
Rezervace zájezdu

Nejjednodušší způsob je rezervace přes webové stránky www.cyklotur.cz. Najdete zde progra-

my všech zájezdů, dodatečně vypsané akce, které nejsou v katalogu a všechny potřebné informa-

ce. Pomoci při výběru zájezdu Vám může fotogalerie a videogalerie. 

Zájezd je možné rezervovat také telefonicky nebo osobně v našich kancelářích.

Skupinám a školám připravíme zájezdy podle přání. Všechny zájezdy z naší nabídky je mož-

né upravit dle individuálních požadavků. V případě nedostatečného počtu osob nabízíme

možnost doobsazení zájezdu.

SLEVY

Sleva č. 1 - včasné přihlášení - 5% z ceny zájezdu

Sepsání cestovní smlouvy a platba 50% zálohy tak, aby byla na náš účet připsána do 21.12.2011.

Prvních 100 přihlášených obdrží zároveň jako dárek tričko.

Sleva č. 2 - skupinová - 3% z ceny zájezdu

Minimálně 8 osob přihlášených společně na zájezd (jedna cestovní smlouva, společná platba zálo-

hy a doplatku). 

Pro větší skupiny, kolektivy a školy nabízíme možnost smluvních cen, pro organizátora místo

zdarma atd. 

Sleva č. 3 - věrnostní 

Za každý den zájezdu, kterého se klient zúčastní, získá 30,-Kč. Tuto částku je možné použít jako

slevu z dalšího zájezdu. Sleva je nepřenosná, může ji uplatnit pouze osoba, která se zájezdu zú-

častnila, a to nejpozději do 2 let. Nárok na slevu oznámí klient CK při sepsání cestovní smlouvy

uvedením, za které zájezdy slevu nárokuje. Je možné kumulovat částky za více zájezdů. 

Slevy je možné vzájemně kombinovat do maximální výše 500,-Kč/osoba/zájezd a u tuzemských

zájezdů maximálně 200,-Kč/osoba/zájezd. Slevy neplatí pro zájezdy dodatečně zlevněné, skupi-

nové či mimo katalog a odečítají se z doplatku.

Další aktuální slevy a výhody pro klienty CK Cyklotur najdete na webových stránkách.

Věnujte zájezd nebo slevu na zájezd jako dárek. Dárkové poukázky Vám rádi připravíme dle  

Vašeho požadavku. 

Podmínky účasti na zájezdu jsou uvedeny v cestovní smlouvě a na webových stránkách. Věnujte,

prosím, pozornost pojištění a stornovacím poplatkům.

Dle zákona je naše CK pojištěna pro případ úpadku u České pojiš�ovny a.s., číslo smlouvy 805-89485-15.

Naše CK získala koncesní listinu pro provozování cestovní kanceláře č.j. 08853.3-FK/T vystavenou

dne 11.7.2001 Okresním živnostenským úřadem v Hradci Králové.

Mgr. Stanislava Šauerová, CK Cyklotur

Šmilovského 1142, 500 02 Hradec Králové

tel. + fax: 495 217 203, mobil: 721 134 562

Otevřeno: po - pá 9 - 12 a 13 - 17

(v době zájezdů dle domluvy)

Pobočka: Agentura Pohner

Tomkova 911, 500 03 Hradec Králové

tel. + fax: 495 512 322, mobil: 721 134 562

Otevřeno: po - pá 9 - 17

www.cyklotur.cz, e-mail: cyklotur@cyklotur.cz
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11.5. - 13.5. ČR - Kroměřížsko 29

18.5. - 20.5. ČR — Ašsko, Chebsko 30

22.5. - 28.5. Itálie - Toskánsko 9

25.5. - 27.5. ČR - Cyklostezka Bečva + Pustevny 30

1.6. - 3.6. ČR - Českomoravská vrchovina novinka 30

2.6. - 9.6. Francie - Provence 5

8.6. - 10.6. ČR - Valdštejnova stezka a Ašsko 31

12.6. - 18.6. Polsko - Mazurská jezera 14

15.6. - 17.6. ČR - Cyklostezka Ohře novinka 31

15.6. - 24.6. Černá Hora novinka 4

20.6. - 24.6. SRN, Rakousko - Podél řeky Dunaj 22

22.6. - 24.6. ČR - Novohradsko 32

29.6. - 8.7. Francie - Azurové pobřeží 5

30.6. - 7.7. Dánsko 11

1.7. - 7.7. Litva 13

9.7. - 15.7. Francie - Zámky na Loiře 6

10.7. - 16.7. Švýcarsko - Jezera jižního Švýcarska 14

10.7. - 16.7. Itálie - Z Brenneru k Lago di Garda 9

17.7. - 22.7. Rakousko - Podél řeky Mur 22

17.7. - 22.7. Slovinsko - Julské Alpy 21

17.7. - 23.7. Švýcarsko - Údolím řeky Rhóny 15

24.7. - 29.7. Švýcarsko - Kolem Ženevského jezera novinka 15

24.7. - 30.7. Itálie, Rakousko - Podél řeky Drávy 23

1.8. - 5.8. SRN - Podél Labe do Hamburku novinka 17

4.8. - 11.8. Švédsko, Dánsko - Jižní Švédsko a Kodaň 12

8.8. - 12.8. Rakousko - Solná komora 23

13.8. - 19.8. Holandsko 20

14.8. - 20.8. Lucembursko 20

14.8. - 20.8. SRN - Vinicemi podél Mosely 18

21.8. - 26.8. SRN - Od pramene Dunaje novinka 18

21.8. - 27.8. Francie - Alsaská vinná stezka + Štrasburk 7

21.8. - 27.8. Švýcarsko - Chur - Zurich - Schaffhausen novinka 16

28.8. - 2.9. SRN - Podél řeky Isar 19

30.8. - 2.9. Ma�arsko - Balaton 25

31.8. - 2.9. Rakousko - Údolím Traisental 24

4.9. - 10.9. Itálie - Lago di Garda 10

7.9. - 16.9. Itálie - Elba 11

14.9. - 16.9. ČR - Luhačovice novinka 32

14.9. - 23.9. Francie - Korsika 8

27.9. - 30.9. Ma�arsko - Mosonmagyaróvár - Neziderské jezero - Györ novinka 25

5.10. - 7.10. ČR - Hustopeče - burčákové slavnosti 33

NABÍDKU DALŠÍCH ZÁJEZDŮ, ZÁJEZDŮ PRO SKUPINY A ŠKOLY A NABÍDKU

V DOBĚ ADVENTU NAJDETE NA www.cyklotur.cz
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CYKLORELAXAČNÍ ZÁJEZDY

15.5. - 20.5. Rakousko - Millstätter See 26

24.7. - 29.7. Rakousko - Saalfelden 27

31.7. - 5.8. Rakousko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko - Feldkirch 28

7.8. - 12.8. Rakousko - Schladming s kartou Sommercard novinka 28

RELAXAČNÍ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

5.4. - 9.4. Itálie - Jižní Itálie - Neapol, Vesuv, Pompeje, Sorrento, 

ostrov Capri  novinka 39

5.4. - 9.4. Slovinsko - Mořský park Laguna 37

12.4. - 15.4. Ma�arsko - Budapeš� - výstava orchidejí a termální lázně Bük novinka 34

14.4. Ma�arsko - Budapeš� - výstava orchidejí  novinka 39

19.4. - 22.4. Ma�arsko - Termální lázně Mosonmagyaróvár a Györ novinka 34

4.5. - 6.5. SRN — Bad Füssing 37

5.5. - 8.5. Slovinsko - Moravské Toplice 36

10.5. - 13.5. Ma�arsko - Hevíz a Zalakaros novinka 35

8.6. - 10.6. Rakousko - Vysokohorské silnice Rakouska novinka 40

6.9. - 9.9. Francie - Alsasko 38

27.9. - 30.9. Slovinsko - Moravské Toplice 36

28.9. - 29.9. SRN - Berchtesgaden a okolí novinka 40

11.10. - 14.10. Ma�arsko - Termální lázně Mosonmagyaróvár a Györ novinka 34

25.10. - 28.10. Slovinsko - Mořský park Laguna 37

25.10. - 28.10. Ma�arsko - Termální lázně Bük, Sárvár 35

25.10. - 28.10. SRN - Bad Füssing 37



4 www.cyklotur.cz

C

Y

K

L

I

S

T

I

K

A

CYKLISTICKÉ ZÁJEZDY

Hlavním mottem našich cyklozájezdů je aktivní dovolená na kole v každém věku. Nabízíme hlavně po-

hodové nenáročné trasy vhodné pro všechny věkové kategorie. V našem katalogu najdete ale také trasy,

které jsou náročnější. Cykloetapy jsou u těchto zájezdů kratší, aby byly dobře zvládnutelné. Méně zdatní

klienti mohou ke zkrácení etapy využít autokaru, který nás většinou po celou trasu doprovází a poskytu-

je i občerstvení. Zdatnějším cyklistům průvodce doporučí individuálně vyšší náročnost nebo délku etap. 

Velmi oblíbené jsou trasy s ubytováním na jednom místě, kdy si každý může délku etapy přizpůsobit

svým schopnostem. 

Ubytování u všech zájezdů je zajištěno zásadně „pod střechou“ (hotely, penziony, hostely, ubytovny ne-

bo bungalovy). K dispozici je vždy pevná postel, koupelna a WC. 

U většiny zájezdů je v ceně také stravování (snídaně nebo polopenze) nebo je možné ho doobjednat.

Kola přepravujeme v krytých plachtových vlecích s kapacitou 40 - 44 kol.

V cenách všech zahraničních cyklozájezdů je zahrnuto komplexní pojištění České pojiš�ovny včetně lé-

čebných výloh v zahraničí, úrazového pojištění, odpovědnosti za škodu, cestovních zavazadel a storna

(pojištění storna nezahrnují dvoudenní a kratší zájezdy). 

Nabízíme cyklooblečení (dresy, kalhoty, vesty…). 

Ukázky na našich webových stránkách www.cyklotur.cz.

ČERNÁ HORA

Montenegro - země černých hor nabízí na tak malém území neobyčejnou rozmanitost od horských vrcholků až

k plážím s jemným pískem. Najdeme zde druhý nejhlubší kaňon na světě, největší jezero na Balkáně nebo nej-

hlubší fjord Jadranu. 

1. - 2. den: Odjezd kolem poledne přes Slo-

vensko, Ma�arsko, Srbsko do Černé Hory. Krátká

zastávka ve městě Pljevlja - prohlídka města (me-

šita Paši Hussejna s nejvyšším minaretem v Černé

Hoře, klášter sv. Trojice), dojezd hornatou krajinou

s krásnými výhledy do Žabljaku - ubytování. Celý

den bez kol.

3. den: Cyklotrasa nádhernou krajinou národ-

ního parku Durmitor kolem jezer Vražje a Riblje

až k jezeru Crno. Možnost výjezdu k vyhlídce Ču-

revac, odkud je výhled do kaňonu řeky Tary hlu-

bokého 1.400 m. Návrat na ubytování.

4. den: Cykloetapa k Djurčevičovu mostu

přes řeku Taru, jež spojuje sever Černé Hory se

zbytkem země, dále jejím údolím několika tunely

kolem města Mojkovac do Kolašinu - zimní spor-

tovní centrum.

5. den: Výjezd do průsmyku Crkvine (mož-

nost naložení kol) a krásným sjezdem podél řeky

Morači k monastýru Morača a do hlavního města

Podgorica - prohlídka (rozlehlé nové město Novi

Grad s moderními správními budovami, nejstarší

část města Stara Varoš s klikatými uličkami, meši-

tou a strážní věží). Naložení kol, přejezd do Cetin-

je - krátká zastávka s prohlídkou města (radnice,

divadlo, prezidentský palác), dojezd do Budvy.

6. den: Autokarový výlet ke Skadarskému je-

zeru - největší na Balkáně, projíž�ka lodí. Málo

obydlená oblast plná malých vísek daleko od civi-

lizace. Návštěva Virparazu (ornitologické a rybář-

ské centrum). 

7. den: Cykloetapa z Lepetani podél Kotor-

ského zálivu do Kotoru - nejoblíbenější turistický

cíl v Černé Hoře, světové dědictví UNESCO, pro-

hlídka starého města (vysoké, křivolaké uličky

s historickými stavbami, katedrála, kostel sv. Mi-

chala, možnost výstupu k pevnosti). Dále přes Pe-

rast do Kamenari, odkud přejezd trajektem a auto-

busem (individuálně na kolech) zpět do Budvy.

8. den: Volný den - koupaní, možnost indivi-

duální cykloetapy kolem pobřeží s výhledem na

ostrov Sv. Stefan do městečka Petrovac.

9. - 10. den: Dopoledne koupání, odpoledne

odjezd přes Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko do-

mů s příjezdem v odpoledních hodinách.   

NOVIN
KA

Cena:

9860 Kč

Termín:

15.6. — 24.6.

Číslo zájezdu:

1201
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AZUROVÉ POBŘEŽÍ

Oblast Francouzské riviéry nabízí nenáročnou cyklistiku po uprave-

ných asfaltových stezkách podél krásného pobřeží. Čekají na Vás prome-

nády, vynikající francouzské víno, nenápadná městečka, ale i světoznámě

proslulá letoviska. Během pobytu je možné fakultativně uskutečnit několik

autokarových výletů do nejvýznamnějších míst této oblasti. Samozřejmě

nebude chybět koupání v moři nebo v bazénu přímo v kempu.

1. - 2. den: Odjezd dopoledne, noční přejezd

SRN do Francie. Dojezd do St. Remy - města pro-

slaveného pobytem van Gogha. Na kolech přes

skalní město Les Baux-de-Provence, kolem řím-

ského aquaduktu a kláštera Mont Major do Arles -

prohlídka města s množstvím zachovalých řím-

ských památek, včetně jednoho z největších amfi-

teátrů.

3. den: Villeneuve, průjezd národním parkem

Camargue v deltě Rhóny s tisíci hektary bažin,

pastvin, dun a slanisek do Salin de Giraud. Může-

te zde vidět růžové plameňáky i bílé camarské ko-

ně. Návrat do Arles (s podporou autobusu). 

4. den: Přes Albaron do přímořského letovis-

ka St. Maries de la Mer. Zvlněnou krajinou přes

Vauvert do

Nimes.

5. den: Prohlídka města

Nimes - římské památky na čele s velkolepým am-

fiteátrem. Kolem zámku Clausonne do Tarasconu,

jehož dominantou je hrad na břehu Rhóny. Dále

podél řeky do papežského města Avignonu. 

6. den: Prohlídka Avignonu - Papežský palác,

slavný most Pont St.-Bénézet, katedrála… Přes Ro-

chefort a Roumilens k mostu Pont du Gard - pro-

hlídka a zpět do Avignonu. 

7. - 8. den: Přes Le Thor k pramenu řeky Sor-

gue do Fontaine-de-Vaucluse, prohlídka vyvěrač-

ky. Naložení kol a návrat do ČR s příjezdem v po-

ledních hodinách. 

Ubytování: 4x hotel Formule 1 nebo Etap ve 2 -

3lůžkových pokojích (2x Arles, 2x Avignon) a 1x

ubytovna v Nimes (vícelůžkové pokoje) 

Stravování: snídaně

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 5x ubytování, 5x snídani, dopravu

klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, prů-

vodce, komplexní pojištění včetně léčebných výloh

v zahraničí, storna a pojištění CK

Ubytování: apartmány (2x Žabljak, 1x Kolašin, 

4x Budva), 2-4lůžkové pokoje s příslušenstvím

Stravování: snídaně při ubytování v Žabljaku

a polopenze při ubytování v Budvě, apartmány

v Kolašinu jsou vybavené kuchyňkami

Nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké

Mýto, Litomyšl, Brno

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 6x snídani, 4x veče-

ři, dopravu klimatizovaným autokarem s vlekem

na kola, průvodce, komplexní pojištění včetně lé-

čebných výloh v zahraničí, storna a pojištění CK

PROVENCE

Provence je krajem posetým historickými a uměleckými památkami

a to již z dob starověkých Římanů a Řeků. Poklidnou atmosféru prozá-

řenou sluncem, jež zde svítí 300 dní v roce, dokresluje chu	 vyhlášených

vín a skvělé provensálské kuchyně. V loňském roce jsme se přesvědčili, že

je červen pro cyklistiku v tomto kraji ideální.
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Číslo zájezdu:

1202

Cena:

8960 Kč

Termín:

2.6. - 9.6.

Číslo zájezdu:

1203

Cena:

8320 Kč

na Vaše přání prázdninový termín v době svátků

Termín:

29.6. - 8.7.
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1. - 2. den: Odjezd dopoledne, noční přejezd

Rakouska a Itálie. Ráno příjezd do Francie. Pro-

hlídka Nice (největší město Riviéry, zátoka Andě-

lů, Anglická promenáda, vyhlídka Chateau)

a Cannes (festivalový palác, promenáda podél plá-

ží). Možnost koupání. Odpoledne příjezd do místa

ubytování v Giens.

3. - 8. den: Pobyt u moře s následujícím pro-

gramem:

Cyklistické výlety:

- středověké město Hyeres - palmové město (1/2

dne)

- ostrov Porquerolles (celý den)

- obchodní přístav Toulon (1/2 dne)

- le Lavandou - květinové město (1/2 dne)

Fakultativně je možné uskutečnit tyto autokarové

výlety:

- velký kaňon řeky Verdon - nejvelkolepější pří-

rodní výtvor tohoto druhu v Evropě 

- večerní Saint Tropez - známé přímořské letovis-

ko a Port Grimaud - lagunové městečko nazývané

malé Benátky

9. - 10. den: Dopoledne odjezd. Příjezd do ČR

v poledních hodinách.

