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Cestovní kancelář

CYKLOTUR
Hradec Králové

PŘEHLED ZÁJEZDŮ

Cyklistika

Cyklorelax
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Poznání

Relaxace

www.cyklotur.cz

Vážení přátelé,
dostává se k Vám nabídka zájezdů naší cestovní kanceláře pro rok 2022. Je to opět přehled, který se v loňském roce 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 moc si přejeme, abychom se mohli bez problémů a v pohodě společně
setkávat na zájezdech.
Děkujeme za Vaši přízeň a podporu, moc si toho vážíme. Přejeme všem hlavně zdraví a radost z cestování.
Šauerovi a kolektiv spolupracovníků
 Zájezdy pro Vás připravujeme již od roku 1998.
 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 všech zahraničních zájezdů zahrnují komplexní cestovní pojištění Generali České pojišťovny a.s.
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 21.12.2021.), 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 Česká Pojišťovna a.s. a máme uhrazen roční
příspěvek do Garančního fondu dle vyhlášky 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 hotelové lázně
– venkovní a vnitřní bazény
s termání vodou a wellness

Hvězdicovitý zájezd – ubytování na jednom místě

Ubytování v ubytovnách

Snídaně

Ubytování v hotelu nebo
penzionu

K dispozici wellness

Snídaně a za příplatek
možnost večeří

Ubytování v 3* hotelu

K dispozici vnitřní bazén

Polopenze

Ubytování v 4* hotelu

K dispozici venkovní bazén

NOVINKA roku 2022

Podrobné programy všech zájezdů, 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. 2205

Lago di Garda

č. záj. 2206

Korutanská jezera

č. záj. 2207

č. záj. 2201
č. záj. 2202
č. záj. 2203
č. záj. 2204

Mazurská jezera

Údolím řeky Rhóny
Belgie

č. záj. 2209

Lago di Iseo

č. záj. 2208

cena: 6580 Kč

Wrocław a okolí
termín: 13.5. – 15.5. cena: 3980 Kč

termín: 3.6. – 9.6.

termín: 20.6. – 26.6.

termín: 10.7. – 16.7.

termín: 12.7. – 17.7.

termín: 18.7. – 24.7.

termín: 25.7. – 31.7.

cena: 10980 Kč

cena: 11980 Kč

cena: 8860 Kč

cena: 12640 Kč

cena: 10960 Kč

Antwerpy, Gent s krásnými štítovými domy a pevností
– ubytování, Bruggy, Severní moře – lázně Oostende
a Koksijde, Brusel; rovinatá krajina – ráj pro cyklisty

cena: 9260 Kč

Rakousko

č. záj. 2211

cena: 8680 Kč

Jedinečná jezerní krajina protkaná kvalitními cyklostezkami, koupání, industriální památky – výstup na obří
rypadlo „ležící Eiffelovka“; ubytování přímo na břehu
jezera Senftenberger See

č. záj. 2212

cena: 8980 Kč

Unikátní jezerní krajina (UNESCO) – Bad Goisern, lázeňský Bad Ischl, Wolfgangsee, výjezd vláčkem na Schafberg, jezerní městečko Hallstatt, lanovka na Krippenstein

č. záj. 2213

cena: 7180 Kč

Alsaská vinná stezka + Štrasburk
termín: 16.8. – 21.8.

Známá střediska Flachau, Bischofshofen, Schladming,
Ramsau, výjezd lanovkou na ledovec pod Dachsteinem,
Altenmarkt – ubytování
Krásná oblast mezi řekami Rott a Inn – Burghausen,
Schärding, Pasov; bavorský termální trojúhelník – Bad
Birnbach, Bad Griesbach a Bad Füssing

Lužická jezera
termín: 11.8. – 14.8.

Bad Kleinkirchheim, jezera Ossiacher See, Wörthersee
a Faakersee, lanovkou i s koly na alpský masiv Gerlitzen, Velden, Klagenfurt
Grimselpass, Zermatt, majestátní Matterhorn, nejstarší
švýcarské město Sion, Martigny, Montreux na břehu Ženevského jezera, Vevey, Lausanne

Solná komora
termín: 10.8. – 14.8.

