousko

Dolní Rakousko – Bad Vöslau

č. záj. 2308
č. záj. 2309

Holandsko

Itálie

Itálie
Švýcarsko

CYKLISTICKÉ ZÁJEZDY

cena: 11780 Kč

Půvabný polský region s historickými městy a přímořskými letovisky na pobřeží Baltského moře; Slowinsky NP
(pohyblivé písečné duny), Helská kosa, Sopoty, Gdyně,
Gdaňsk, Malbork.

cena: 13220 Kč

Jezero ve vinařské oblasti obklopené krásnými horami,
rybářskými městečky a středověkými vesničkami, Bergamo, jezerní ostrov Monte Isola, Brescie, ubytovaní
na břehu jezera.

cena: 5460 Kč

Cyklostezky vinařským regionem Weinviertel hned
za našimi hranicemi; ubytování ve „městě vína“ Poys
dorf; Mistelbach, hrad Falkenstein, lázeňské městečko
Laa an der Thaya, Valtice.

/

CYKLORELAXAČNÍ ZÁJEZDY

termín: 3.6. – 8.6.

cena: 13680 Kč
cena: 13680 Kč
cena: 13680 Kč

Velmi oblíbený zájezd! Jezero Presseggersee, lanovkou
na vrchol Madritsche, nádherná cyklotrasa Itálií – Alpe
Adria po bývalé železnici Pontebbana (Tarvisio, Chiusaforte, Moggio), etapy údolím řeky Gail, které lemují alpské vrcholky, Weissensee.

Údolí řeky Gail

cena: 10820 Kč

Korutanské jezero s krásnou kulisou hor, cyklostezky
kolem jezera, údolími Maltatal a Mölltal a podél řeky
Drávy. Gmünd, Spitall, Villach, Silbersee; ubytování
v Seebodenu u jezera.

cena: 14980 Kč

Nauders, jezero Lago di Resia, Svatý Mořic, Samnaun
– lanovkou na vrchol Alp Trida Sattel, Merano; řeka Inn
lemovaná horskými velikány, krásná údolí, sady, vinice.

č. záj. 2321

termín: 17.6. – 23.6.
termín: 21.6. – 27.6.
termín: 14.9. – 20.9.

č. záj. 2322

č. záj.
2318 2319 2320

cena: 11540 Kč

Bledské a Bohinjské jezero, Krajnska Gora, Bled, trasy
v atraktivní krajině s kulisou vápencového pohoří, vodopády, soutěsky, lanovkou na vrchol Vogel; ubytování
u Bledského jezera.

Julské Alpy – Bled

Jezero Millstätter See
Trojmezí

termín: 2.7. – 5.7.

termín: 3.7. – 9.7.

Jenbach, výlet parním vláčkem k jezeru, výZillertalské údolí a Achensee Innsbruck,
jezdy lanovkami, Kufstein; etapy kolem řek Ziller a Inn
termín: 11.7. – 17.7. a 15.8. – 21.8. cena: 12240 Kč a 12240 Kč

Maribor – Ptuj – Varaždin
cena: 11460 Kč

Romantická města čtyř řek

č. záj. 2327

Tyrolsko-bavorské pomezí

č. záj. 2328

cena: 9640 Kč

Rakousko-slovinské pomezí

2329 2330

termín: 25.7. – 29.7.

Středomořské Slovinsko a Kras
s výjezdy do Chorvatska a Itálie

č. záj. 2331

Slovinsko
Maďarsko Chorvatsko Rakousko
Itálie č. záj. Slovinsko

Německo

termín: 19.7. – 23.7.

Rakousko
Německo

Slovinsko Rakousko
Chorvatsko č. záj. 2323
č. záj. 2326 č. záj. 2325 č. záj. 2324

Rakousko
Švýcarsko
Itálie

Rakousko

Rakousko
Itálie

Slovinsko

č. záj. 2317

Kombinace cyklistiky, relaxace a individuálně i turistiky s kvalitním ubytováním na jednom místě. Hotely mají
krásná wellness a bazény. Zájezdy v sobě zahrnují opravdu vše, co je pro aktivní dovolenou a odpočinek nutné:
cykloetapy pěknou krajinou a malebnými městečky, možnost relaxace, koupání a bohaté stravování (snídaně
nebo polopenze).
Zájezdy jsou vhodné i pro dvojice s rozdílnými zájmy. Je možné zůstat na hotelu, koupat se a relaxovat,
podnikat turistiku po okolí a účastnit se autokarových výletů.

Termální lázně Bogács
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termín: 7.8. – 12.8.

termín: 16.8. – 20.8.

cena: 12980 Kč

cena: 10280 Kč

lemované horskými velikány.