Ubytování: 4lůžkové bungalovy v campu u měs-

tečka Giens, 300 m od moře. Bungalovy mají 2 od-

dělené 2lůžkové ložnice, obývací pokoj s vybave-

ným kuchyňským koutem (lednice, sporák,

nádobí), koupelnu (sprcha, WC), venkovní terasu

se zahradním nábytkem. V areálu campu je ob-

chod, restaurace a bazén. 

Stravování: vlastní

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 7x ubytování včetně spotřeby vo-

dy, plynu a elektřiny, turistickou taxu, dopravu

klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, prů-

vodce, komplexní pojištění včetně léčebných výloh

v zahraničí, storna a pojištění CK 

Cena nezahrnuje: ložní prádlo, finální úklid a au-

tokarové výlety

Cena jednoho výletu je 150 - 350 Kč. Výlety do-

mluví průvodce během pobytu a uskuteční se při

minimálním počtu 20 osob.

1. - 2. den: Odjezd v dopoledních hodinách,

přejezd SRN s dojezdem k zámku Chambord - jed-

no z největších a nejkrásnějších renesančních krá-

lovských sídel. Blois - zámek vyvýšený nad měs-

tem, dochovaný téměř v původní podobě. Na

kolech míjíme nádherně umístěný zámek Chau-

mont a impozantní zámek Amboise postavený ja-

ko palác pro zábavu a odpočinek. Dojezd na uby-

tování.

3. - 6. den: Cyklistické trasy částečně za pod-

pory autokaru. Univerzitní město Tours a menší

zámky v okolí. Klidné městečko s domy převážně

z bílého kamene Saumur, tři zámky v jednom, ob-

klopené zámeckými hradbami - Chinon, pohádko-

vý Ussé, ojedinělé francouzské renesanční zahrady

ve Villandry. Zámky na řece Indre, jednom z ně-

kolika přítoků řeky Loire, půvabný Azay-le-Ride-

au. Podél řeky Cher k vodnímu zámku Chenonce-

au, který je považován za jednu z nejkrásnějších

staveb v této oblasti. Ukončení trasy, naložení kol

a odjezd směr SRN. 

7. den: Dojezd do Hradce Králové v odpoled-

ních hodinách.

ZÁMKY NA LOIŘE

Francouzský kraj proslulý honosnými zámky, historickými památ-

kami, dobrým vínem a výtečným jídlem - to vše je údolí řeky Loiry. Kde

jinde načerpat energii, nežli v místech, kterými se již po staletí inspiru-

jí umělci a kde na Vás dýchá atmosféra doby králů a královen. 

Pohodový, nenáročný terén s trasou vedoucí většinou po stezkách a ved-

lejších asfaltových silnicích.

Číslo zájezdu:

1204

Cena:

7380 Kč

4 noci v centru Tours

Termín:

9.7. - 15.7.
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Ubytování: 4x hostel v centru „starého města“

Tours (2 - 4lůžkové jednoduše zařízené pokoje

s umyvadlem a společným sociálním zařízením) 

Stravování: 4x snídaně (možnost vaření ve společ-

né kuchyni)

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, turistic-

kou taxu, dopravu klimatizovaným autokarem

s vlekem na kola, průvodce, komplexní pojištění

včetně léčebných výloh v zahraničí, storna a pojiš-

tění CK 

Číslo zájezdu:

1205

Cena:

7680 Kč

velmi oblíbený zájezd minulé sezóny

Termín:

21.8. - 27.8.

1. - 7. den: Odjezd večer přes SRN do histo-

rického města Thann s krásnou gotickou katedrá-

lou, kde je začátek vinné stezky. Přes  Cernay do

města textilu Guebwiller, Equisheim - město sta-

věné kruhovitě kolem centra a nejzachovalejší

město v Alsasku, které je plné nádherné květinové

výzdoby. Pokračujeme do historického Colmaru -

ubytování po dvě noci. Jedno z nejnavštěvovaněj-

ších městeček ve Francii Riquewihr je pokladnicí

středověkých a renesančních domů opět plných

květin, Ribeauvillé - půvabné město, nad nímž se

vypínají zříceniny 3 hradů. Přejezd autobusem ke

hradu Koenigsbourg a na kolech sjezd do  Kintz-

heimu se za-

jímavou fon-

tánou a dómem.

Obernai se středověký-

mi hrázděnými domy si udržel typickou

atmosféru Alsaska. Molsheim - renesanční domy,

vinice s rieslingem a zejména místo výroby 

automobilů Bugatti. Na kole do Marlenheimu, kde

je konec vinné stezky. Prohlídka Štrasburku „kři-

žovatky Evropy“ s nádhernou pískovcovou kated-

rálou a evropským centrem. Přejezd SRN s příjez-

dem do Hradce Králové v nočních hodinách

z neděle na pondělí.

Ubytování: 2x ubytovna (4lůžkové pokoje se spo-

lečným sociálním zařízením), 2x hotel (2lůžkové

pokoje s příslušenstvím)

Stravování: snídaně 

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, dopravu

klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, prů-

vodce, komplexní pojištění včetně léčebných výloh

v zahraničí, storna a pojištění CK

ALSASKÁ VINNÁ STEZKA + ŠTRASBURK

Alsaská vinná stezka nás provede mírně zvlněnou krajinou podél vi-

nic ušlechtilých odrůd vín, vyhlášených vinařských městeček, stře-

dověkých hradů a historických měst až do tzv. „křižovatky Evro-

py“, kterou je nazýván Štrasburk. Všude se nabízí posezení

u skleničky vína a ochutnávky alsaských specialit. Gurmáni si zde

opravdu přijdou na své.    

VŠECHNY ZÁJEZDY V TOMTO KATALOGU JSOU NAŠE

VLASTNÍ PRODUKTY.
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1. - 2. den: Odjezd v dopoledních hodinách,

přejezd Rakouska do italského Livorna. Ranním

trajektem do největšího přístavu na východním

pobřeží Bastie. Přes malebné město l´Ile-Rousse

a Calvi (překrásná citadela, pobřežní promenáda)

dojezd do Porta na ubytování.   

3. den: Autobusem výjezd do Evisy. Na ko-

lech sjezd k soutěsce Spelunca — procházka, přes

Otu dojezd do Porta. Výjezd do Piana, prohlídka

rudých skalisek Les Calanches, sjezd do Porta.

4. den: Autobusem na Col de Vergio — nejvyš-

ší průsmyk Korsiky. Na kolech k přehradě Cala-

ccucia, průjezd skalní soutěskou St. Regina ke

Corte. Naložení kol a dojezd na ubytování u Porte

Vecchio.

5. den: Autobusem výjezd k přehradě L’Ospé-

dale - krátká pěší procházka k vodopádu Piscia di

Gallo (Čurající kohoutek), na kolech sjezd do

Zonzy a výjezd do sedla Col de Bavella s nádher-

nou horskou kulisou (Dolomity Korsiky), ke kas-

kádám du Polischellu — koupání, u Solenzary na-

ložení kol a dojezd autobusem zpět na ubytování.

6. den: Autobusový výlet: Sartene — „nejkor-

sičtější“ město, Filitosa — prehistorické naleziště

s mnoha menhiry, přímořské letovisko Propriano

— koupání.

7. den: Na kolech do Bonifacia — středověká

citadela na křídovém útesu, ze tří stran omývaná

mořem — prohlídka, výlet lodí na ostrov Lavezzi

(koupání) a k útesům a jeskyním. Při zpáteční ces-

tě průjezd vesničkami Figari a Sotta. 

8. den: Podél pobřeží k jedné z nejslavnějších

korsických pláží - Plage de Palombaggia - koupá-

ní. Porte-Vecchio — prohlídka.

9. - 10. den: Ráno odjezd přes Solenzaru a Ale-

rii do Bastie, trajekt do Livorna, noční přejezd Itá-

lie a Rakouska. Dojezd do ČR v odpoledních hodi-

nách.

Ubytování: 2x hotel v Portu (2lůžkové pokoje),  5x

4lůžkové apartmány u Porte Vecchia. Apartmány

mají dva oddělené 2lůžkové pokoje, obývací pokoj

s vybaveným kuchyňským koutem, koupelnu a te-

rasu. 

Stravování: 2x polopenze při ubytování v Portu

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 2x polopenzi, turis-

tickou taxu, závěrečný úklid při ubytování v apart-

mánech, dopravu klimatizovaným autokarem

s vlekem na kola, 2x trajekt, průvodce, komplexní

pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, stor-

na a pojištění CK

KORSIKA

Překrásné hory, díky nimž je Korsika nazývána „pohořím v moři“, tisíc ki-

lometrů dlouhé pobřeží s fascinujícími plážemi s jemným zlatavým pískem,

zátoky s rybářskými vesničkami pod skalnatými převisy a útesy spadající

dramaticky do azurových vod Středozemního moře. Křiš	álově čistá horská

jezera a příznivé klimatické podmínky — to vše jsou přednosti, pro které stojí

za to tento krásný ostrov navštívit. Opět Vám jej proto nabízíme.

Číslo zájezdu:

1206

Cena:

13480 Kč

prodlužte si léto

Termín:

14.9. - 23.9.

INFORMACE O DALŠÍCH ZÁJEZDECH, 

SLEVY A AKTUALITY NAJDETE NA WWW.CYKLOTUR.CZ, 

KDE SI TAKÉ MŮŽETE ZÁJEZD SNADNO REZERVOVAT
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1. - 2. den: Noční přejezd Rakouska a Itálie,

dojezd do Luccy — pěší prohlídka města, náměstí

Piazza Napoleone, krásný dóm ve zdobném tos-

kánském románském slohu San Martino a rodný

dům velkého operního skladatele Pucciniho. Ital-

ským venkovem dojezd do městečka Montecatini

Terme, které je ideálním výchozím místem pro po-

znání severní části Toskánska.  

3. den: Na kolech do Luccy, objezd města po

hradbách, přes Vecchiano podél řeky Arno do pa-

mátné Pisy. Prohlídka města - Dóm a slavná šikmá

věž, náměstí Zázraků. Naložení kol a dojezd zpět

na ubytování. 

4. den: Autokarem do kolébky renesance Flo-

rencie. Prohlídka města s významnými historický-

mi památkami — honosně zdobený Dóm (4. největ-

ší katedrála v Evropě a hlavní symbol města),

slavný Ponte Vecchio (Starý most), náměstí Piazza

della Signoria zdobené Nep-

tunovou kašnou a sochou Da-

vida od Michelangela, obrazárna

Uffizi… Na kolech zvlněnou kra-

jinou přes Carmignano s pozůstat-

ky středověké pevnosti zpět na ubytování.  

5. den: Přes městečko Lamporecchio do města

Vinci, kde se narodil renesanční génius Leonardo

da Vinci. Návštěva muzea Leonardiano sídlícího

na hradě ze 13. století. Jedním z exponátů je i mo-

del kola. Přes Cerreto Guidi zpět na ubytování.

6. - 7. den: Přejezd do starořímského města

Pistoia — prohlídka centra s řadou  historických

domů v toskánském stylu. Prato — katedrála, kaza-

telna sv. Opaska, pevnost z bílého kamene. Nalo-

žení kol, noční přejezd Rakouska s dojezdem do-

mů dopoledne.

Ubytování: 4x hotel v Montecatini Terme (2 - 3lůž-

kové pokoje s příslušenstvím). Příplatek za jedno-

lůžkový pokoj 480 Kč/noc.

Stravování: 4x polopenze

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x polopenzi, do-

pravu klimatizovaným autokarem s vlekem na ko-

la, průvodce, komplexní pojištění včetně léčeb-

ných výloh v zahraničí, storna a pojištění CK 

Číslo zájezdu:

1207

Cena:

7640 Kč

hotel s bazénem, polopenze

Termín:

22.5. - 28.5.

TOSKÁNSKO

Kraj proslulý uměním, historií a působivou scenerií -

zelené stráně, vinice, olivové háje, aleje cypřišů, venkov-

ské statky, panská sídla a středověké osady, které se dochova-

ly téměř nedotčené - to vše dělá z tohoto malebného kraje oblíbe-

ný cykloturistický cíl.
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Z BRENNERU K LAGO DI GARDA

Krásně upravené a značené asfaltové cyklostezky Vás provedou místy, kde je stále nač se dívat. Panenská příroda, ští-

ty Dolomit, alpské pastviny, bohaté vinice, kouzelná města a městečka, středověké hrady a na závěr největší italské

jezero Lago di Garda poseté stovkami surfařů s nezapomenutelnou atmosférou místních pláží.

Číslo zájezdu:

1208

Cena:

7360 Kč

Termín:

10.7. - 16.7.

1. — 2. den: Večerní odjezd, noční přejezd

Německa a Rakouska na Brennerský průsmyk.

Složení kol a po cyklostezce přes Vipiteno - měs-

tečko s tyrolským rázem a věží Torre dei Dodici -

symbolem města, kolem pevnosti Franzensfeste do

Rodenecku na ubytování.

3. den: Brixen - úzké středověké uličky sou-

středěné kolem katedrály a paláce biskupů, místo
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LAGO DI GARDA

Zveme Vás k cykloputování kolem největšího a nej-

krásnějšího italského jezera. Na jeho severu se tyčí vy-

soké hory a chrání tak jezero před nepříznivými vlivy. Již-

ní část pobřeží je rovinatá, počasí mírné. Kontrast vysokých

hor a subtropické vegetace působí jedinečným dojmem. Podél po-

břeží se nachází mnoho půvabných městeček, všechna s charakteristic-

kou zástavbou a jedinečnou atmosférou. Voda jezera je průzračně čistá a nabí-

zí cyklistům příjemné koupání.

Profil trasy je rovinatý až mírně zvlněný. 

Číslo zájezdu:

1209

Cena:

7580 Kč

oblíbený zájezd minulých sezón, hotel s polopenzí

Termín:

4.9. - 10.9.

1. den: Odjezd odpoledne z Hradce Králové,

noční přejezd Rakouska. 

2. - 7. den: Východní pobřeží jezera — městeč-

ko Malcesine, Torri - hrad, Garda, Lazise, Pastren-

go. Peschiera — krásné město s kanály a pevnostmi,

přístaviště jachet. Sirmione — hrad, lázně. Západní

pobřeží - Desenzano, Saló, Gardone, Gargnano —

možnost využití trajektu. Výjezd lanovkou na

Monte Baldo. Město lásky a umění Verona. 

Autokarem: Horskou silnicí k jezerům Lago di Id-

ro, Lago di Ledro, vodopád Varone, Riva - nejnav-

štěvovanější lázně. Po západním pobřeží přes Li-

mone, Saló a Desenzano na ubytování. 

Dojezd do Hradce Králové v pondělí v brzkých

ranních hodinách.

Ubytování: hotel (2lůžkové pokoje s příslušen-

stvím, možnost i 3lůžkových). Příplatek za jedno-

lůžkový pokoj 560 Kč/noc.

Stravování: polopenze (snídaně, večeře)

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x polopenzi, do-

pravu klimatizovaným autokarem s vlekem na ko-

la, průvodce, komplexní pojištění včetně léčeb-

ných výloh v zahraničí, storna a pojištění CK 

Ubytování: ubytovny (vícelůžkové pokoje se spo-

lečným sociálním zařízením)

Stravování: snídaně

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, dopravu

klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, prů-

vodce, komplexní pojištění včetně léčebných výloh

v zahraničí, storna a pojištění CK

pobytu K. H. Borovského. Po cyklostezce podél ře-

ky Eisack ke klášteru Säben, údolím kouzelných

terasovitých vinic do Bolzana - krásné historické

centrum s gotickým dómem a archeologickým mu-

zeem.

4. den: Výjezd autobusem přes Karrerpass do

Moeny v údolí Val di Fassa. Na kolech přes Pre-

dazzo — areál skokanských můstků, Val di Fiem-

me mezi skalnatými vrcholky Dolomitů a maleb-

nými loukami kolem Cavalese dlouhým sjezdem

s výhledy do městečka Auer, možnost naložení kol

a dojezd do Trenta — prohlídka města, románská

katedrála, Palazzo Pretorio, hrad, Orlí věž…

5. den: Kolem nejmohutnějšího hradu Beseno

do Rovereta, prohlídka města - benátský hrad pře-

měněn na válečné muzeum, vrch Miravell se Zvo-

nem padlých, Ossario del Castel Dante, hřbitov

padlých v 1. svět. válce, k jezeru Lago di Garda

a do Torbole.

6. — 7. den: Malebnou krajinou údolím řeky

Sarca přes Arco - zřícenina hradu, k vodopádu Va-

rone a do Rivy - vodní hrad, uličky starého města,

koupání. Naložení kol a odjezd domů s příjezdem

v brzkých ranních hodinách.
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ELBA

Smaragdové moře, členité pobřeží s nesčetným množ-

stvím zátok, tisíce vůní různorodých květin, historic-

ké památky - to je největší ostrov Toskánského souostro-

ví, který byl útočištěm největšího vojevůdce Napoleona

Bonaparta, jehož přítomnost je stále patrná z mnohých docho-

vaných památek. Odměnou po náročnější cyklistice je koupání

v průzračné vodě Středozemního moře nebo v bazénu. 

DÁNSKO

Zveme Vás na putování krásnou přírodou po husté síti rovinatých cyk-

lostezek, zemí pohádkáře Hanse Christiana Andersena či Shakespearova

Hamleta. Jutský poloostrov, ale také ostrov Fyn, jež je přezdíván „za-

hradou Dánska“, Vám nabídnou větrné mlýny, písečné pláže, přímořská

městečka, průzračná jezera či středověké hrady a romantické zámky.

Některé etapy jsou s podporou autokaru.

Číslo zájezdu:

1210

Cena:

10520 Kč

velmi pěkné ubytování s bazénem

Termín:

7.9. - 16.9.

Číslo zájezdu:

1211

Cena:

9160 Kč

termín v době svátků

Termín:

30.6. - 7.7.

1. — 2. den: Odjezd v podvečer, přejezd Ra-

kouska a Itálie. Trajektem z Piombina do Portofer-

raia, hlavního města ostrova Elba. Přejezd na uby-

tování.