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

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

Lázeňským krajem podél
řek Inn a Rott
termín: 10.8. – 14.8.

Cyklostezky hlavním městem Dolního Slezka a okolím
podél řeky Odry. Wrocław na kole i pěšky: Tumský ostrov s historickou katedrálou, Racławická Panorama,
Hala Století (UNESCO).

cena: 8140 Kč

Cyklotrasa pod horskými
velikány
termín: 2.8. – 7.8.

klistika rovinatým krajem mezi vinicemi a nádhernými
městečky s řadou kulturních památek.

Olštýn – Gizycko – Pozezdrze – Gierloz (Vlčí doupě) –
Ryn – Swieta Lipka – jezerní plošina Mikolajki; plavba
lodí po jezeře

Německo

č. záj. 2210

Rakousko
Polsko
Itálie
Polsko
Itálie
Rakousko
Švýcarsko
Belgie
Rakousko

termín: 5.5. – 8.5.

Francie

Rakousko
Německo

CYKLISTICKÉ ZÁJEZDY
Podél řeky Dunaj
Grein – Melk – údolí Wachau – Krems; pohodová cy-

cena: 7860 Kč

Malebná cesta mezi vinicemi přes středověká městečka s hrázděnými domy – Equisheim, Colmar, Riquewihr,
hrad Koenigsbourg, Molsheim, Štrasburk

Polsko

č. záj. 2214

Podél Baltu na kole

Itálie
Slovinsko

č. záj. 2215

Od Julských Alp k Jaderskému moři Od štítů Julských Alp přes nádherné úseky po trase
bývalé železnice až do pobřežní nížiny; Kranjska Gora,
Planica, Pontebba, Udine, Aquileia, Grado
termín: 2.9. – 7.9.
cena: 7860 Kč

termín: 30.8. – 5.9.

cena: 9480 Kč

Slowinsky NP – Helská kosa – Sopoty – Gdaňsk – Malbork; půvabný polský region s historickými městy a přímořskými letovisky na pobřeží Baltského moře

CYKLORELAXAČNÍ ZÁJEZDY

č. záj. 2216

Údolí řeky Gail

č. záj. 2218

Berchtesgadensko

č. záj. 2219

Trojmezí

č. záj. 2220

Zillertalské údolí a Achensee

č. záj. 2221

Maribor – Ptuj – Varaždin

č. záj. 2222

Tyrolsko-bavorské pomezí

č. záj. 2223

Zámuří – Moravské Toplice

č. záj. 2217

Údolí řeky Gail

č. záj. 2224

Slovinsko
Chorvatsko Rakousko
Itálie
Itálie

Slovinsko

Rakousko Slovinsko Rakousko
Německo Chorvatsko

Rakousko
Švýcarsko
Itálie

Německo
Rakousko

Rakousko
Itálie

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.
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.

Středomořské Slovinsko a Kras
s výjezdy do Chorvatska a Itálie
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termín: 22.6. – 28.6.

termín: 28.6. – 2.7.

termín: 1.7. – 7.7.

termín: 4.7. – 10.7.

termín: 13.7. – 17.7.

termín: 23.7. – 28.7.

termín: 17.8. – 21.8.

termín: 10.9. – 16.9.

termín: 23.9. – 29.9.