Etapy krajem s historickými městy, údolím řeky Drávy;
výchozím místem je jedno z nejstarších slovinských
měst Ptuj; Ptujská Gora, Ormož, poutní místo Jeruzalem
obklopené vinicemi.
Etapy krásnou krajinou podél řek Tauber, Kocher a Jagst,
historická města s hrázděnými domy, staré mlýny, kostely,
kláštery a vinařské vesničky lemované vinicemi. Rothenburg,
Bad Mergentheim, Schwäbische Hall, Schöntal, Würzburg.

Vápencové masivy Alp, výjezd lanovkou na Zugspitze, procházka po jednom z nejdelších pěších lanových mostů světa „Highline 179“, Mittenwald,
olympijské město Garmisch Partenkirchen.
Vinařská a lázeňská oblast kraje kolem řeky Mury; Bad
Radkersburg, Radenci, poutní místo Sv. Anna, Graz; návštěva vinného sklípku v městečku Gornja Radgona, plovoucí mlýn.

Škocjanské jeskyně, přímořská městečka – Piran, Portorož
– ubytování, Koper, chorvatská města Buje, Umag, Novigrad,
italský Terst a zámek Miramare,
termín: 11.9. – 17.9. a 26.9. – 2.10. cena: 10720 Kč a 10720 Kč koupání v moři.

termín: 20.9. – 25.9.

cena: 10420 Kč

Bukové lesy s krasovými jeskyněmi, historickými městy
a malebnými vesničkami s vinnými sklípky. Příjemná relaxace a koupání v termálních lázních Bogács a ochutnávky
maďarských specialit. Miškolc, NP Bükk, Eger.

www.cyklotur.cz

č. záj. 2332

Třebíčsko

č. záj. 2333

Lednicko-valtický areál

č. záj. 2334

Podél řeky Ohře I

č. záj. 2335

příroda, nejvýznamnější jihočeské řeky VltaJižní Čechy – Veselí nad Lužnicí Krásná
va a Lužnice, historická města; Hluboká nad Vltavou,

č. záj. 2336

ČR

ČR

ČR

ČR

ČR

CYKLOTRASY V ČR

Na kole za burčákem

termín: 12.5. – 14.5.

termín: 19.5. – 21.5.

termín: 9.6. – 11.6.

termín: 31.8. – 3.9.

termín: 6.10. – 8.10.

cena: 3200 Kč

cena: 3620 Kč

cena: 3820 Kč

cena: 5620 Kč

cena: 3880 Kč

Telč (UNESCO), Moravské Budějovice, Jaroměřice nad
Rokytnou, Třebíč, Náměšť nad Oslavou, malebné a romantické okolí Dalešické přehrady.
Lednice, Valtice – zámky, parky, minaret; vodní nádrž
Nové Mlýny, Židlochovice; ubytování ve vinařském středisku Velké Bílovice, ochutnávka ve vinném sklípku.
Hrad Hohenberg an der Eger, Cheb, Kynšperk nad Ohří,
Loket, Svatošské skály, Karlovy Vary – lázeňská zóna,
Radošov, Kyselka, Královské Poříčí – Statek Bernard.

Týn nad Vltavou, Veselí nad Lužnicí, Bechyně, zámek
Červená Lhota, Soběslav, Tábor.
Kraj vína, burčáků, lidových slavností, rybníků, krásných
vinic a cyklostezek. Rakvice, Lednice, Mikulov, Klentnice, Pavlov, Velké Pavlovice, burčákové slavnosti v Hustopečích.

RELAXAČNÍ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
č. záj. 2301

Portorož 4* Histrion

č. záj. 2302

Portorož 3* Vile Park

č. záj. 2337

Termální lázně Bük

č. záj. 2338

Termální lázně Hajdúszoboszló

č. záj. 2339

Termální lázně Malé Bielice

č. záj. 2340

Maďarsko

Slovensko

Maďarsko

Maďarsko

Slovinsko

Slovinsko

Odpočinek a relaxace v lázních s termální léčivou vodou, kvalitní ubytování, bohatá polopenze u většiny zájezdů, výlety.

Termální lázně Zalakaros

termín: 7.4. – 11.4.

termín: 7.4. – 11.4.

termín: 20.4. – 23.4.

termín: 5.5. – 8.5.

termín: 15.5. – 18.5.

termín: 25.5. – 28.5.