3. den: Severovýchodní část ostrova — Rio Ma-

rina - městečko se strážní věží, Rio nell´Elba — bý-

valé hornické město, nejsevernější výběžek ostrova

městečko Cavo, středověký hrad Volterraio.

4. den: Poloostrov Kalamita — Porto Azzurro,

půvabné hornické a vinařské městečko Capoliveri

s úžasnými výhledy na pobřeží. Nedaleké pláže

patří k nejkrásnějším na ostrově. Pareti — koupání

na pláži Milenců.

5. den: Autobusový výlet do západní části ost-

rova — Marciana Marina, lanovkou na nejvyšší vr-

chol Elby Monte Capanne

(1018 m), panoramatický vý-

hled na celý ostrov. Pláže Feto-

vaia a Chiessi. 

6. den: Volný den, možnost koupání a nákupů.

7. den: Střed ostrova - rybářská vesnička Proc-

chio s krásnou písčitou pláží, Lacona — komplex

hotelů, bungalovů a kempů, koupání na  nejkrás-

nější pláži ostrova Biodolo. 

8. den: Portoferraio — maják a pevnost, Napo-

leonova vila, Capo d´Enfola — Viticcio — koupání,

večer naložení kol. 

9. - 10. den: Dopoledne koupání. Odpoledne

trajektem do Piombina, přejezd Itálie a Rakouska,

návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Ubytování: velmi pěkný camp nedaleko Portofer-

raia s krásným výhledem na hrad Volterraio. 4

(příp. 5) lůžkové bungalovy mají dvě 2lůžkové lož-

nice, obývací pokoj s vybaveným kuchyňským

koutem a rozkládacím gaučem, příslušenství (spr-

cha, WC), TV a terasu se zahradním nábytkem.

V areálu campu je bazén, restaurace a v nedalekém

městečku jsou další restaurace a obchody.

Stravování: vlastní

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 7x ubytování, turistickou taxu, do-

pravu klimatizovaným autokarem s vlekem na ko-

la, 2x trajekt, průvodce, komplexní pojištění léčeb-

ných výloh v zahraničí, storna a pojištění CK 
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1. den: Odpoledne odjezd z Hradce Králové,

noční přejezd SRN.

2. den: Ráno příjezd do Dánska na Jutský po-

loostrov. Prohlídka nejstaršího města Skandinávie

Ribe (mnoho krásných architektonických památek

včetně středověké katedrály). Na kolech podél zá-

padního pobřeží do přístavu Esbjerg (Rybářské

a námořní muzeum).

3. den: Oksbo/l — brána na západní pobřeží.

Podél moře, kolem pláží přes svérázné vesničky

a letní domky roztroušené mezi dunami. Po úz-

kém pásu země, který odděluje Severní moře

a Ringko/bing fjord do Hvide Sande.  

4. den: Ze Silkeborgu na kole k Nebeské ho-

ře (Himmelbjergetu). Z vrcholu tohoto 147 m vy-

sokého kopce se naskýtá strhující podívaná na

okolní jezerní krajinu. Kolem největšího jezera Jut-

ského poloostrova Mosso/ do města Horsens — pro-

hlídka (kostel Spasitele v dánském románském

slohu, Lichtenberský palác…).

5. den: Autobusem přejezd do Odense — pro-

hlídka rodiště Hanse Christiana Andersena. Rene-

sanční zámek Egeskov Slot obehnaný vodním pří-

kopem (přírodní labyrint, muzeum aut —

veteránů), jezero Braendega° rd - největší hnízdiště

kormoránů v Evropě, Faaborg — malebné městečko

s dlážděnými ulicemi a hrázděnými domy, Hodi-

nová věž s výhledem na zátoku.

6. den: Trajektem i s koly na půvabný ostrov

AEro/ — malebná zákoutí s malými vesnicemi a leti-

tými zemědělskými usedlostmi. Marstal - největší

město ostrova, AEro/sko/bing - historické domy ze

17. století, muzeum s modely lodí v láhvích.

7. den: Dopoledne koupání nebo individuální

cyklovyjíž�ka do města Svendborg. Odpoledne

podél západního pobřeží přes větrný mlýn Grub-

be Mo/lle do přístavního města Assens s historic-

kými domy a kostelem Panny Marie. Naložení kol

a noční přejezd SRN.

8. den: Příjezd do Hradce Králové odpoledne.

Ubytování: ubytovny (vícelůžkové pokoje se spo-

lečným sociálním zařízením) - 1x Esbjerg, 1x Ring-

ko/bing, 1x Horsens a 2x Faaborg

Stravování: snídaně

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem

Cena zahrnuje: 5x ubytování, 5x snídani, dopravu

klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, prů-

vodce, komplexní pojištění včetně léčebných výloh

v zahraničí, storna a pojištění CK 

1. - 2. den: Odjezd v podvečer, noční přejezd

Německa. Ráno trajektem z Rostocku do Gedseru.

Příjezd do dánského hlavního města Kodaně. Pro-

hlídka města Malé mořské víly, pohádkáře Hanse

Ch. Andersena a Shakespearova Hamleta. Projíž�-

ka lodí po kanálech - pro pohodlné zhlédnutí neja-

traktivnějších částí Kodaně, včetně Královského

paláce Amalienborg. Po nejdelším mostě Evropy

přejezd na ubytování do metropole jižního Švéd-

ska Malmö.

3. den: Na kolech přírodní rezervací Flommen

kolem písečných pláží, dun a golfových hřiš�. Zda-

leka viditelný maják Falsterbo. Návštěva viking-

ské rezervace, kde se

ocitnete o tisíce let

zpět. 

4. den: Přejezd

autobusem na polo-

ostrov Landskrona

určený k rekreaci

a zábavě. Pro-

hlídka stejno-

jmenného

města. Trajek-

tem s koly na za-

sněný ostrůvek Ven, kterému vládnul hrabě a as-

JIŽNÍ ŠVÉDSKO A KODAŇ

Kodaň se spletitými vodními kanály, královským palácem, jedinečnou evropskou architektu-

rou a Jižní Švédsko, to je kontrast rušného hlavního města a atmosféry písečných pláží, pří-

stavních a přímořských městeček či tajemných posvátných míst starých Vikingů. Tyto

dvě oblasti spojuje nejdelší most v Evropě. 

Rovinatý terén, některé etapy s podporou autokaru.

Číslo zájezdu:

1212

Cena:

9840 Kč

Termín:

4.8. - 11.8.
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tronom Tycho de Brahe. Návštěva muzea. Ostrov

je pouze cyklistický, bez automobilové dopravy. 

5. den: Přístavní a historické město Trelle-

borg. Přes nejjižnější cíp Švédska Smygehuk ob-

klopený skalnatými plážemi do Ystad. 

6. den: Nejúžasnější pláže a posvátná místa

Vikingů. Energii načerpáme na rituálním místě -

přes 3000 let starém - tzv. Prehistorickém

souboru menhirů - Ales Stenar.

7. - 8. den: Simrishamn - přímořské letovisko

hlavně pro „Stockholmáky“, ale také největší ry-

bářský přístav ve Švédsku. Procházka národním

parkem Stenshuvuds. Kivik a přes Sankt Olof zpět

do Branteviku. Večer odjezd do Trelleborgu, tra-

jekt do německého Sassnitz a návrat domů v od-

poledních hodinách.

LITVA

Poje
te s námi do kraje jantaru a dřevěných křížů, do oblasti rozsáh-

lých luk, bažin, dubových a borových lesů, více jak dvou set jezer a je-

zírek, vesniček s lidovou architekturou, ale i největších litevských měst

Vilniusu a Kaunasu, kde na Vás ze všech stran dýchá pohnutá historie

země. Cyklistické trasy vedou většinou po vedlejších silničkách a jsou za pod-

pory autokaru.  

Číslo zájezdu:

1213

Cena:

7240 Kč

termín v době svátků, penzion s polopenzí

Termín:

1.7. - 7.7.

Ubytování: ubytovny (4lůžkové pokoje se společ-

ným sociálním zařízením) (3x Malmö, 1x Ystad, 1x

Brantevik)

Stravování: snídaně

Nástupní místa: Litomyšl, Světlá nad Sázavou,

Praha

Cena zahrnuje: 5x ubytování, 5x snídani, dopravu

klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, 2x

trajekt, průvodce, komplexní pojištění včetně lé-

čebných výloh v zahraničí, storna a pojištění CK 

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách, noční

tranzit přes Polsko.

2. - 6. den: Cyklovyjíž�ka do vesničky Trakai

s krásným hradem na kraji jezera. Národní park

Aukštaitija se stovkami jezer a krásnými lesy, ve

kterých budeme míjet starý dřevěný kostelík, vy-

řezávané dřevěné sochy a můžeme navštívit mu-

zeum včelařství pod otevřeným nebem ve Stripei-

kiai. Výstup na nejvyšší vrch parku Ladakalnys

(175,5 m). Výlet do hlavního města Vilnius (ná-

vštěva historického centra — prezidentský palác,

hrad, katedrála…). Autobusem do malebného

skanzenu Rumškiškes, Kaunas, druhé největší li-

tevské město a Kernave — malebné místo v údolí

řeky Neris je jedním z nejstarších litevských sídel

(zapsané do seznamu světového dědictví

UNESCO). Na kole k jezeru Galvé. Večer odjezd

směr Polsko.

7. den: Příjezd do Hradce Králové v poled-

ních hodinách.

Ubytování: penzion (2 - 3lůžkové pokoje s příslu-

šenstvím)  

Stravování: polopenze (snídaně, večeře)

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Jaroměř, Náchod 

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x polopenzi, do-

pravu klimatizovaným autokarem s vlekem na ko-

la, průvodce, komplexní pojištění včetně léčeb-

ných výloh v zahraničí, storna a pojištění CK 

SNADNÁ REZERVACE ZÁJEZDU PŘES WWW.CYKLOTUR.CZ
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MAZURSKÁ JEZERA

Oblast hustých lesů s nesčetným množstvím jezer propojených navzájem

řekami a kanály je oblíbenou turistickou lokalitou. Hrady řádu německých

rytířů, krásné kostely, paláce ve spojení s příjemným prostředím je to pravé

pro cykloturistiku.  

JEZERA JIŽNÍHO ŠVÝCARSKA

Již po několikáté Vás zveme projet se nádhernou krajinou jižního Švýcarska,

kantonem Ticino, který je výrazně italského rázu. Ubytování je zajištěno v Lo-

carnu, ve městě ležícím na břehu pověstného jezera Lago di Maggiore. Toto ma-

lebné městečko se středomořskou vegetací je právem nazývané švýcarské Monte Car-

lo. Čeká Vás nejen pohodová cyklistika, ale také nádherná krajina, která je zvláštní složením místní fauny a flory -

palmy zde rostou vedle kaštanů, vzduch voní jasmínem a mezi suchými kamennými zdmi rostou agáve. 

Číslo zájezdu:

1214

Cena:

5980 Kč

hotel s polopenzí nedaleko jezera

Termín:

12.6. - 18.6.

1. — 2. den: Odjezd v podvečer, noční přejezd

Polska. Dojezd do největšího města tohoto regionu

Olštýnu, prohlídka — zámek, katedrála sv. Jakuba.

Autobusem pokračujeme přes Mragovo do turis-

tického střediska Wilkasy. Složení kol, krátká pro-

jíž�ka do Gyžicka, městečka s pruskou pevností

Boyen. 

3. den: Pozezdrze — bunkr Himmlera, Szty-

nort, Gierloz — prohlídka pozůstatků Vlčího dou-

pěte - Hitlerova hlavního stanu v roce 1940 v Pol-

sku.

4. den: Ketrzyn — hrad, městské hradby a kos-

tel sv. Jiří, Swieta Lipka - poutní kostel, který se

řadí k nejkrásnějším a nejzajímavějším příkladům

barokního umění v Polsku, možnost zpáteční cesty

autobusem.

5. den: Ryn - hrad německých rytířů upraven

ve stylu anglické gotiky. Nejvýznamnější letovisko

a jachtařský přístav Mazurské jezerní plošiny Mi-

kolajki. 

6. — 7. den: Kolem jezera Niegocin přes Ryd-

zewo a podél jezera Buwelno do Drozdowa a Or-

zysz — vyhledávané turistické středisko. Naložení

kol a dojezd domů v pondělí časně ráno.  

Ubytování: hotel (2 - 3lůžkové pokoje s příslušen-

stvím) 

Stravování: polopenze (snídaně, večeře)

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Jaroměř, Náchod

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x polopenzi, turis-

tickou taxu, dopravu klimatizovaným autokarem

s vlekem na kola, průvodce, komplexní pojištění

včetně léčebných výloh v zahraničí, storna a pojiš-

tění CK

1. - 2. den: Odjezd v podvečer, noční přejezd

přes Německo do Švýcarska. Začátek cyklotrasy za

Gotthardským průsmykem v Airolu, průjezd údo-

lím Valle Leventine s malebnými vesničkami do

Bellinzony - města 3 hradů, dojezd na ubytování

do Locarna.

3. - 5. den: Podél jezera Lago di Maggiore do

letoviska Ascona — prohlídka a dále do Brissaga,

lodí na ostrov Isole di Brisago (botanická zahrada).

Etapa do Valle Centovalli (údolí sta údolí) a Valle

di Maggio (kamenné údolí). Výlet k jezeru Lago di

Lugano, návštěva známé švýcarské čokoládovny

Číslo zájezdu:

1215

Cena:

9380 Kč

4 noci na jednom místě s polopenzí

Termín:

10.7. - 16.7.
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ÚDOLÍM ŘEKY RHÓNY

Od pramene řeky Rhóny, krásnými horskými scenériemi, kolem rozlehlých jezer

a strmých vodopádů, soutěskami a středověkými městečky, s prohlídkou horské-

ho střediska Zermatt s majestátním Matterhornem, starobylými městy Brig,

Visp a Sion k největšímu švýcarskému jezeru.

KOLEM ŽENEVSKÉHO JEZERA

Okouzlující Ženevské jezero je největším alpským jezerem, lemované Francouz-

skými Alpami, pohořím Jura a Švýcarskou plošinou. Břehy jezera vroubí nejen

malá městečka a vesničky, ale i významná města v čele s Ženevou. Při naší ces-

tě jezero téměř celé objedeme na kolech a navštívíme významné horské stře-

disko Chamonix s kulisou nejvyšší hory Alp. 

Číslo zájezdu:

1216

Cena:

8240 Kč

atraktivní výjezd na Kleine Matterhorn

Termín:

17.7. - 23.7.

1. den: Odjezd v podvečerních hodinách

2. - 6. den: Začátek cyklotrasy na Grimselpas-

su (2166 m), sjezd přes Gletsch do Oberwaldu —

zajímavé staré dřevěné domy, Fiesch, Brig — zá-

mek, do Vispu, zde naložení kol a dojezd autobu-

sem na ubytování do Täsche. Hotelovým busem

do Zermattu. Atraktivní výjezd několika lanovka-

mi na Kleine Matterhorn s nádhernými výhledy

na 29 čtyřtisícovek nebo výjezd vlakem na Gorner-

grat. Téměř 20 km dlouhý sjezd do Vispu, dále po-

dél řeky Rhóny, možnost přírodního koupání s vý-

hledem na Crans Montanu, do nejstaršího švýcar-

ského města Sionu (hrad Tourbillon, zámek Valé-

re). Martigny - hrad Bátiaz, St. Maurice,

Montreaux - prohlídka nejkrásnějšího města na

břehu Ženevského jezera. Vevey (komplex Nestlé,

pomník Ch. Chaplina a Jana Palacha) a Lausanne

— olympijské muzeum. Noční přejezd Švýcarska

a Rakouska.

7. den: Návrat v ranních hodinách.

Ubytování: 2x hotel v Täsch (2 - 4lůžkové pokoje

s příslušenstvím), 2x ubytovny (Sion a Montreaux,

vícelůžkové pokoje se společným sociálním zaříze-

ním)

Stravování: 4x snídaně. Při ubytování v Täsch je

možné za cenu 900 Kč doobjednat 2 večeře (uve�-

te v cestovní smlouvě).

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, pobyto-

vou taxu, dopravu klimatizovaným autokarem

s vlekem na kola, průvodce, komplexní pojištění

včetně léčebných výloh v zahraničí, storna a pojiš-

tění CK 

s možností ochutnávky, podél jezera do Melide -

návštěva parku Swissminiature, kde jsou k vidění

nejvýznamnější švýcarské stavby. 

6. — 7. den: Lanovkou na vrchol hory Cardada,

kde je možnost nádherné vyhlídky a pěší túry nad

Locarnem. Odjezd v odpoledních hodinách, noční

přejezd přes Německo zpět do České republiky

s dojezdem v ranních hodinách.

Ubytování: ubytovna v Locarnu (4lůžkové pokoje) 

Stravování: polopenze (snídaně, večeře)

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x polopenzi, do-

pravu klimatizovaným autokarem s vlekem na ko-

la, průvodce, komplexní pojištění včetně léčeb-

ných výloh v zahraničí, storna a pojištění CK

NOVIN
KA



16 www.cyklotur.cz

C

Y

K

L

I

S

T

I

K

A

CHUR — CURYCH — SCHAFFHAUSEN

Tuto cyklotrasu začínáme v místech, kde řeka Rýn je pouhým potůčkem a razí si 

cestu skalnatým údolím v masivu Surselva. Od Rýna se odkloníme za lázněmi

Bad Ragaz, projedeme kolem jezera Walensee s překrásnou kulisou skalnatých

stěn Churfistenu a Curyšského jezera, abychom se s ním znovu setkali u nej-

větších evropských vodopádů Rheinfall nedaleko Schaffhausenu.    

Číslo zájezdu:

1218

Cena:

7820 Kč

Termín:

21.8. - 27.8.