cena: 12280 Kč

Jezero Presseggersee – lanovkou na vrchol Madritsche
– nádherná cyklotrasa Alpe Adria po bývalé železnici
a etapy údolím řeky Gail, které lemují alpské vrcholky

cena: 12660 Kč

Jezero Chiemsee – zámek Herrenchiemsee – lázeňský Bad
Reichenhall – Salzburg – Orlí hnízdo – plavba po jezeře
Königsee ke kostelu sv. Bartoloměje – jezero Mondsee

cena: 12680 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

cena: 10320 Kč

cena: 10460 Kč

cena: 11180 Kč

Innsbruck – Jenbach – výlet parním vláčkem k jezeru
– výjezdy lanovkami – Kufstein; etapy kolem řek Ziller
a Inn lemované horskými velikány
Etapy krajem s historickými městy, údolím řeky Drávy;
výchozím místem je jedno z nejstarších slovinských
měst Ptuj; poutní místo Jeruzalem obklopené vinicemi
Vápencové masivy Alp, výjezd lanovkou na Zugspitze, procházka po jednom z nejdelších pěších lanových mostů světa
„Highline 179“ – olympijské město Garmisch Partenkirchen

cena: 9320 Kč

Přírodní park Goričko – Lendava s vyhlídkovou věží nad
vinicemi – tropická zahrada plná orchidejí; místem pobytu je lázeňské městečko Moravské Toplice

cena: 12280 Kč

Jezero Presseggersee – lanovkou na vrchol Madritsche
– nádherná cyklotrasa Alpe Adria po bývalé železnici
a etapy údolím řeky Gail, které lemují alpské vrcholky

cena: 9160 Kč

Škocjanské jeskyně, přímořská městečka – Piran, Portorož – ubytování, Koper, chorvatská města Buje, Umag,
Novigrad, italský Terst a zámek Miramare, koupání v moři

www.cyklotur.cz

č. záj. 2225
č. záj. 2226

Opavsko
Krušnohorsko

termín: 20.5. – 22.5.

termín: 27.5. – 29.5.

termín: 10.6. – 12.6.

cena: 2940 Kč

cena: 3120 Kč

Vodní nádrž Slezská Harta – zámky Hlavnice, Hradec
nad Moravicí a Kravaře – arboretum Nový Dvůr – Opava
– Krnov – Albrechtice

cena: 2980 Kč

Boží Dar, Krušnohorská magistrála, Chomutov, zámek
Červený Hrádek, Kamencové jezero, Litvínov, Duchcov
– renesanční zámek

cena: 6240 Kč

Pustevny, vodní nádrž Horní Bečva, Lešná, Valašské
muzeum v přírodě, Velké Karlovice, Vsetín, Valašské
Meziříčí, lázně Teplice nad Bečvou, Lipník nad Bečvou

Beskydy – Rožnov
pod Radhoštěm

č. záj. 2230

Západní Šumava a Chodsko

č. záj. 2231

termín: 16.6. – 19.6.

Kobylí – Zarážení hory
Brdy
Bzenec a Dolňácko

termín: 24.8. – 28.8.

termín: 26.8. – 28.8.

termín: 2.9. – 4.9.

cena: 5780 Kč

cena: 2720 Kč

cena: 3260 Kč

termín: 16.9. – 18.9.

Hrad Bezděz, Ralsko, Máchovo jezero, Doksy, Mimoň,
Zákupy, meandry Ploučnice, Česká Lípa, Benešov nad
Ploučnicí, Děčín
Klášterec nad Ohří – Kadaň – Nechranická přehrada
– Louny; ubytování v centru Žatce – návštěva Chmelařského muzea

č. záj. 2232

č. záj. 2229

Podél řeky Ohře II

č. záj. 2227

cena: 2820 Kč

č. záj. 2228

termín: 6.5. – 8.5.

č. záj. 2233

ČR

ČR

ČR

ČR

ČR

ČR

ČR

ČR

ČR

CYKLOTRASY V ČR
Máchův kraj – říčka
Ploučnice

cena: 2260 Kč

Velhartice, Zelená Lhota, Nýrsko, Královský hvozd, Černé jezero, Hamry, Hojsová Stráž, Špičák, lanovkou na
Pancíř, Prenet, Domažlice
Tradiční slavnost vinařů; Mutěnice – typické Búdy, Hustopeče, Pohořelice; etapy přes rozhledny ve vinicích

CHKO Brdy, Hořovice, Padrťské rybníky, Rožmitál pod
Třemšínem, Skořice, Vodní hamr, Rokycany

Vinohrady, sklípky, lidová architektura, rozmanitá příroda, výhledy na zalesněné Chřiby i Bílé Karpaty. Veselí
nad Moravou, Baťův kanál, Kyjov, Bukovany.