cena: 9880 Kč

cena: 8380 Kč

cena: 9320 Kč

cena: 8980 Kč

cena: 6540 Kč

cena: 7320 Kč

Koupání a relaxace v Mořském vodním parku Termaris, který je součástí 4* hotelu Histrion – vstup v ceně, bazény s vyhřívanou mořskou vodou; starobylé rybářské městečko Piran; fakultativní výlety
– italský přístav Terst a zámek císařovny Sissi Miramare, Škocjanské
jeskyně. Bohatá polopenze.
Velikonoce
Vyhlášené lázeňské středisko, lázně s léčivou vodou (otevřené i kryté
bazény) a zážitkové lázně; ubytování s bohatou polopenzí v hotelu
(po celkové rekonstrukci), který je přímo spojený krytou chodbou
s lázněmi, vstup v ceně pobytu. Součástí hotelu je také sauna.
Vyhlášený lázeňský komplex Hungarospa – termální lázně (kryté
i venkovní bazény), kryté zážitkové lázně Aqua Palace, malé wellness
v hotelu, výlet do Debrecenu – vše v ceně pobytu. Bohatá polopenze.
Klidné lázeňské městečko, hotelové bazény (venkovní i vnitřní) s termální minerální vodou, sauny, vstup v ceně pobytu; výlet do Bojnic
– prohlídka zámku. Polopenze.
Lázeňský areál s termálními venkovními a vnitřními bazény, v ceně
vstup do léčebné i zážitkové části; hotel je s lázněmi spojený chodbou. Malebné městečko s krásně kvetoucími parky. Bohatá polopenze.

termín: 11.6. – 14.6.

cena: 8780 Kč

Termální lázně Ptuj s výlety
termín: 19.7. – 23.7.

cena: 10960 Kč

Termální lázně Radenci
cena: 9780 Kč

Jižní Čechy – Veselí nad Lužnicí
Moravské Toplice

termín: 31.8. – 3.9.

cena: 5220 Kč

termín: 7.9. – 10.9.

cena: 7280 Kč

Husí hody a termální lázně
Velký Meder

Pobyt v historickém městě Ptuj v hotelu s venkovním i vnitřním bazénem a wellness. Naproti hotelu jsou termální lázně a aquapark,
všude vstup v ceně pobytu. Výlety: Maribor, Ormož, chorvatský Varaždin, vinice Jeruzalem. Bohatá polopenze.
Pobyt v hotelu s krásným lázeňským areálem (vnitřní, venkovní
i zážitkové bazény) – vstup v ceně včetně sauny, minerální voda
Radenska; výlet do vinného sklípku a městečka Bad Radkersburg.
Bohatá polopenze.
Krásná příroda, nejvýznamnější jihočeské řeky Vltava a Lužnice,
historická města; Hluboká nad Vltavou, Týn nad Vltavou, Veselí nad
Lužnicí, Bechyně, Tábor. Hotel s wellness, snídaně.
Hotelový lázeňský komplex – venkovní i kryté bazény s termální vodou – vstup v ceně; možnost návštěvy termálního komplexu Terme
3000, fakultativní výlet: tropická zahrada, Lendava s rozhlednou Vinarium. Bohatá polopenze.

cena: 6680 Kč

Největší termální centrum v Evropě, 3 lázeňské komplexy s více
jak 80 různými terapeutickými, wellnesovými a plaveckými bazény
a saunami, krásně rozkvetlý lázeňský park. Hotel s polopenzí.

č. záj. 2347

cena: 6980 Kč

Vinařské město Pezinok, hrad Červený Kámeň, Slovenský Grob vyhlášený chovem hus, večeře – husí hody; Velký Meder – relaxace
v termálních bazénech (venkovních i vnitřních). Bohatá polopenze.

Bad Füssing

č. záj. 2348

termín: 21.9. – 24.9.

Lázeňský komplex s venkovními i vnitřními bazény s termální vodou,
zážitkové bazény, Energetický park sv. Jiří, hotel je spojený s lázněmi
chodbou, vstupy v ceně pobytu. Bohatá polopenze.

Termální lázně Kehida Termál Klidné termální lázně – zážitková část se středomořskou atmosfé-

č. záj. 2349

č. záj. 2346

č. záj. 2344

termín: 16.8. – 20.8.

č. záj. 2345

Rakousko Slovinsko Maďarsko
Slovinsko Chorvatsko
č. záj. 2343 č. záj. 2342 č. záj. 2341
ČR
Slovinsko
Slovensko
Německo
Maďarsko
Maďarsko

Termální lázně Lenti

Termální lázně Bük

termín: 29.9. – 1.10.

termín: 5.10. – 8.10.

cena: 5540 Kč

termín: 12.10. – 15.10.

rou, léčebná lázeňská část a saunová oáza, vstup do všech částí
v ceně. Ubytování v apartmánech, polopenze za příplatek.
Vyhlášené lázeňské středisko, lázně s léčivou vodou (otevřené i kryté
bazény) a zážitkové lázně; ubytování s bohatou polopenzí v hotelu
(po celkové rekonstrukci), který je přímo spojený krytou chodbou
s lázněmi, vstup v ceně pobytu. Součástí hotelu je také sauna.

Všechny aktuální informace se k vám nejrychleji dostanou,
když si na www.cyklotur.cz zaregistrujete odběr našeho
zpravodaje.

Nabízíme také pobytové balíčky
s individuální dopravou v atraktivních lokalitách ČR.