1. - 2. den: Noční přejezd SRN do Švýcarska,

Ilanz - složení kol a po cyklostezce údolím Rýna

přes malebné horské vesničky Valendas, Bonaduz

do Churu - staré město s bránou Obertor, katedrá-

lou s Biskupským dvorem…

3. den: Po cyklostezce kolem Rýna dojedeme

do jednoho z nejznámějších lázeňských měst Švý-

carska Bad Ragazu — lázeňský komplex Tamina

Therme, farní kostel. Za městem opustíme Rýn-

skou cyklostezku, přes městečko Sargans s gotic-

kým hradem projedeme kolem jezera Walensee le-

žícím mezi rozeklanými stěnami masívu

Churfistenu a Glárnskými Alpami, dále městečky

Walenstadt a Weesen  k Curyšskému jezeru, na je-

hož břehu v malebném Rapperswilu budeme uby-

továni. 

4. den: Podél Curyšského jezera městečky

Wadenswill, Horgen, Thalwil, s možností koupání

v jezeře, do největšího švýcarského města Curychu

- prohlídka města (katedrála Grossmünster, jejíž 2

věže jsou v městském znaku, Fraumünster s Cha-

gallovými vitrážemi, kostel sv. Petra s největším ci-

ferníkem věžních hodin), procházka po nejdražší

ulici Evropy Bahnofstrasse.

5. den: Průjezd Curychem do městečka Glatt-

brugg, kolem letiště Kloten, středověkými městeč-

ky Kaiserstuhl s baštou Oberer Turm, Eglisau

a Neuhausen do Schaffhausenu.

6. - 7. den: Prohlídka města (kruhová pevnost

Munot, Stará zbrojnice, Rytířův dům, Cechovní

dům kovářů) a Rýnských vodopádů,  možnost

plavby lodí na ostrůvek s vyhlídkou na burácející

Číslo zájezdu:

1217

Cena:

6540 Kč

Termín:

24.7. - 29.7.

1. — 2. den: Odjezd v podvečer, noční přejezd

SRN a Švýcarska. Montreux — krátká prohlídka,

složení kol. Kolem hradu Chillon — jeden z nej-

navštěvovanějších hradů ve Švýcarsku do Villene-

uve. Nedaleko něho přejedeme na francouzské

území. Evian-les-Bains — moderní lázně s minera-

lizovanými prameny, středisko vodních sportů, je-

zerní promenáda, pláž. Thonon-les-Bains — lázeň-

ské městečko s přístavem Rives a hradem Chateau

de Rippaille.

3. den: Yvoire — opevněný středověký přístav

s hradem, návrat na švýcarské území, Ženeva —

hlavní město diplomacie a sídlo mnoha meziná-

rodních organizací, nejvyšší vodotrysk v Evropě,

katedrála Sv. Petra, promenáda des Bastions s pa-

mátníkem reformace, Brunswickův památník, Pa-

lác národů. 

4. den: Autobusový výlet do Chamonix — ko-

lébky horolezectví a zimních sportů ležící na se-

verním svahu Mont Blancu a dějiště prvních zim-

ních olympijských her roku 1924. V případě

hezkého počasí výjezd lanovkou na Le Brévent ne-

bo Aiguille du Midi. Večerní prohlídka Ženevy. 

5. - 6. den: Coppet — hrad s krásným parkem,

hlavní ulice lemovaná podloubími, Nyon — hrad

tyčící se nad starým městem, Rolle — krásná pro-

menáda kolem jezera, Morges — jezerní přístav

a vinařské centrum, hrad. Naložení kol a noční

přejezd SRN s příjezdem v ranních hodinách.

Ubytování: ubytovny (vícelůžkové pokoje se spo-

lečným sociálním zařízením) 

Stravování: snídaně

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, pobyto-

vou taxu, dopravu klimatizovaným autokarem

s vlekem na kola, průvodce, komplexní pojištění

včetně léčebných výloh v zahraničí, storna a pojiš-

tění CK

NOVIN
KA
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PODÉL LABE DO HAMBURKU

Rovinatá cyklostezka podél jednoho z největších vodních toků v Evropě. Navští-

víme mnoho historických měst, malé vesničky, ale i liduprázdné lužní lesy

a pastviny s pasoucími se stády koňů a skotu. Cestu zakončíme v největším

německém přístavu Hamburku.

Číslo zájezdu:

1219

Cena:

6380 Kč

Termín:

1.8. - 5.8.

vodní masiv. Stein am Rhein - středověké město

s hrázděnými domy a budovami ze 16. stol., jejichž

fasády jsou pokryty freskami. Naložení kol a noč-

ní přejezd SRN s dojezdem v ranních hodinách do-

mů.

Ubytování: ubytovny (vícelůžkové pokoje se spo-

lečným sociálním zařízením) - Chur, Rapperswil,

Curych, Schaffhausen

Stravování: snídaně

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, pobyto-

vou taxu, dopravu klimatizovaným autokarem

s vlekem na kola, průvodce, komplexní pojištění

včetně léčebných výloh v zahraničí, storna a pojiš-

tění CK

1. den: Po půlnoci odjezd směr Dráž�any.

Dessau, složení kol, prohlídka budovy Bauhausu -

ukázka moderního stavitelství (UNESCO). Přes

Barby a Schönebeck do Magdeburku — druhý nej-

větší přístav na Labi (klášter, katedrála, Zelená ci-

tadela od známého architekta Hundertwassera).

2. den: Po povodňových hrázích do Tanger-

münde (hrad, rezidence Karla IV., městské hrad-

by, hrázděné domy), Rühstadt - hlavní město čá-

pů, Wittenberge. 

3. den: Schnackenburg - památník hranice me-

zi Západním a Východním Německem, muzeum

se zachovanými strážními věžemi, zátarasy, ploty

z ostnatých drátů, signalizačními zařízeními 

a vybavením východoněmeckých pohraničníků, 

Hitzacker -

hrázděné do-

my, Bleckede,

Lauenburg.

4. den:

Geestacht - továr-

na na výrobu střel-

ného prachu, kde Nobel vymyslel dynamit, Ham-

burk — ubytování, individuální večerní procházka

městem.

5. den: Prohlídka Hamburku - přístav, vyhlíd-

ková plavba po Labi, věž sv. Michala, radnice. Od-

poledne naložení kol, přejezd SRN s dojezdem

v nočních hodinách. 

Ubytování: ubytovny (vícelůžkové pokoje se spo-

lečným sociálním zařízením) - Magdeburk, Wit-

tenberge, Lauenburg, Hamburk

Stravování: snídaně

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, dopravu

klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, prů-

vodce, komplexní pojištění léčebných výloh v za-

hraničí, storna a pojištění CK

NOVIN
KA

TĚŠÍME SE NA SPOLEČNÉ CESTY PO EVROPĚ I V ČR
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VINICEMI PODÉL MOSELY

Vinařská oblast posetá nesčetnými kulturními a historickými památkami, měs-

tečky s hrázděnými domy, hospůdkami a sklípky, kde můžete ochutnat vy-

hlášená moselská vína. 

Naprosto pohodový zájezd vhodný pro všechny věkové kategorie. Většina

trasy po asfaltových cyklostezkách lemujících řeku Moselu. 

OD PRAMENE DUNAJE

Řeka Dunaj je dlouhá 2800 km. Při našich minulých cyklovýletech jsme projeli hlavně

oblast rakouského toku. Letos Vás poprvé zveme do míst, kde Dunaj pramení. Bude-

me míjet hrady, zámky, historická města, ale také se budeme kochat panenskou příro-

dou luk, pastvin a lužních lesů a tzv. vsakováním, kdy se řeka náhle ztratí a opět vy-

věrá až o několik kilometrů dále. 

Číslo zájezdu:

1220

Cena:

6780 Kč

pohodlně po rovině

Termín:

14.8. - 20.8.

1. — 2. den: Odjezd večer přes SRN. Ráno pří-

jezd do města Remich, kde začne cyklistické puto-

vání. Podél hranice SRN a Lucemburska do nej-

staršího německého města Trier. Prohlídka

starobylého středu města (římská brána Porta Ni-

gra, Římská bazilika, dóm Sv. Petra). 

3. den: Na kolech do Trittenheimu — ochut-

návka vína ve vinném sklepě. Kouzelné městečko

Bernkastel—Kues plné hrázděných domů. 

4. den: Jízdou po pravém břehu míjíme měs-

tečka Traben-Trarbach, Zell a množstvím meand-

rů přijíždíme do krásného města Cochem, kde

strávíme 2 dny.

5. den: Individuální program s možností pro-

hlídky města, návštěvy hradu Cochem, který se ty-

čí vysoko nad Moselou, projíž�ky lodí po řece,

koupání a ochutnávky vína. 

6. — 7. den: Přes Winningen dojedeme do

Koblenz k soutoku Mosely a Rýna („Deutsches

Eck“ s pomníkem císaře Viléma I.). Naložení kol

a dojezd do ČR v pozdních nočních až brzkých

ranních hodinách.

Ubytování: ubytovny (vícelůžkové pokoje) - Trier,

Bernkastel-Kues a 2x Cochem

Stravování: snídaně, možnost 4 večeří za příplatek

1000 Kč (uve�te v cestovní smlouvě) 

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, dopravu

klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, prů-

vodce, komplexní pojištění včetně léčebných výloh

v zahraničí, storna a pojištění CK 

1. — 2. den: Odjezd pozdě večer, noční přejezd

do Donaueshinngen, procházka k oficiálnímu pra-

meni Dunaje v zámeckém parku se sousoším Baa-

ry a Dunaje. Etapa po rovinaté cyklostezce kolem

zámku Wartenberg do Tuttlingen, nedaleko něho

je tzv. vsakování Dunaje, Beuron - kostel sv. Mar-

tina a Marie, hrad Wildenstein, zámek Werewag,

Sigmaringen — zámek.

3. den: Zámek

Neufra, Riedlingen,

Ehingen, Ulm pro-

hlídka města - nej-

vyšší kostelní věž na

světě, radnice, rybářská

čtvr� Fischerviertel.

Číslo zájezdu:

1221

Cena:

5980 Kč

Termín:

21.8. - 26.8.

NOVIN
KA
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PODÉL ŘEKY ISAR

Putování po isarské cyklostezce zahajuje vápencový masiv Karwendel s cha-

rakteristickými skalními útvary, jež se pyšně tyčí nad romantickým údo-

lím řeky Isar s malebnými bavorskými městečky, historickými vesničkami

a stylovými hospůdkami, které zpříjemňují pohodovou nenáročnou cyklis-

tiku. 

Číslo zájezdu:

1222

Cena:

6280 Kč

Termín:

28.8. - 2.9.

1. — 2. den: Odjezd ve večerních hodinách,

noční přejezd Německa. Ráno krátká zastávka

v horském středisku Garmisch-Partenkirchen pod

nejvyšší horou SRN Zugspitze. Dojezd do Schar-

nitz, složení kol a po cyklostezce přes Mittenwald

— krásné centrum s malovanými domy, Krün,

Wallgau — panoramatická silnička Deutsche Al-

penstrasse, Lenngriess, do lázeňského městečka

Bad Tölz.

3. den: Geretsried, Wolfratshausen, Icking,

středověký hrad Grünwald, Mnichov — 3. největší

město SRN.

4. den: Celodenní prohlídka Mnichova — Karl-

stor, Nová a Stará radnice, Frauenkirchen, kostel

sv. Michala, Anglická zahrada, Rezidence, Alte

a Neue Pinakotheka, zámek Nymphenburg, Olym-

pijský park a stadion...

5. den: Freising — bývalý klášter Weihensthe-

pan s nejstarším pivovarem na světě, kostel Naro-

zení Panny Marie, Moosburg - kostel sv. Kostula

s mariánským oltářem, Landshut — opevněný hrad

Trausnitz, cihlový kostel sv. Martina s nejvyšší

kostelní věží v Bavorsku, 2 paralelní náměstí s ma-

lovanými domy.

6. den: Dingolfing — vévodský dvůr Herzogs-

hof, kostel sv. Jana, automobilka BMW, Mamming,

Landau — kostel Maria Himmelfart, naložení kol

a odjezd domů s příjezdem v nočních hodinách

4. den: Leipheim - historické centrum, Günz-

berg - zámek, Donauwörth.

5. den: Neuburg - zámek, Grünau - lovecký

zámek, Ingolstadt — prohlídka města (Nový zá-

mek, muzeum armády, radnice…).

6. den: Neustadt, Weltenburg - nejstarší bene-

diktinský klášter v Bavorsku, Kelheim ležící na

soutoku Dunaje a Altmühlu. Dojezd domů v noč-

ních hodinách.

Ubytování: ubytovny (vícelůžkové pokoje se spo-

lečným sociálním zařízením) - Sigmaringen, Ulm,

Dunauewörth, Ingolstadt

Stravování: snídaně

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, dopravu

klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, prů-

vodce, komplexní pojištění včetně léčebných výloh

v zahraničí, storna a pojištění CK 

Ubytování: ubytovny (vícelůžkové pokoje se spo-

lečným sociálním zařízením) - Bad Tölz, 2x Mni-

chov a Landshut

Stravování: snídaně

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, dopravu

klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, prů-

vodce, komplexní pojištění včetně léčebných výloh

v zahraničí, storna a pojištění CK 

FOTOGALERIE NA WWW.CYKLOTUR.CZ VÁM MŮŽE BÝT

INSPIRACÍ PRO VÝBĚR ZÁJEZDŮ
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HOLANDSKO

Opět pořádáme zájezd do země, která je rájem pro cyklisty. Ukážeme Vám

to nejkrásnější, nejzajímavější a nejtypičtější pro Holandsko — krásné kvě-

tiny, sýrové farmy, výrobny dřeváků, větrné mlýny...

Rovinatý terén zpestří jízda dunami podél moře. 

Číslo zájezdu:

1224

Cena:

9780 Kč

Termín:

13.8. - 19.8.

LUCEMBURSKO

Rozlohou malá, ale významem velká země, nabízí návštěvníkům mnoho zajíma-

vého. Malebná městečka, krásné hory i skalní útvary, zelené louky, husté lesy,

čistý vzduch a pohodoví lidé. Kopcovitější krajina je protkána mnoha řekami.

Mezi kopci se ukrývají krásné venkovské samoty. 

Cyklistické trasy vedou většinou po asfaltových stezkách a vedlejších silni-

cích. Možnost využití podpory autokaru.

Číslo zájezdu:

1223

Cena:

7340 Kč

nádherný hrad VIANDEN

Termín:

14.8. - 20.8.

1. - 2. den: Odjezd v podvečer přes Německo

do Lucemburska. Ráno prohlídka hlavního města

Lucemburku (Velkovévodský palác, katedrála…).

Přejezd do města Schengen, který leží nedaleko 

lucembursko-německo-francouzských hranic a pro-

slavil se podpisem Schengenské smlouvy, návště-

va evropského informačního centra. Odtud na ko-

lech podél řeky Mosely, vinnou oblastí do Remi-

chu, vinařské město Grevenmacher, Waserbilling,

kde opustíme Moselu a pojedeme podél řeky Sure

do Echternachu — nejstarší lucemburské město,

centrum oblasti nazývané Lucemburské Švýcarsko

(opatství s bazilikou). 

3. den: Podél řeky Sure a Our při hranici

s Německem do Viandenu s mohutným středově-

kým hradem, který se tyčí nad městem (rodiště

českého krále Jana Lucemburského). 

4. den: Rekreační centrum a středisko pivo-

varnické oblasti Diekirch. Pohádkovým údolím

řeky Sure do malebné obce Esch-sur-Sure se zříce-

ninou hradu, přehrada na řece Sure. 

5. den: Autokarem do „hlavního města“ Ar-

den Wilz (v hradním muzeu se připomíná tragická

Bitva o Ardeny). Pokračujeme pohořím Ardeny

k dalšímu osobitému hradu Clervaux, který vypa-

dá jako z pohádky a stojí na skalnatém návrší

uprostřed městečka. 

6. - 7. den: Podél řeky Alzette přes Mersch

k hlavnímu městu, nedaleko kterého trasu ukončí-

me. Navečer návrat přes SRN s příjezdem domů

ráno.

Ubytování: 3x ubytovny (vícelůžkové pokoje) 1x

Echternach, 2x Lultzhausen, 1x penzion (pokoje

s příslušenstvím) Vianden

Stravování: 4x snídaně, při ubytování v Lultzhau-

senu možnost doobjednat 2 večeře za 600 Kč

(uve�te v cestovní smlouvě) 

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, dopravu

klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, prů-

vodce, komplexní pojištění včetně léčebných výloh

v zahraničí, storna a pojištění CK 
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SLOVINSKO - JULSKÉ ALPY

Cykloturistika v jedinečném vápencovém pohoří nabízí velmi

mnoho. Překrásné scenérie, hluboké jeskyně, nádherná jezera, tem-

né lesy i slunné louky v údolích. Bílé vápence, soutěsky, vodopády

a prameny řek... To vše jsou jedny z nejkrásnějších hor v Evropě.

Malebná městečka se sympatickými lidmi, se kterými se celkem snad-

no domluvíte svou rodnou češtinou.

Číslo zájezdu:

1225

Cena:

5840 Kč

4 noci u Bledského jezera 

Termín:

17.7. - 22.7.

1. - 2. den: Odjezd večer, přejezd Rakouska do

lyžařského střediska Krajnska Gora. Na kolech do

Planice s areálem skokanských můstků a přes Moj-

stranu a Jesenici dojezd k jezeru Bled na ubytová-

ní.

3. den: Vesnička Mojstrana, údolím řeky Trig-

lavska Bistrica k vodopádu Peričnik — pěší výstup

pod vodopád. Dále soutěskou Vrata k Aljaževu

dómu. Stejnou cestou zpět do Mojstrany přes Ra-

dovnu a Gorje na ubytování.

4. den: Přes Bohinjskou Bystrici k Bohinjské-

mu jezeru (možnost koupání), pěší túra k vodopá-

du Savica. Vogel — výjezd lanovkou na vyhlídku.