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.

06

Fotky cyklistů na titulní stránce: Region Villach Tourismus, Fotograf: Lois Lammerhuber a Archiv
www.cyklotur.cz
Millstätter See Tourismus, Fotograf: Gert Perauer

RELAXAČNÍ ZÁJEZDY
č. záj. 2234

Portorož 4* Histrion

č. záj. 2235

Portorož 3* Vile Park

č. záj. 2236

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

č. záj. 2237

Termální lázně Zalakaros

č. záj. 2238

Bad Füssing

č. záj. 2240

Hajdúszoboszló

č. záj. 2241

Termální lázně Malé Bielice

č. záj. 22291 č. záj. 2242

Termální lázně Radenci

č. záj. 2243

Moravské Toplice

č. záj. 2239

Bad Füssing

č. záj. 2244

Maďarsko

Německo

Slovinsko

ČR

Slovinsko

Slovensko

Maďarsko

Německo

Maďarsko

Maďarsko

Slovinsko

Slovinsko

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

Termální lázně Bük

termín: 15.4. – 19.4.

termín: 15.4. – 19.4.

termín: 15.4. – 18.4.

termín: 21.4. – 24.4.

termín: 29.4. – 1.5.

termín: 12.5. – 15.5.

termín: 23.5. – 26.5.

termín: 9.6. – 12.6.

cena: 8580 Kč

cena: 7080 Kč

cena: 5880 Kč

termín: 8.9. – 11.9.

termín: 24.9. – 27.9.

termín: 13.10. – 16.10.

rou, léčebná lázeňská část a saunová oáza, vstup do všech částí
v ceně; Velikonoce

cena: 6580 Kč

Lázeňský areál s termálními venkovními a vnitřními bazény, v ceně
vstup do léčebné i zážitkové části; hotel je s lázněmi spojený chodbou

cena: 4980 Kč

Největší termální centrum v Evropě, 3 lázeňské komplexy s více
jak 80 různými terapeutickými, wellnesovými a plaveckými bazény
a saunami

cena: 7780 Kč

cena: 5820 Kč

Vyhlášený lázeňský komplex Hungarospa – termální lázně, kryté
lázně Aqua Palace, malé wellness v hotelu – vše v ceně; výlet do
Debrecenu
Vstup do bazénů s termální minerální vodou a saun přímo z hotelu,
vstupné v ceně; výlet do Bojnic – prohlídka zámku

cena: 6360 Kč

Pobyt v hotelu s krásným lázeňským areálem – vstup v ceně včetně
sauny, minerální voda Radenska; výlet do vinného sklípku a městečka Bad Radkersburg

cena: 6240 Kč

Ubytování v hotelu s venkovním a vnitřním bazénem – vstup v ceně;
výlety: Pustevny, Vsetín, Valašské Meziříčí, lázně Teplice nad Bečvou,
Valašské muzeum v přírodě

Beskydy – Rožnov
pod Radhoštěm
termín: 16.6. – 19.6.

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. Velikonoce

cena: 6560 Kč

Hotelový lázeňský komplex – venkovní i kryté bazény s termální vodou – vstup v ceně; fakultativní výlet: tropická zahrada, Lendava
s rozhlednou Vinarium

cena: 6240 Kč

Největší termální centrum v Evropě, 3 lázeňské komplexy s více
jak 80 různými terapeutickými, wellnesovými a plaveckými bazény
a saunami a „venkovské“ lázně Bad Birnbach
Vyhlášené lázeňské středisko – lázně s léčivou vodou (otevřené
i kryté bazény) a zážitkové lázně; ubytování s bohatou polopenzí
v hotelu, který je přímo spojený krytou chodbou s lázněmi, vstup
v ceně pobytu. Součástí hotelu je také wellness.