Stejnou cestou zpět, nebo možnost zvolit náročněj-

ší trasu přes Pokljuku.

5. den: Radovljica, Begunje na Gorenjskem,

Žirovnica, Breg, Zasip, pěší túra soutěskou Vint-

gar, Gorje a zpět na ubytování. 

6. den: Lodí na ostrov Otok — prohlídka koste-

la, Bledský hrad — prohlídka, objezd jezera, nalo-

žení kol. Dojezd do ČR v nočních hodinách.             

Ubytování: ubytovna v Bledu nedaleko jezera (ví-

celůžkové pokoje se sociálním zařízením)

Stravování: snídaně, možnost 4 večeří za příplatek

1080 Kč (uve�te v cestovní smlouvě)

Nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké

Mýto, Litomyšl, Brno

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, turistic-

kou taxu, dopravu klimatizovaným autokarem

s vlekem na kola, průvodce, komplexní pojištění

včetně léčebných výloh v zahraničí, storna a pojiš-

tění CK 

1. den: Odjezd z Brna směr Praha, Rozvadov,

Norimberk, k hranicím na ubytování.

2. den: Autokarem dojezd k národnímu par-

ku Hoge Veluwe - největší nizozemská přírodní

rezervace. Zde můžeme zhlédnout lovecký záme-

ček, muzeum obrazů (V. van Gogh). Celý areál je

protkán cyklostezkami, po kterých budete projíž-

dět na tamních kolech. Odpoledne přejezd autoka-

rem na ubytování.

3. den: Leiden - prohlídka univerzitního měs-

ta, Scheveningen - nejznámější přímořské lázně,

Madurodam návštěva miniaturních staveb, Haag

projíž�ka městem a zpět dunami na ubytování.

4. den: Aalsmeer — největší světová burza kvě-

tin, Amsterdam — prohlídka hlavního města, pro-

jíž�ka lodí.

5. den: Alkmaar burza sýrů, Volendam - ry-

bářská vesnice, Marken - bílý ostrov, Alida Howe

návštěva sýrárny a výrobny dřeváků.

6. — 7. den: Po hrázi Afsluitdijk podél fríského

pobřeží do Giethoorn — městečko na vodě. Noční

přejezd územím SRN s ranním příjezdem do Brna.

Ubytování: 1x ubytovna (vícelůžkové pokoje),

4x hotel (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Stravování: 5x snídaně. Při ubytování v hotelu je

možné přiobjednat 4 večeře za cenu 2200 Kč.

Nástupní místa: Brno, Praha

Cena zahrnuje: 5x ubytování, 5x snídani, dopravu

klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, prů-

vodce, komplexní pojištění včetně léčebných výloh

v zahraničí, storna a pojištění CK 
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PODÉL ŘEKY DUNAJ

Velice příjemná, naprosto pohodová cyklistika rovinatým

krajem mezi vinicemi a nádhernými městečky s řadou kul-

turních památek, to je Podunajská stezka - perfektně vybudo-

vaná a značená, jedna z nejstarších a nejklasičtějších ze všech

cyklostezek. Trasa nenáročná, odpočinková, vhodná pro rodi-

ny s dětmi, kterým autobus může trasu zkrátit.

Číslo zájezdu:

1226

Cena:

5580 Kč

Termín:

20.6. - 24.6.

1. den: Odjezd po půlnoci do německého

Deggendorfu — procházka historickým centrem

s monumentální radnicí. Složení kol a odjezd po-

dél řeky směr Pasov, který leží na hranicích s Ra-

kouskem a stékají se zde tři řeky - Dunaj, Inn a Ilz.

Dominantu města tvoří báně kostela sv. Štěpána

a přilehlé paláce. Pokračujeme na ubytování.

2. den: Malebnými vesničkami po obou bře-

zích s využitím přívozu přes Aschach do Linze.

Stačí v podstatě jen jet a dobře se dívat na desítky

hradů, zámků a klášterů. Většina vesnic a měst po-

dél trasy se může chlubit pečlivě zrekonstruova-

nými historickými domy.

3. den: Přes Mauthausen, smutně proslulý

koncentračním táborem, do Greinu s pozdně go-

tickým zámkem.

4. den:  Pokračujeme zřejmě nejkrásnější částí

cyklostezky přes Ibbs do Melku, kde se na vysoké

skále tyčí klášter, který je vzorem barokní nádhery

a největším benediktinským klášterem v Evropě,

prohlídka.

5. den: Cyklistická trasa vede přes Emmers-

dorf, Spitz a Dürnstein, kolem hradů, zámků, kláš-

terů a mezi vinicemi do Krems. Naložení kol s do-

jezdem do ČR v nočních hodinách. 

Ubytování: 2x penziony (2—4lůžkové pokoje

v Obernzellu a Greinu), 2x ubytovny (Linz a Melk)

Stravování: snídaně

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, dopravu

klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, prů-

vodce, komplexní pojištění včetně léčebných výloh

v zahraničí, storna a pojištění CK

PODÉL ŘEKY MUR

Nejrozmanitější cyklistická trasa Rakouska začíná na úpatí

největšího národního parku v Evropě — Vysoké Taury a vede

až do štýrské termální a vinařské oblasti. Prochází mnoha his-

torickými městy a památkami a také nejcyklističtějším městem

Evropy — Grazem.

Číslo zájezdu:

1227

Cena:

6980 Kč

Termín:

17.7. - 22.7.

1. — 2. den: Odjezd večer směr Dolní Dvořiště.

Noční přejezd Rakouska. Začátek cyklotrasy

v městečku Muhr. Přes Tamsweg po asfaltové

stezce do Murau (prohlídka). 

3. den: St. Lorenzen, Judenburg — prohlídka

krásného města se středověkým opevněním. 

4. den: Ojedinělým zážitkem na této trase je

návštěva okruhu F1 — Zeltweg. Leoben, Bruck an

der Mur - prohlídka náměstí s radnicí. 

5. den: Návštěva Dračí jeskyně a dojezd do

druhého největšího rakouského města Graz (pro-

hlídka města - gotická katedrála, výjezd výtahem

na Zámecký vrch s krásnými parky a velkou Ho-

dinovou věží). 

6. den: Wildon, Leibnitz, Vogau — ukončení

cyklistické trasy. Dojezd domů v nočních hodi-

nách.
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SOLNÁ KOMORA

Solná komora je se svými 76ti jezery jednou z nejzajímavěj-

ších a nejrozmanitějších oblastí Rakouska. Objevme tedy spo-

lečně tuto překrásnou krajinu způsobem pro zdejší oblast nej-

typičtějším - na kole. Čeká Vás cykloturistika v jedné

z nejhezčích částí rakouských Alp, nezapomenutelné vyjíž
ky

v okolí poklidných jezer, v jejichž hladině se třpytí okolní hory. 

Číslo zájezdu:

1229

Cena:

5560 Kč

4 noci v centru Bad Ischlu

Termín:

8.8. - 12.8.

PODÉL ŘEKY DRÁVY

Zveme Vás na příjemné cyklistické putování podél řeky Drá-

vy v místech, kde protéká Klagenfurtskou kotlinou a prodírá

se skrze jižní výběžky Alp. Jde o oblast, jež je každoročně hoj-

ně navštěvována turisty z celé Evropy. Jedná se o středně ná-

ročnou trasu, na které budeme pro delší přejezdy využívat autokar.

Číslo zájezdu:

1228

Cena:

6180 Kč

Termín:

24.7. - 30.7.

1. den: Odjezd v podvečer přes Rakousko do

Itálie.

2. den: Jezero Misurina a odtud na kolech do

Cortiny d´Ampezzo (prohlídka). Dále podél ital-

ských Dolomit do Dobbiaca -  začátek  Drávské

cyklostezky. Rakouský Sillian, průjezd podél

krásných štítů Lienzských Dolomit do Lienze. 

3. den: Procházka soutěskou Galitzenklamm,

Lienz - hlavní město Východních Tyrol -  prohlíd-

ka (hrad Bruck). Výjezd k jezeru Tristacher See.  

4. den: Autokarem do Lendorfu a odtud na

kolech do Spittalu - prohlídka renesančního zám-

ku, radnice, procházka parkem. Pokračujeme

k zámku Paternion a do Villachu - druhého nej-

většího města Korutan. Večer hrad Landskron -

nádherný výhled do širokého okolí. 

5. den: Individuální procházka Villachem, ko-

lem jezera Faaker See, dojezd do Klagenfurtu. 

6. — 7. den: Podél jezera Wörther See do měs-

tečka Maria Wörth s poutním kostelem. Možnost

objetí celého jezera nebo prohlídka Klagenfurtu

a návštěva parku Minimundus - známé miniatur-

ní rakouské i mezinárodní stavby. Odjezd odpo-

ledne s nočním až brzkým ranním příjezdem do-

mů.

Ubytování: 2x penzion Lienz (2 - 4lůžkové poko-

je), ubytovny 1x Villach a 1x Klagenfurt (vícelůž-

kové pokoje)

Stravování: 4x snídaně 

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, dopravu

klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, prů-

vodce, komplexní pojištění včetně léčebných výloh

v zahraničí, storna a pojištění CK 

Ubytování: ubytovny (4lůžkové pokoje) - Murau,

Judenburg, Bruck, Graz

Stravování: 4x snídaně

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, dopravu

klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, prů-

vodce, komplexní pojištění včetně léčebných výloh

v zahraničí, storna a pojištění CK
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1. — 4. den: Odjezd po půlnoci. Ráno dojezd do

Mondsee — prohlídka městečka. Podél stejnojmen-

ného jezera s možností koupání do Unterachu na

břehu Attersee — největšího jezera Solné komory.

Bad Ischl — prohlídka lázeňského města (Císařská

vila…). Wolfgangsee — St. Wolfgang, výjezd zu-

bačkou na Schafberg, odkud je nádherný výhled

na jezera Solné komory a masiv Dachsteinu. Mož-

nost převozu do St. Gilgenu. Hallstatt — „nejkrás-

něj ší jezerní městečko světa“ (zájemci mohou nav-

štívit solné doly). Autokarem do Altausee, v pří-

padě pěkného počasí výjezd panoramatickou silni-

cí na Loser (1838 m). Na kolech do Bad Aussee

a kolem Grundelsee — koupání.

5. den: Podél řeky Traun k jezeru Traunsee,

návštěva městečka Traunkirchen. Zámek Ort

a město Gmunden naše cyklistické putování

ukončí. Dojezd do ČR v nočních hodinách.

Ubytování: ubytovna v centru Bad Ischlu (4lůžko-

vé pokoje s příslušenstvím), v sousedství je hezký

areál koupaliště a Císařská vila

Stravování: snídaně. Možnost přiobjednat 4 večeře

za cenu 900 Kč.

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, dopravu

klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, prů-

vodce, komplexní pojištění včetně léčebných výloh

v zahraničí, storna a pojištění CK

ÚDOLÍM TRAISENTAL

Jedna z nejpůvabnějších a nejmladších cyklostezek v Ra-

kousku. Rozmanitá krajina od vrcholků alpského podhůří

přes mírné pahorky až k rovinatým vinicím podél Dunaje.

Malebná městečka s barokními domy i neobvyklými stavbami

novodobé architektury, tajemné poutní místo Mariazell. To vše

chytí za srdce opravdu každého milovníka krásné přírody v kombi-

naci s kulturním a historickým bohatstvím.  

Číslo zájezdu:

1230

Cena:

3760 Kč

poutní místo Mariazell

Termín:

31.8. - 2.9.

1. den: Odjezd brzy ráno do rakouského měs-

tečka Gloggnitz. Kolem poledne vlakem po Sem-

meringské dráze (první zubačce na světě, mistrov-

ské dílo, které je na seznamu UNESCO) do

Mürzzuschlag — procházka městem. Dojezd na

ubytování do Mariazell — nejvýznamnější poutní

místo v Rakousku. Krátká projíž�ka na kole k je-

zeru Erlaufsee.

2. den: Na kolech kolem jezírka Hubertussee,

přes St. Aegyd do lyžařského střediska Lilienfeld

a St. Pölten s nádhernými barokními domy a ne-

obvyklými stavbami moderní architektury. 

3. den: Cykloetapa podél řeky Traisen přes

klášterní komplex Herzogenburg do Traismauer.

Poslední úsek podél Dunaje přes Krems vinicemi

do Dürnsteinu. Naložení kol a odjezd domů s pří-

jezdem v nočních hodinách.

Ubytování: 1x hotel, 1x ubytovna (vícelůžkové po-

koje)

Stravování: snídaně

Nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké

Mýto, Litomyšl, Svitavy a Brno

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x snídani, dopravu

klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, prů-

vodce, komplexní pojištění včetně léčebných výloh

v zahraničí, storna a pojištění CK

NA WWW.CYKLOTUR.CZ NAJDETE FOTO A VIDEOGALERII.
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BALATON

Pohodová cyklistika po nové cyklostezce, která nás dovede do neja-

traktivnějších míst v okolí největšího sladkovodního jezera střední

Evropy, přezdívaného Ma
arské moře. Historická města, vinice

s proslulým vínem i chalupy a domky ve stylu lidového baroka do-

kreslí charakter této oblasti. 

Je možné některou etapu vynechat a koupat se v největším termálním jeze-

ře v Evropě.     

SEVEROVÝCHODNÍ MAĎARSKO

Zveme Vás k cyklistickému putování rovinatým Západním Za-

dunajím. Při hvězdicovitých vyjíž
kách z lázeňského města Mo-

sonmagyaróvár poznáte biskupské sídlo Györ s působivým histo-

rickým centrem a moderním termálním komplexem, oblast

Neziderského jezera nacházejícího se na hranicích s Rakouskem

a krajinu podél Dunaje.

Každý den možné koupání a relaxace v termálních lázních. 

Číslo zájezdu:

1232

Cena:

3920 Kč

Termín:

27.9. - 30.9. 

Číslo zájezdu:

1231

Cena:

4980 Kč

Termín:

30.8. - 2.9.

1. den: Noční odjezd směr Brno a přes ma�ar-

ský Sárvár do městečka Keszthely na břehu Bala-

tonu. Návštěva zámku Festetics s nádherným ang-

lickým parkem a francouzskou zahradou, složení

kol a na kolech po jižním břehu do Fonyöd a na

ubytování do Hevízu - nejproslulejší ma�arské

lázně s unikátním termálním jezerem.

2. den: Po břehu Balatonu přes Szigliget, ná-

rodním parkem Badascony do Tihany. Trajektem

na druhý břeh do Szántód. Odtud autokarem ná-

vrat do Hevízu. Zdatní cyklisté mohou dojet na ko-

le.

3. den: Zalavár, kolem Kiss Balatonu do Zala-

karose, koupání v termálním koupališti, naložení

kol a zpět do Hevízu.   

4. den: Hevíz - individuální program, koupá-

ní. Příjezd do ČR v pozdních nočních hodinách.

1. den: Odjezd ráno, přes Brno a Bratislavu

dojezd do Mosonmagyaróvár. Ubytování, krátká

projíž�ka na kole městem (farní kostel sv. Gott-

harda, dům Habsburků, hrad...). Koupání v ter-

málních lázních.

2. den: Autokarem přejezd k Neziderskému

jezeru do rakouského městečka Morbisch - bíle

omítnuté domy s květinovou výzdobou vytvářejí

neopakovatelnou atmosféru této vesnice u hranic

s Ma�arskem, kde se vyrábí výtečné bílé víno. Na

Ubytování: hotel v Hevízu (2lůžkové pokoje s pří-

slušenstvím). Příplatek za jednolůžkový pokoj

250 Kč/noc.

Stravování: polopenze (snídaně, večeře)

Nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Lito-

myšl, Svitavy, Brno

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi, do-

pravu klimatizovaným autokarem s vlekem na ko-

la, průvodce, komplexní pojištění včetně léčeb-

ných výloh v zahraničí, storna a pojištění CK

Mosonmagyaróvár - Neziderské jezero - Györ 

NOVIN
KA
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kolech do Ma�arska, město Fertörakos - vyhlídka

na jezero, bývalý lom přeměněný na koncertní sál,

dále Sopron - prohlídka středověkého města, Fer-

töd - největší ma�arský zámek Esterhazyů. Nalo-

žení kol a návrat na ubytování.

3. den: Etapa do města Györ. Prohlídka histo-

rického barokního centra, koupání a relaxace

v místních lázních. Návrat autobusem nebo indivi-

duálně na kole.

4. den: Na kolech do Rajky a podél Dunaje do

Bratislavy — krátká prohlídka. Zakončení etapy,

návrat do Hradce Králové v pozdních večerních

hodinách.

Popis termálních lázní v Mosonmagyaróvár

a Györ najdete na straně 34.

Ubytování: 3* hotel vzdálený cca 20 minut chůze

od lázní a 10 minut od centra (2lůžkové pokoje

s příslušenstvím a malým balkónem) Příplatek za

1lůžkový pokoj je 300 Kč/noc.

Stravování: snídaně (formou bufetu). Za příplatek

890 Kč je možné doobjednat 3 večeře (uve�te v ce-

stovní smlouvě).

Nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké

Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, turistic-

kou taxu, dopravu klimatizovaným autokarem

s vlekem na kola, průvodce, komplexní pojištění

včetně léčebných výloh v zahraničí, storna a pojiš-

tění CK

Cena nezahrnuje: vstupné do termálních lázní (cca

od 220 Kč/den)

1. den: Odjezd po půlnoci z Hradce Králové.

Přejezd ke Kremsbrücke. Cykloetapa — Gmünd

(prohlídka velmi hezkého městečka — hrad, radni-

ce, muzeum automobilů Porsche, umělecké muze-

um). Přes Trebesing k jezeru Millstättersee do See-

bodenu.

2. den: Cykloetapa: od jezera krásnou příro-

dou k římským památkám Teurnia. Přes Lendorf

do Möllbrücke a zde podél řeky Drávy do Spittalu

— prohlídka (renesanční zámek a park, radnice...).

Řeka Lieser nás dovede zpět k jezeru.

3. den: Autokarový výlet: Bad Kleinkirchheim

(lázeňské město, možnost výjezdu lanovkou na ně-

který z okolních 2000 m vysokých štítů). Dále vy-

hlídkovou silnicí Nockalmstrasse - nádherné vý-

hledy na zasněžené vrcholky. Zpět do Seebodenu. 

CYKLORELAXY

Na základě Vašich přání rozšiřujeme nabídku cyklorelaxačních zájezdů - kombinace cyklistiky, relaxace

a individuálně i turistiky v podhůří Alp s kvalitním ubytováním na jednom místě.

Následující zájezdy v sobě zahrnují opravdu vše, co je pro aktivní dovolenou a odpočinek nutné: cykloe-

tapy pěknými městečky s krásnou kulisou hor, turistické trasy, koupání, možnost využití bazénu a well-

ness přímo v hotelech a bohaté stravování.

Číslo zájezdu:

1233

Cena:

7960 Kč

vyhlídková silnice Nockalmstrasse • zájezd vhodný i pro turisty bez kol • nový hotel

Termín:

15.5. - 20.5.

MILLSTÄTTER SEE

Zveme vás k jednomu z nejkrásnějších korutanský jezer - Millstätter See, které je obklopené nádhernou horskou ku-

lisou. Tato oblast je turisty celoročně velmi vyhledávaná a Vy ji budete moci obdivovat při jarním rozkvětu. 

Ubytování ve velmi pěkném 3* hotelu s příjemnou atmosférou v klidné části v centru Seebodenu. K dispozici je well-

ness, sauna, pára, odpočinková místnost, bazén. 

Cyklorelax 1
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1. — 2. den: Večer odjezd z Hradce Králové,

noční přejezd Německa a Rakouska. Ráno prohlíd-

ka lyžařského střediska Kitzbühel se známým

Hahnenkammem. Průjezd pasem Thurn do Mit-

tersillu, složení kol a etapa podél řeky Salzach

přes Piesendorf do Zell am See. Dále přes Maisho-

fen a Saalfelden dojezd na ubytování.

3. den: Autobusem s naloženými koly do Len-

gau. Zde začátek cykloetapy po proudu řeky Saa-

lach přes Hinterglemm a Saalbach do Maishofen

a Saalfelden (prohlídka města).

4. den: Autokarem do Zell am See, výjezd la-

novkou na Schmittenhöhe — krásné výhledy na je-

zero a okolí, možnost turistiky, prohlídka městeč-

ka, koupání. Individuálně možnost cyklistiky do

lyžařského střediska Kaprun.

5. den: Etapa: Weissbach - možnost prohlídky

soutěsky a nedaleké jeskyně, zastávka v krásném

městečku Lofer a dále po Mozartradweg do Waid-

ring a k jezeru Pillersse. Přes Leogang návrat do

místa pobytu. Etapu možné zkrátit autokarem.  

6. den: Cykloetapa: Saalfelden, městečko Ma-

ria Alm s pěkným poutním kostelem a Ritzensee -

koupání. Návrat na ubytování, naložení kol a od-

jezd domů s nočním příjezdem.

Ubytování: 4* hotel (2lůžkové pokoje s příslušen-

stvím). Příplatek za 1lůžkový pokoj 300 Kč/noc. 

Stravování: polopenze (snídaně formou bufetu,

večeře formou 3chodového menu se salátovým

a sýrovým bufetem)

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha, České Budějovice

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x polopenzi, vstup

do wellness a fitness, dopravu klimatizovaným au-

tokarem s vlekem na kola, průvodce, komplexní

pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, stor-

na a pojištění CK

SAALFELDEN

KITZBÜHEL — ZELL AM SEE — LOFER - SAALBACH

Ubytování v krásném 4* hotelu asi 3 km od centra Saalfeldenu. Hotel je v klidném místě, ideální pro aktivní odpoči-

nek a relaxaci. K dispozici je wellness - krytý bazén, vířivka, sauna, pára a venkovní bazén, fitness a dětské hřiště.

Pokoje jsou dvoulůžkové s příslušenstvím, TV, balkónem.  Zájezd je vhodný i pro zájemce bez kol, kteří mohou trá-

vit čas relaxací a odpočinkem v hotelovém areálu, který je na to plně vybavený nebo podnikat individuálně turistic-

ké výlety po okolí.

zájezd vhodný i pro turisty bez kol

4. den: Cykloetapa přes Millstätt (krásný be-

nediktinský klášter) do Radentheinu (možnost ná-

vštěvy muzea granátů), Feldsee a Afritzersee. Zpět

po druhé straně jezera Feldsee do Seebodenu.

5. — 6. den: Na kolech objezd celého jezera,

projíž�ka lodí, možnost návštěvy muzea bonzaí

a japonské zahrady. Individuální program. Odpo-

ledne naložení kol s nočním dojezdem domů. 

Ubytování: 3* hotel (2lůžkové pokoje s příslušen-

stvím a TV). Příplatek za jednolůžkový pokoj

250 Kč/noc.

Stravování: polopenze (snídaně formou bufetu

a večeře 4chodové menu)

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x polopenzi, vstup

do hotelového wellness, dopravu klimatizovaným

autokarem s vlekem na kola, průvodce, komplexní

pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, stor-

na a pojištění CK

Číslo zájezdu:

1234

Cena:

9280 Kč

Termín:

24.7. - 29.7.

Cyklorelax 2
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Cyklorelax 3

Cyklorelax 4

FELDKIRCH

VADÚZ - BREGENZ - BLUDENZ 

Při tomto zájezdu navštívíme 3 země: Lichtenštejnskem projedeme od severu k jihu, z Rakouska a Švýcarska pozná-

me hlavně kraj v okolí řeky Rýn s malebnými městečky a jeho deltu u Bodamského jezera. Výchozím místem pro na-

še výlety bude město Feldkirch, v jehož okrajové části budeme po 4 noci ubytováni v 3* hotelu s příjemnou atmosfé-

rou, kde k odpočinku a relaxaci slouží krytý bazén a sauna. 

Cyklistické etapy vedou po rovinatých převážně asfaltových cyklostezkách.

SCHLADMING

s kartou Sommercard v ceně

Další novinkou je zájezd do nádherné oblasti mezi pohořím Nízké Taury a masivem Dachsteinu. Čeká Vás: kombi-

nace cyklistiky a turistiky, výjezdy lanovkami s panoramatickými výhledy a krásné prostředí známého střediska

Schladmingu.

Karta Sommercard, která je v ceně zájezdu, nabízí volné využití lanovek, mýtných silnic, muzeí, vstup

k vodopádům, na minigolf a na koupaliště…

Ubytování ve 3* hotelu přímo ve Schladmingu s vyhlídkou na horské masivy. K dispozici je vnitřní ba-

zén, sauna, pára, fitness, bowling, kulečník...

Číslo zájezdu:

1235

Cena:

8580 Kč

Termín:

31.7. - 5.8.

1. den: Večer odjezd přes SRN do Rakouska.

2. den: Příjezd do Dorbirnu, možnost prohlíd-

ky muzea Rolls-Royce nebo soutěsky Rappen-

lochschlucht. Na kolech sjezd do centra největšího

města Vorarlberska Dorbirnu — prohlídka (Rotes

Haus, kostel sv. Martina …). A dále etapa přes ma-

lebná městečka Hohenems ležícího pod vrchem

Schlossberg, Götzis a Rankweil (bazilika) do Feld-

kirchu.

3. den: Cykloetapa Lichtenštejnskem a Švýcar-

skem. Schaan, hlavní město Vadúz (pěší zóna pod

knížecím zámkem, projíž�ka městem výletním

vláčkem), zdaleka viditelný hrad v Balzers. Pře-

jezd do Švýcarska a podél řeky Rýn přes městečka

Buchs a Ruggell návrat na ubytování.

4. den: Feldkirch a okolí — prohlídka města

(Dóm, radnice, Schattenburg), možnost koupání,

cyklo případně turistika přírodní rezervací nedale-

ko hotelu. V případě jistého a slunečného počasí

možnost fakultativního autokarového výletu do

švýcarského masivu Alpstein s výjezdem na nej-

vyšší vrchol Säntis s krásnými výhledy do široké-

ho okolí (Bodamské jezero, Curyšské jezero…). 

5. den: Autokarem k Bodamskému jezeru do

Bregenz — prohlídka města. Cykloetapa deltou Rý-

na, přejezd do Švýcarska a přes Rheineck a St.

Margrethen do Altstätten (pěší zóna, kostel). Přes

Oberriet k soutoku řek Rýn a Ill a dojezd zpět na

ubytování.

6. den: Cykloetapa podél řeky Ill: Nenzing

s moderní radnicí a kostelem, Bludenz — prohlídka

města, naložení kol a odjezd domů s nočním pří-

jezdem.

Ubytování: 3* hotel (2lůžkové pokoje s příslušen-

stvím). Příplatek za 1lůžkový pokoj 350 Kč/den. 

Stravování: polopenze (snídaně formou bufetu,

večeře jednotné menu)

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x polopenzi, vstup

do bazénu a sauny, dopravu klimatizovaným au-

tokarem s vlekem na kola, průvodce, komplexní

pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, stor-

na a pojištění CK

NOVIN
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CYKLOVÍKENDY V ČR

Na cyklistické víkendy se odjíždí v pátek kolem poledne (pokud není přímo u zájezdu uvedeno jinak) s příjezdem

v podvečer na ubytování. V sobotu je celodenní etapa na kole. V neděli cyklistické putování končí odpoledne a do

Hradce Králové se přijíždí ve večerních hodinách.

Tuzemské zájezdy pojištěny nejsou.

KROMĚŘÍŽSKO

Rozlehlá nížina při řece Moravě, nejúrodnější kraj České republiky, oblast s významnými historickými městy a pa-

mátkami.

Kroměříž — moravské Athény, prohlídka zámku

a historických památek. Bezměrov, Kojetín — pro-

hlídka, Lobodice, Tovačov — vodní zámek s 92 m

vysokou věží, Troubky, Chropyně — renesanční zá-

mek s rybníkem.

Rataje, Zdounky, Bunč, Kostelany, ranč Amerika,

Kvasice — zámek.

Ubytování: ubytovna (vícelůžkové pokoje) 

Stravování: polopenze (snídaně, večeře)

Nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké

Mýto, Litomyšl

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x polopenzi, do-

pravu klimatizovaným autokarem s vlekem na ko-

la, průvodce, pojištění CK

1. — 2. den: Odjezd z Hradce Králové pozdě

večer, noční přejezd Rakouska. Příjezd do Flachau,

složení kol a pohodovou cyklostezkou přes Alten-

markt, Radstadt do Schladmingu.

3. den: Autokarem do městečka Eben, odtud

na kolech zvlněným terénem do Filzmoos a zná-

mého střediska zimních sportů Ramsau. Cestou

nádherná horská kulisa. Kdo nechce zdolávat ko-

pečky, může projet trasu autokarem.

4. den: Autobusem nebo na kolech do městeč-

ka Rohrmoos. Údolím Untertal k úžasným vodo-

pádům Riesachfälle (procházka). Údolím Obertal

do Moosmanderwaldu — prohlídka ojedinělých

miniaturních domků. 

5. den: Využití karty Sommercard: autobusem

do Ramsau a odtud mýtnou silnicí a lanovkou na

vrchol Hunerkogel (2694 m) nebo výjezd lanov-

kou na Planai.   

6. den: Cykloetapa podél řeky Enns směr

Haus, Pruggern, Irdning k Puttersee, kde etapu

zakončíme a naposledy využijeme kartu Sommer-

card při koupání. Dojezd domů v pozdních noč-

ních hodinách.

Ubytování: 3* hotel (2lůžkové pokoje s příslušen-

stvím). Příplatek za 1lůžkový pokoj 200 Kč/noc. 

Stravování: 4x polopenze (snídaně formou bufetu,

večeře formou 3chodového menu)

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x polopenzi, vstup

do hotelového wellness a fitness, kartu Sommer-

card (zdarma lanovky, mýtné silnice, vstupné vo-

dopády…), dopravu klimatizovaným autokarem

s vlekem na kola, průvodce, komplexní pojištění

včetně léčebných výloh v zahraničí, storna a pojiš-

tění CK

Číslo zájezdu:

1236

Cena:

9980 Kč

zájezd vhodný i pro turisty bez kol

Termín:

7.8. - 12.8.

Číslo zájezdu:

1237

Cena:

2280 Kč

Termín:

11.5. - 13.5.
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AŠSKO, CHEBSKO

Přírodní park Smrčiny, údolí Bílého Halštrova, zajímavé výhledy a půvabné lesní cesty — to je nabídka tras ašského

výběžku. 

Naše putování nás zavede do míst, kde se rád zastavoval J.W. Goethe, aby se pokochal pohledem na krásný kout Čech.

Navštívíme útulné Františkovy Lázně a jejich okolí obklopené zelení a množstvím minerálních pramenů.

ČESKOMORAVSKÁ VRCHOVINA

Nejkrásnější partií v tomto kraji jsou Ž
árské vrchy, nekonečné pásmo lesů s vystupujícími mohutnými skalisky,

místa s tajuplnými skalními mísami, o nichž kolují různé pověsti. Vesničky s rázovitými chalupami a starými kos-

telíky, kraj řek, rybníků i malebných hradů a zámků.

CYKLOSTEZKA BEČVA + PUSTEVNY

Jak jsme se mohli v loňském roce přesvědčit, je jedna z našich nejmladších cyklostezek opravdu pohodová. Nabízí krás-

nou přírodu Beskyd a historická městečka s množstvím zajímavých památek a staveb lidové architektury. Zpestřením

jistě bude návštěva nedalekých Pusteven.

Aš - vrch Háj s kamennou rozhlednou, Aš náměs-

tí, údolím Bílého Halštrova kolem Halštrovské

přehrady ve stejnojmenném přírodním parku,

Vernéřov — výletní hospoda U Špreňarů (oblíbený

cíl cyklistů), přes Horní Paseky do německého lá-

zeňského městečka Bad Brambach (jediné radono-

vé lázně v Sasku), zpět na české území, hrad Vild-

štejn ve Skalné s hodovním sálem v gotickém

stylu, přírodní rezervace SOOS - naučná stezka,

geopark, muzeum.

Z Chebu přes Komorní hůrku (kráter sopky s na-

učnou stezkou) do Ostrohu - prohlídka hradu See-

berg, Františkovy Lázně - individuální prohlídka

centra, rybník Amerika, po cyklostezce Ohře do

Kynšperka nad Ohří. 

Autokarem na Pustevny — možnost výjezdu na Ra-

degast. Odtud na kolech krásnou lesní cestou do

Rožnova pod Radhoštěm — druhé nejstarší muze-

um v přírodě ve střední Evropě. Kolem Zašové do

Valašského Meziříčí — prohlídka města (barokní

zámek Žerotínů a zámek Kinských, gobelínová

manufaktura…). 

Směr Hustopeče nad Bečvou, větrný mlýn ve Ska-

ličce, Hranice (renesanční zámek), unikátní hrad

Helfštýn v Týně nad Bečvou, památková rezerva-

ce v Lipníku nad Bečvou, Přerov.

Ubytování: ubytovna (2 - 4lůžkové pokoje, vždy

dva pokoje mají společné sociální zařízení)

Stravování: polopenze (snídaně, večeře)

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x polopenzi, do-

pravu klimatizovaným autokarem s vlekem na ko-

la, průvodce, pojištění CK

Ubytování: hotel (2 — 4lůžkové pokoje)

Stravování: snídaně

Nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké

Mýto, Litomyšl, Svitavy

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x snídani, dopravu

klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, prů-

vodce, pojištění CK

Číslo zájezdu:

1238

Cena:

2520 Kč

Termín:

18.5. - 20.5.

Číslo zájezdu:

1239

Cena:

2480 Kč

Termín:

25.5. - 27.5.

NOVIN
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Svratka, Herálec, Veselý kopec — soubor lidových

staveb soustředěných z Českomoravské vrchoviny

a Železných hor, kde získáme představu o způso-

bu života, bydlení a práci drobných rolníků. Hlin-

sko — gotický kostel, barokní radnice. Betlém —

soubor roubených domků drobných řemeslníků,

rezervace lidového stavitelství. Kameničky — oblí-

bené místo malíře A. Slavíčka. 

Karlštejn — lovecký zámeček s několika chalupa-

mi, rokoková architektura 18. století, golfové hřiš-

tě. Křižánky, Milovy — malebná ves na břehu ryb-

níka, s nedalekými vrcholy Dráteničky a Čtyři pa-

lice. Kadov — rázovitá obec s roubenými chalupa-

mi. Medlov a Tři studně — známá rekreační

střediska na březích rybníků. Ž�ár nad Sázavou —

zalesněný vrch Zelená hora s kostelem Sv. Jana

Nepomuckého, který byl vystavěn geniálním ar-

chitektem J. B. Santinim, nejkrásnější barokní goti-

ka u nás zapsaná na seznamu UNESCO. 

Ubytování: ubytovna (2 — 4lůžkové pokoje) 

Stravování: polopenze (snídaně, večeře)

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Pardubice

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x polopenzi, do-

pravu klimatizovaným autokarem s vlekem na ko-

la, průvodce, pojištění CK

Cheb - večerní prohlídka historického centra se

Špalíčkem, chebské niky, moderní pěší zóna. Au-

tobusem do Aše. Aš - vrch Háj s kamennou roz-

hlednou — Aš náměstí — Podhradí (zřícenina hradu

s válcovou věží) - údolím Bílého Halštrova, Ver-

néřov — výletní hospoda U Špreňarů (oblíbený cíl

cyklistů), přes Horní Paseky do německého lázeň-

ského městečka Bad Brambach (jediné radonové

lázně v Sasku), zpět na české území do obce Ples-

ná — hrad Vildštejn ve Skalné s hodovním sálem

v gotickém stylu — Františkovy Lázně s individu-

ální prohlídkou centra — Cheb. 

Valdštejnova cyklostezka: přejezd z Chebu na

území Německa do klášterního města Waldsassen

(klášterní bazilika, poutní místo Kappl) — Mlýn-

skou stezkou (s několika bývalými mlýny) vedou-

cí podél přehrady Feisnitz přes Arzberg a Pomezí. 

Ubytování: ubytovna (2 - 4lůžkové pokoje, vždy

dva pokoje mají společné sociální zařízení)

Stravování: polopenze (snídaně, večeře)

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x polopenzi, do-

pravu klimatizovaným autokarem s vlekem na ko-

la, průvodce, pojištění CK

Číslo zájezdu:

1240

Cena:

1660 Kč

Termín:

1.6. - 3.6.

VALDŠTEJNOVA STEZKA A AŠSKO

I v letošním roce zamíříme do nejzápadnějšího výběžku Čech.

Vychutnejte si na kole novou turistickou cyklostezku v česko-německém pohraničí, která byla pojmenována podle

slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna a spojuje město Cheb s oblastí Stiftland v Německu. 

Číslo zájezdu:

1241

Cena:

2520 Kč

Termín:

8.6. - 10.6.

CYKLOSTEZKA OHŘE

Vydejte se s námi do Karlovarského kraje na nově zbudovanou cyklotrasu, která prochází malebným údolím řeky

Ohře od hranice se SRN až po hranici s Ústeckým krajem. Postupně projedeme Chebsko, Sokolovsko a Karlovarsko.

Nenáročná trasa vede z velké většiny po cyklostezkách bez provozu vozidel, zbytek po místních komunikacích. 

NOVIN
KA
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Sokolov, prohlídka města — náměstí, kapucínský

klášter, areál zámku s parkem. Autobusem přejezd

do německého Hohenbergu, Hohenberg an der

Eger - nejzachovalejší hrad v celých Smrčinách, Po-

mezná  — zde vstupuje řeka Ohře na české území,

kolem přehrady Skalka do Chebu — prohlídka his-

torické části města, Mostov —  projedeme se zá-

meckou javorovou alejí, Kynšperk nad Ohří — kos-

tel Nanebevzetí Panny Marie, lávka s krytou

mostovkou. Královské Poříčí, statek Bernard — ex-

pozice „Zábavné centrum řeky Ohře“, Loket —

město v meandru řeky, na náměstí se k sobě vinou

vznosné barokní a renesanční domy a na skále nad

řekou se tyčí středověký hrad, Svatošské skály —

nejvyhledávanější turistické místo u řeky Ohře,

Karlovy Vary — lázeňská zóna, Kyselka — kdysi

nejkrásnější lázně v Evropě, Radošov — dřevěný

krytý most přes Ohři z 18. století. 

Ubytování: ubytovna (vícelůžkové pokoje)

Stravování: polopenze (snídaně, večeře)

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x polopenzi, do-

pravu klimatizovaným autokarem s vlekem na ko-

la, průvodce, pojištění CK

Nové Hrady ležící v krásné krajině na okraji No-

vohradských hor. 

Veveří, Dobrá Voda - kostel s krásným výhledem,

Horní Stropnice, Žumberk — jedna ze tří dochova-

ných opevněných vesnic v Evropě, Tereziino údo-

lí - průjezd krásným údolím potoka Stropnice,

hrad Nové Hrady - podvečerní prohlídka.  

Pyhrabruck - hraniční přechod do Rakouska,

Gmünd — prohlídka centra města, České Velenice,

Suchdol, Chlum u Třeboně.

Ubytování: ubytovna (vícelůžkové pokoje se spo-

lečným sociálním zařízením)

Stravování: snídaně

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x snídani, dopravu

klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, prů-

vodce, pojištění CK

NOVOHRADSKO

Zveme Vás do malebné krajiny čistých vod a svěžích lesů, kde nalezla útočiště řada ohrožených živočichů a rostlin.

Tato oblast stále ještě není tak hojně navštěvovaná, a proto zde najdeme opravdovou oázu klidu, tolik potřebnou k re-

laxaci a odpočinku.

Číslo zájezdu:

1243

Cena:

2160 Kč

Termín:

22.6. - 24.6.

LUHAČOVICE

Oblast jižního Valašska je řídce osídlený kraj s rozsáhlými lesními porosty, voňavými loukami, zurčícími potoky a rá-

zovitou lidovou architekturou. Kraj, kde si jiskrné víno 	uká na zdraví se slivovicí. 

Číslo zájezdu:

1244

Cena:

2180 Kč

Termín:

14.9. - 16.9.

NOVIN
KA

Číslo zájezdu:

1242

Cena:

2380 Kč

Termín:

15.6. - 17.6.

Slavičín — novorenesanční zámek, Bojkovice -

kostel Sv. Vavřince, zámek Nový Světlov přesta-

věný ve stylu tudorovské gotiky připomíná italský

zámek Miramare.
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Luhačovice - lázeňské město a centrum rekreace,

trojkřídlý barokní zámek s kostelem sv. Josefa, Vel-

ká kolonáda, Bruselská fontána.

Vizovice — tradice pěstování švestek a pálení sli-

vovice sahá až do 17. století, dnes v ní pokračuje

firma Jelínek, barokní zámek s anglickým parkem

a francouzskou zahradou se sochařskou výzdo-

bou. Slušovice — kdysi proslulé zemědělské druž-

stvo. Zlín — město obuvnictví a filmu, typické Ba-

�ovy domky z červených cihel, zámek, obuvnické

muzeum.  

Ubytování: ubytovna (vícelůžkové pokoje se spo-

lečným sociálním zařízením)

Stravování: snídaně

Nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké

Mýto, Litomyšl

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x snídani, dopravu

klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, prů-

vodce, pojištění CK

Hustopeče - největší město tohoto regionu s řadou

historických památek. Popice — kostel sv. Ondřeje,

podél Novomlýnské přehradní nádrže přes Dolní

Věstonice — habánské vinné sklepy, Pavlov - vi-

nařská obec pod zříceninou hradu Děvičky, Nové

Mlýny do Šakvic — kostel sv. Barbory. Hustopeče,

kde odpoledne probíhají burčákové slavnosti. Sta-

rovice, krásnou lesní cyklostezkou směr Vranovi-

ce, Pohořelice — lovecký barokní zámeček.

Ubytování: ubytovna (2 - 3lůžkové pokoje, vždy

dva pokoje mají společné sociální zařízeni)

Stravování: vlastní, v ubytovně je k dispozici ku-

chyňka

Nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké

Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno

Cena zahrnuje: 2x ubytování, dopravu klimatizo-

vaným autokarem s vlekem na kola, průvodce, po-

jištění CK

HUSTOPEČE - BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI

Každoročně pořádáme cyklovýlety do vinařských krajů jižní Moravy. Opět zamíříme do oblasti Hustopečska, kde na

začátku října jsou již tradiční burčákové slavnosti a pro návštěvníky je připraven bohatý program včetně mázhausů

s burčákem, jak jsme se přesvědčili v loňské sezóně.

Číslo zájezdu:

1245

Cena:

1820 Kč

Termín:

5.10. - 7.10.

RELAXAČNÍ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Relaxační zájezdy slouží hlavně k odpočinku, regeneraci a načerpání nových sil. K našim pobytům vybí-

ráme osvědčená místa s termální léčivou nebo termální mořskou vodou, příjemné a kvalitní ubytování

a stravování. Během zájezdů je možné také poznat krásy pobytových míst při procházkách a kratších au-

tokarových výletech.

V cenách všech zahraničních zájezdů je zahrnuto komplexní pojištění České pojiš�ovny včetně léčeb-

ných výloh v zahraničí, úrazového pojištění, odpovědnosti za škodu, cestovních zavazadel a storna

(kromě jedno a dvoudenních zájezdů, které storno nezahrnují). 

Pro skupiny je možné zajistit pobyty v jakémkoli termínu s případnou úpravou programu.

Při výběru Vám může pomoci fotogalerie na www.cyklotur.cz, kde najdete fotky z míst pobytů.
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Í Léčebné lázně Bük — kryté, částečně kryté a otevřené bazény s teplotou 28 — 39 °C, plavecký bazén, tera-

peutické, ponorné i skluzné bazény.

1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd

přes Bratislavu do Budapešti. Dopoledne prohlíd-

ka hlavního ma�arského města - Hradní vrch, Ma-

tyášův chrám, Rybářská bašta, okružní jízda (Par-

lament, bazilika sv. Štěpána, Státní opera…).

Odpoledne návštěva výstavy orchidejí nebo pobyt

v Széchenyiho lázních (termální vanové lázně,

bublinkové a slané koupele, a také velké bazény

pod otevřeným nebem s umělým prouděním vody

a masírovacími vodními proudy…).

2. den: Po snídani přejezd do městečka Bük.

Koupání a relaxace v termálních lázních.

3. den: Lázně Bük, koupání, relaxace.

Číslo zájezdu:

1248

Cena:

4160 Kč

Termín:

12.4. - 15.4. NOVIN
KA

TERMÁLNÍ LÁZNĚ MOSONMAGYARÓVÁR A GYÖR

Lázně Mosonmagyaróvár jsou založeny na termálním prameni s alkalickou, hydrogen-uhličitanovou vo-

dou s obsahem mnoha rozpuštěných solí. Místní voda je podle účinku na zdraví řazena mezi 5 nejlepších

léčebných vod v Evropě. V areálu se nachází venkovní, polokryté a vnitřní bazény s léčivou vodou o tep-

lotě až 38°C, zážitkové bazény s perličkami a tryskami, vnitřní i venkovní plavecký bazén, dětský bazén,

odpočívárny, masáže, sauny a občerstvení.

Györ — moderní lázeňský komplex s alkalickou, hydrogen-uhličitanovou vodou s vyšším obsahem jodi-

du. Lázně disponují 3 termálními a 5 zážitkovými bazény, dětským bazénem, 2 tobogány, wellness cent-

rem  (sauny, pára...), odpočívárnami, občerstvením. 

1. den: Odjezd ráno přes Brno a Bratislavu.

Příjezd do Mosonmagyaróvár. Koupání a relaxace

v termálních lázních. Ubytování. 

2. den: Relaxace a koupání v lázních. Procház-

ka historickým centrem města (farní kostel sv.

Gottharda, dům Habsburků, hrad...). 

3. den: Výlet do Györu. Prohlídka historické-

ho barokního centra, koupání a relaxace v místních

lázních.

4. den: Dopoledne koupání a relaxace. Kolem

14. hodiny odjezd s večerním příjezdem do Hrad-

ce Králové.

Ubytování: 3* hotel vzdálený cca 20 minut chůze

od lázní (možnost využít autokaru) a 10 minut

od centra (2lůžkové pokoje s příslušenstvím a ma-

lým balkónem). Příplatek za 1lůžkový pokoj je

300 Kč/noc.

Stravování: snídaně (formou bufetu). Za příplatek

890 Kč je možné doobjednat 3 večeře (uve�te v ce-

stovní smlouvě).

Nástupní místa: Pardubice, Hradec Králové, Holi-

ce, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, turistic-

kou taxu, dopravu klimatizovaným autokarem,

průvodce, komplexní pojištění včetně léčebných

výloh v zahraničí, storna a pojištění CK

Cena nezahrnuje: vstupné do termálních lázní (cca

od 220 Kč/den)

Číslo zájezdu:

1246

1247

Cena:

3480 Kč

3480 Kč

Termín:

19.4. - 22.4. 

11.10. - 14.10.

BUDAPEŠŤ — VÝSTAVA ORCHIDEJÍ A TERMÁLNÍ LÁZNĚ BÜK

Evropská výstava orchidejí, která se koná u příležitosti 15. evropského orchidejářského kongresu poprvé v Buda-

pešti, nabídne návštěvníkům možnost prohlédnout si tisíce druhů orchidejí ze všech koutů světa. Výstavy se účast-

ní i zahradnické firmy nabízející potřeby pro všechny milovníky zahradnictví.

NOVIN
KA
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4. den: Lázně Bük, koupání, relaxace. Kolem

13. hodiny odjezd zpět domů s příjezdem ve ve-

černích hodinách.

Ubytování: 1x v hotelu v Budapešti, 2x v penzio-

nech v Büku (2 - 3lůžkové pokoje). Příplatek za

1lůžkový pokoj 250 Kč/noc.

Strava: 3x snídaně, 2x večeře při ubytování v Büku

Nástupní místa: Vysoké Mýto, Holice, Hradec

Králové, Pardubice, Chrudim, Litomyšl, Svitavy,

Brno

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, 2x veče-

ři, dopravu klimatizovaným autokarem, průvod-

ce, komplexní pojištění včetně léčebných výloh

v zahraničí, storna a pojištění CK

Cena nezahrnuje: vstup na výstavu orchidejí (cca 7

Eur), vstup do termálních lázní (Budapeš� cca od

300 Kč, Bük cca 200 Kč/den)

1. den: Odjezd ráno. Po obědě příjezd do

Büku, koupání, ubytování.

2. den: Lázně Bük, koupání, relaxace.

3. den: Výlet do léčebných lázní Sárvár — kou-

pání, relaxace. Možnost procházky městečkem se

středověkým hradem obklopeným platanovým

parkem a arboretem.

4. den: Lázně Bük, koupání, relaxace. Kolem

13. hodiny odjezd zpět domů s příjezdem ve ve-

černích hodinách.

TERMÁLNÍ LÁZNĚ BÜK, SÁRVÁR

Tradiční zájezd, který znovu nechybí v naší nabídce. Opět na Vás čeká hlavně dokonalá relaxace v kvalitních lázeň-

ských komplexech. 

Lázeňský komplex Bük má 32 bazénů (venkovní, polokryté i vnitřní) a vodní plochu přesahující 5200 m2.

Bazény jsou napuštěny léčivou vodou o teplotě 32 - 38 °C, plavecké bazény vodou teplou 26 - 28 °C. Dále

se v areálu nachází brouzdaliště pro děti, skluzavkové komplexy, odpočívárny a sauny. 

Léčebné lázně Sárvár — komplex otevřený v roce 2002, ve kterém se nacházejí bazény s léčivou i obyčej-

nou vodou pro velké i malé, tobogány, zážitkové bazény, sauny, wellness…

Číslo zájezdu:

1249

Cena:

3880 Kč

Termín:

25.10. - 28.10.

Ubytování: 2 - 3lůžkové pokoje v penzionech

v Büku (vlastní sociální zařízení). Příplatek za

1lůžkový pokoj 250 Kč/noc.

Strava: polopenze (snídaně, večeře)

Nástupní místa: Pardubice, Hradec Králové, Holi-

ce, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi, do-

pravu klimatizovaným autokarem, průvodce,

komplexní pojištění včetně léčebných výloh v za-

hraničí, storna a pojištění CK

Cena nezahrnuje: vstup do termálních lázní (od

cca 200 Kč/den)

HEVÍZ A ZALAKAROS

Hevíz — lázeňské středisko s unikátním termálním jezerem, jehož pramen poskytuje 86 milionů litrů vo-

dy denně. Voda v jezeře se úplně vymění každých 28 hodin. Návštěvníci mohou využívat vody jezera po

celý rok, bu� venku nebo uvnitř. Voda je vhodná pro léčení pohybového ústrojí, při gynekologických po-

tížích, pitná kúra pomáhá při léčení poruch zažívacího systému.

Zalakaros — jedno z nejnovějších lázeňských středisek, jehož 85 — 99 °C horké vody byly objeveny během

průzkumů ropných ložisek. Jeho prameny poskytují léčivou vodu jódového a brómového charakteru.

V areálu jsou venkovní i vnitřní, sedací, zážitkové a plavecké bazény.

Číslo zájezdu:

1250

Cena:

4420  Kč

Termín:

10.5. - 13.5. NOVIN
KA
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1. den: Ráno odjezd z Hradce Králové. Po po-

ledni příjezd do malebného městečka Keszthely

na severozápadním břehu Balatonu. Procházka zá-

meckým areálem rodiny Festetics. Dojezd do He-

vízu. Koupání a relaxace v termálním jezeře. Uby-

tování.

2. den: Výlet do lázeňského městečka Zalaka-

ros, koupání, relaxace. 

3. den: Dopoledne výlet do národního parku

Badascony (ochutnávka vín) a městečka Tihany

ležícího na stejnojmenném poloostrově, který vy-

bíhá hluboko do Balatonu. Odpoledne koupání

a relaxace.

4. den: Dopoledne koupání, po obědě odjezd

do Sümegu - návštěva hradu. Dojezd do Hradce

Králové do půlnoci.

Ubytování: hotel v Hevízu nedaleko termálního je-

zera (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Příplatek za 1lůžkový pokoj 250 Kč/noc.

Stravování: polopenze (snídaně formou bufetu,

večeře)

Nástupní místa: Pardubice, Hradec Králové, Holi-

ce, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi, do-

pravu klimatizovaným autokarem, průvodce,

komplexní pojištění včetně léčebných výloh v za-

hraničí, storna a pojištění CK

Cena nezahrnuje: vstup do termálního jezera (od

cca 200 Kč)

1. den: Odjezd brzy ráno z Hradce Králové.

Kolem 14. hodiny příjezd do Moravských Toplic.

Ubytování, koupání.

2. den: Autokarový výlet k největšímu hradu

Slovinska Grad, ležícím v parku Goričko — pro-

hlídka spojená s ochutnávkou vína. Murská Sobo-

ta — zastávka u zámeckého areálu. Odpoledne kou-

pání, relaxace.

3. den: Autokarový výlet: Dobrovnik - návště-

va tropické zahrady s množstvím orchidejí a dal-

ších tropických rostlin, jezero Bukovniško — oblast

s druhým největším výskytem energetických míst

v Evropě (procházka, kaple a pramen sv. Víta), za-

stávka u městečka Bogojina s farním kostelem ar-

chitekta Plečnika vybudovaným na starém román-

ském základě. Odpoledne koupání, relaxace.

4. den: Dopoledne koupání, relaxace. Odpo-

ledne odjezd zpět do ČR s příjezdem do půlnoci.

Ubytování: 4* hotel nebo 4* apartmány vzdálené

cca 150 m od hotelu. 2lůžkové pokoje s příslušen-

stvím, TV, fénem. Součástí hotelu je lázeňský kom-

plex (vstup zdarma) a wellness centrum. Příplatek

za 1lůžkový pokoj je 1000 Kč.

Stravování: polopenze (snídaně a večeře formou

bufetu)

Nástupní místa: Pardubice, Hradec Králové, Holi-

ce, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi, turis-

MORAVSKÉ TOPLICE

Termální lázně Moravské Toplice se nacházejí v oblasti Prekmurje v nejsevernější části Slovinska. Mohou se po-

chlubit nejteplejší vodou v zemi. Pramen má teplotu 72°C a pro použití v mnoha bazénech je chlazen na 38°C. 

Ubytování je zajištěno ve 4* hotelu nebo 4* apartmánech. K hotelu patří lázně, ve kterých je vnitřní ba-

zén (whirlpool, perličková lehátka, masážní proudy…), venkovní plavecký bazén, venkovní zážitkový ba-

zén, bazén s tzv. „černou“ vodou a dětský bazén. Vstup do bazénů je v ceně a je možné je využívat po ce-

lý den. Za příplatek wellness (sauny, masáže…).

Komplex Therme 3000 — moderní lázeňský komplex s 22 venkovními a vnitřními bazény s celkovou vod-

ní plochou 5000 m2. V některých bazénech je tzv. „černá termální voda“, která je pro tuto lokalitu typická

a léčí revmatismus, kožní a dýchací problémy a pooperační stavy. V areálu se nachází také mnoho vod-

ních atrakcí (skluzavky, gejzíry, tobogány, masážní trysky, saunový svět…). 

Číslo zájezdu:

1251

1252

4* Hotel Vivat

Dosp. os. / dítě do 4 let*

dítě do 10 let* / dítě 10-14 let*

5520 / 2500 / 4000 / 4620 Kč

5520 / 2500 /4000 / 4620 Kč

4* Apartmány Vivat

Dosp. os. / dítě do 4 let*

dítě do 10 let* / dítě 10-14 let*

5320 / 2400 / 3900 / 4460 Kč

5320 / 2400 / 3900 / 4460 Kč

Termín:

5.5. - 8.5.

27.9. - 30.9.

vstupné do hotelových bazénů v ceně a nově také vstup do sauny

*Dítě musí být ubytované společně se 2 dospělými osobami.
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Mořský park Laguna představuje 1000 m2 mořské vody pod střechou. Voda je vyhřívaná na různé teplo-

ty (26 — 36°C). V areálu je plavecký bazén, masážní vířivé bazénky, dětský bazén se skluzavkami, bazén

s divokou vodou, odpočinkové plochy kryté i na terase nad mořem. Možnost masáží za poplatek. Areál

je možné navštívit kdykoli od 7 do 20 hodin.

1. den: Odjezd po půlnoci, přejezd Rakouska

a Slovinska. Kolem poledne příjezd do městečka

Portorož. Koupání v Mořské laguně. Ubytování.

2. - 4. (resp. 5.) den: Koupání a relaxace v moř-

ském parku Laguna. Procházka městečkem Porto-

rož a návštěva starobylého rybářského městečka

Piran (historická zástavba v benátském stylu,

městské hradby, kostel sv. Jiří). Poslední den pobyt

do 13. hodin, poté odjezd s příjezdem do ČR v noč-

ních hodinách (u zájezdu číslo 1253 odjezd 4. den

v 18. hodin s příjezdem 5. den ráno).

V průběhu pobytu je možné fakultativně uskuteč-

nit následující výlety

— Terst — známý italský přístav (Římský amfiteátr,

pevnost, katedrála) a nádherný zámek císařovny

Sisi — Miramare (půldenní výlet)

— Škocjanské jeskyně zapsané do přírodního svě-

tového dědictví UNESCO, případně prohlídka

chovu koní v Lipici (půldenní výlet)

— výlet lodí do Izoly

— Koper — jediný slovinský námořní přístav, histo-

rické památky

SLOVINSKO - MOŘSKÝ PARK LAGUNA

Relaxace v mořském parku Laguna s ohřívanou mořskou vodou a perfektními službami luxusního hotelového komplexu.

Nově je v obou termínech možné vybírat z ubytování ve 3* hotelu Vile park nebo 4* hotelu Histrion

tickou taxu, vstupné do hotelových bazénů, 1 celo-

denní vstup do sauny, dopravu klimatizovaným

autokarem, průvodce, komplexní pojištění včetně

léčebných výloh v zahraničí, storna a pojištění CK

Cena nezahrnuje: vstupné do lázní Therme 3000

(od cca 250 Kč)

Ubytování: 

3* Hotel Vile park -  2lůžkové pokoje s možností

přistýlky, příslušenství, TV

4* Hotel Histrion - 2lůžkové pokoje s možností

přistýlky, příslušenství, TV, minibar, fén, župany.

Oba hotely jsou součástí mořského zábavného par-

ku Laguna, který se nachází v přízemí hotelu Hi-

strion, vstup je v ceně zájezdu.  

Příplatek za 1lůžkový pokoj je 1500 Kč.

Stravování: polopenze (snídaně a večeře formou

bohatých švédských stolů)  

Nástupní místa: Pardubice, Hradec Králové, Holi-

ce, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi, turis-

tickou taxu, neomezené vstupné do mořského par-

ku Laguna, dopravu klimatizovaným autokarem,

průvodce, komplexní pojištění včetně léčebných

výloh v zahraničí, storna a pojištění CK

Cena nezahrnuje: autokarové výlety. Výlety do-

mluví průvodce během pobytu a uskuteční se při

minimálním počtu 20 osob (cena jednoho výletu

cca 200 — 300 Kč).

Číslo zájezdu:

1253

1254

Hotel Vile Park

Dosp. os. / dítě do 7 let*

/ přistýlka dosp. os.

6280 / 4680 / 5580 Kč

5480 / 4320 / 5000 Kč

Hotel Histrion

Dosp. os. / dítě do 7 let*

/ přistýlka dosp. os.

7280 / 5280 / 6480 Kč

6100 / 4600 / 5500 Kč

Termín:

5.4. - 9.4.

25.10. - 28.10.

*Dítě musí být ubytované společně se 2 dospělými osobami.

BAD FÜSSING

Síla legendární léčivé vody, která ze země poprvé vytryskla v roce 1938, učinila z Bad Füssingu přední evropské láz-

ně, které nabízejí relaxaci a uvolnění v každém ročním období. Lázně rozmazlují své hosty více než 80 různými te-

rapeutickými a wellnessovými bazény s termální vodou na ploše okolo 12000 m2, saunami a plaveckými bazény, pá-

rou apod.

Ke spokojenosti přispívá ubytování v pěkném hotelu s kvalitními službami a výbornou polopenzí. 
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Ubytování: 3* hotel nedaleko Bad Füssing (2lůžko-

vé pokoje s příslušenstvím a TV). Příplatek za

1lůžkový pokoj 250 Kč/noc.

Stravování: polopenze (snídaně formou bufetu,

večeře 3chodové menu)

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha

Cena zahrnuje: 2x (resp. 3x) ubytování, 2x (resp.

3x) polopenzi, dopravu autokarem, průvodce,

komplexní pojištění včetně léčebných výloh v za-

hraničí, storna a pojištění CK 

Cena nezahrnuje: vstup do termálních lázní (cca 10

Eur 1 vstup na 5 hodin)

ALSASKO

Zveme Vás do nepříliš známé, ale krásné oblasti Francie - Alsaska, sevřeného mezi pohořím Vogézy a řekou Rýn.

Malebná krajina, zachovalá středověká městečka s nádhernou květinovou výzdobou, množství historických památek,

rázovité vesničky a vysoce uznávaná vinařská oblast — to je Alsasko. 

1. den: Odjezd večer, noční přejezd SRN. 

2. den: Ranní prohlídka historického centra

města Mulhouse. Thann s krásnou gotickou ka-

tedrálou a Guebwiller s románskou katedrálou.

Nejzachovalejší městečko Alsaska Eguisheim má

kruhový půdorys, pitoreskní uličky a pohádková

zákoutí v záplavě muškátů. Perla středního Alsas-

ka je Colmar — projdeme se cenným historickým

jádrem s hrázděnými domy, malebnou částí při

vodním kanálu „Malými Benátkami“, Rybářským

nábřežím a úzkými uličkami s mnoha kavárnička-

mi. Molsheim — italský konstruktér Ettore Bugatti

proslavil město ladnými křivkami pověstných

„bugatek“.

3. den: Obernai — město se středověkými

hrázděnými domy, rodiště patronky Alsaska sv.

Otýlie. Výjezd ke klášteru Mont Ste Odile — nád-

herné výhledy, prohlídka komplexu. Pokračujeme

k impozantnímu hradu Haut-Koenigsbourg, vé-

vodícímu kraji z výšky 757 m. Zastávka v roman-

tickém vinicemi obklopeném městečku Ribeauvil-

lé, možnost ochutnávky vína. Navštívíme

hradbami obehnaný půvabný Riquewihr — nejlépe

zachované vinařské městečko je pokladnicí středo-

Číslo zájezdu:

1257

Cena:

5340 Kč

Termín:

6.9. - 9.9.

Číslo zájezdu:

1255

1256

Cena:

3880 Kč

4980 Kč

Termín:

4.5. - 6.5.

25.10. - 28.10.

jednička mezi evropskými termálními lázněmi

V průběhu pobytu budete mít možnost navštívit všechny 3 moderní lázeňské komplexy s bazény

s teplotou vody od 28 do 42°C: Johannesbad — s 13 bazény a vodní plochou o velikosti 4500 m2, krytý

termální bazén s umělými vlnami; Europa Therme — areál s mnoha perličkovými koupelemi, vodními

masážemi šíje a ramen, siřičitý bazén a bazén s vodními atrakcemi — např. 120 m dlouhý kanál proudící

vody; Therme 1 — kromě bazénů také 2 jeskyně s parními lázněmi, komplex saun včetně 1. bramborové

sauny v Evropě.  

Do všech bazénů stále přitéká čerstvá přírodní voda z původního pramene.

Všude jsou k dispozici odpočinkové plochy (lehátka zdarma), šatny a v každém areálu je možnost občer-

stvení.

Pobyt v jednotlivých komplexech je vždy maximálně 5 hodin. 

1. den: Odjezd ráno přes Pasov do Bad Füs-

sing. Koupání.

2. den (resp. 2. — 3. den): Koupání. Procházky

hezkým lázeňským městečkem. U zájezdu na 3 no-

ci výlet do významného bavorského poutního mís-

ta Altöttingu, kde se nachází v kapli Gnadenka-

pelle ochránkyně Bavorska „Černá Madona“.

3. den (resp. 4. den): Dopoledne koupání.

Odpoledne odjezd do Pasova, krátká zastávka

s prohlídkou města. Dojezd do Hradce Králové

v pozdních večerních hodinách.
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věkých a renesančních domů s bohatou květino-

vou výzdobou.  

4. den: Štrasburk — procházka „křižovatkou

Evropy“ s nádhernou pískovcovou katedrálou,

projíž�ka lodí starým městem a nejmalebnější

čtvrtí „Petit France“, zhlédnutí sídla Evropské ra-

dy a Evropského parlamentu. 

Přejezd SRN s příjezdem do Hradce Králové v po-

zdních nočních hodinách.

Ubytování: hotel (2lůžkové pokoje s příslušen-

stvím a TV)

Stravování: snídaně (formou bohatého bufetu)

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x snídani, turistic-

kou taxu, dopravu klimatizovaným autokarem,

průvodce, komplexní pojištění včetně léčebných

výloh v zahraničí, storna a pojištění CK

JIŽNÍ ITÁLIE

Neapol, Vesuv, Pompeje, Sorrento, ostrov Capri

Číslo zájezdu:

1258

Cena:

5860 Kč

velikonoční termín

Termín:

5.4. - 9.4.
NOVIN

KA

1. — 2. den: Odjezd v odpoledních hodinách.

Noční přejezd Rakouska do Itálie. Dojezd do cent-

ra Kampánie — Neapole, prohlídka historického

jádra (královský palác, starobylé pevnosti) a pří-

stavu. 

3. den: Výjezd na sopku Vesuv tyčící se nad

Neapolí, procházka kolem kráteru, výhledy na Ne-

apolský záliv. Prohlídka Pompejí, ve kterých na

Vás dýchne atmosféra dávné minulosti. Sorrento —

prohlídka přímořského městečka. 

4. — 5. den: Celodenní výlet lodí na nejnavště-

vovanější ostrov v Tyrhenském moři — ostrov Cap-

ri. Romantická plavba lodí kolem ostrova, jehož

vápencové skály vystupují kolmo vzhůru z prů-

zračného moře, návštěva jeskyní, městeček Capri

a Anacapri. 

V podvečerních hodinách odjezd zpět do ČR s pří-

jezdem druhý den po poledni.

Ubytování: 3* hotel (2lůžkové pokoje s příslušen-

stvím)

Stravování: snídaně

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x snídani, turistic-

kou taxu, dopravu klimatizovaným autokarem,

průvodce, komplexní pojištění včetně léčebných

výloh v zahraničí, storna a pojištění CK

BUDAPEŠŤ — VÝSTAVA ORCHIDEJÍ

Informace o výstavě orchidejí a Széchenyiho lázních viz zájezd č. 1248 str. 34

V nočních hodinách odjezd přes Bratislavu do Bu-

dapešti. Dopoledne prohlídka hlavního ma�arské-

ho města - Hradní vrch, Matyášův chrám, Rybářská

bašta, okružní jízda (Parlament, bazilika sv. Štěpá-

na, Státní opera…). Odpoledne návštěva výstavy

orchidejí (nebo koupání v Széchenyiho lázních). 

Večer odjezd s příjezdem do Hradce Králové v po-

zdních nočních hodinách.

Číslo zájezdu:

1259

Cena:

1080 Kč

Termín:

14.4. NOVIN
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Nástupní místa: Pardubice, Hradec Králové, Holi-

ce, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autoka-

rem, průvodce, komplexní pojištění včetně léčeb-

ných výloh v zahraničí a pojištění CK

Cena nezahrnuje: vstup na výstavu orchidejí (cca

7 Eur), vstup do termálních lázní (cca od 300 Kč)

BERCHTESGADEN A OKOLÍ

Přírodní krásy beroucí dech, romantická jezera a městečka plná historie - to na Vás čeká v oblasti Berchtesgadenu.

Vrchol Watzmann ze svého trůnu královsky pohlíží na Národní park Berchtesgaden. 

VYSOKOHORSKÉ SILNICE RAKOUSKA

Alpské velikány v Rakousku je možné přiblížit autokarem. Vysokohorské silnice jsou k tomu jak dělané. Projedete jich

hned několik od méně známých až po tu nejatraktivnější.

1. den: Odjezd po půlnoci. Ráno příjezd do

Berchtesgadenu — prohlídka. Výjezd autobusem

strmou horskou silnicí a výtahem na vrchol Kehl-

stein, kde se nachází tzv. Orlí hnízdo (bývalá Hit-

lerova rezidence), odkud je velkolepý rozhled na

celý Berchtesgaden i Salcbursko. Jezero Königsee,

které se rozkládá uprostřed Národního parku

Berchtesgaden a je obklopené strmými štíty stou-

pajícími přímo od břehů jezera. Projíž�ka lodí ke

kostelu sv. Bartoloměje s nádherným výhledem na

druhý nejvyšší vrchol Německa Watzmann

(2713 m).

2. den: Jezero Chiemsee v krásné alpské kra-

jině. Na jednom ze 3 ostrůvků jezera se nachází zá-

mek Herrenchiemsee (Bavorské Versailles) - nej-

větší a nejdražší zámek Ludvíka II. s krásnými

zahradami. Dostaneme se na něj lodí z městečka

Prien. Prohlídka zámku (Velký zrcadlový sál, roz-

lehlé dvojité schodiště, galerie s freskami). Odpo-

ledne odjezd s příjezdem do Hradce Králové

v nočních hodinách.

Ubytování: penzion v okolí Berchtesgadenu

Stravování: polopenze (snídaně, večeře)

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Praha

Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x polopenzi, do-

pravu klimatizovaným autokarem, průvodce,

komplexní pojištění včetně léčebných výloh v za-

hraničí a pojištění CK

Číslo zájezdu:

1261

Cena:

2640 Kč

Termín:

28.9. - 29.9.

1. den: Odjezd po půlnoci směr Linec, Salc-

burk. Z Kremsbrücke vysokohorskou silnicí Noc-

kalmstrasse s krásnými vyhlídkami do výšky

2042 m. Možnost pěší procházky. Sjezd do Bad

Kleinkirchheimu — lázeňské středisko.

2. den: Projedeme dvě méně známé ale krásné

vysokohorské silnice: na Gerlitzen (1909 m)

a Dobratsch (2160 m). 

3. den: Výjezd po vysokohorské silnici do Hei-

ligenblut, tunelem Hochtor na vyhlídku Franz 

Josef Höhe (2500 m), odkud je krásný výhled na

nejvyšší horu Rakouska Grossglockner, procház-

ka k ledovci. Sjezd do údolí řeky Salzach a přes

Salcburk, Linec zpět domů s příjezdem v nočních

hodinách.

Číslo zájezdu:

1260

Cena:

3760 Kč

Termín:

8.6. - 10.6.

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Ubytování: ubytovna (2lůžkové pokoje s příslu-

šenstvím)

Stravování: snídaně (formou bufetu)

Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,

Hradec Králové, Pardubice

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x snídani, dopravu

klimatizovaným autokarem, průvodce, komplexní

pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a po-

jištění CK
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