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Vážení přátelé,
jsme velice rádi, že vás můžeme oslovit s nabídkou zájezdů pro rok 2017. Opět má převahu cyklistika, to 

je naše hlavní náplň. Trasy různými evropskými zeměmi jsou spojeny s poznáním a relaxací. Vedou podél řek, 
horskými údolími, kolem jezer, přes lázeňská místa, zavedou vás i pod horské velikány s nádhernými výhledy. 
Některé oblíbené zájezdy opakujeme a zařazujeme novinky, které věříme, že zaujmou. Trasy jsou pohodové, re-
kreační, některé náročnější, ale vždy zvládnutelné třeba i díky podpoře autobusu. Řada zájezdů je s ubytováním 
na jednom místě, což umožňuje program si individuálně upravit.

Naši nabídku doplňují již tradičně poznávací a relaxační zájezdy s kvalitními hotelovými a lázeňskými službami. 
Snažíme se, aby při všech našich cestách panovala pohoda a přátelská atmosféra, abyste se z vaší dovolené 

vraceli spokojeni a s hezkými zážitky.
Těšíme se na vaše ohlasy a děkujeme za přízeň, kterou nám mnozí věnujete již řadu let.

Šauerovi a kolektiv spolupracovníků



RezeRvace zájezdu
přes webové stránky www.cyklotur.cz. Najdete zde programy všech zájezdů, dodatečně vypsané akce a všechny potřebné 
informace. Při výběru zájezdu se můžete inspirovat naší foto a videogalerií. Zájezd je možné rezervovat také telefonicky, 
případně osobně v našich kancelářích. Informace naleznete i na Facebooku – CK Cyklotur.

SLevY
 Sleva č. 1 včaSné přihlášení – 5 % z ceny zájezdu* 
Sepsání smlouvy o zájezdu a platba 50% zálohy tak, aby byla na náš účet připsána nejpozději do 20. 12. 2016.

 Sleva č. 2 Skupinová – 3 % z ceny zájezdu* 
Minimálně 8 osob přihlášených společně na zájezd (jedna smlouva o zájezdu, společná platba zálohy 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 40,- kč. Tuto částku je možné použít jako slevu z dalšího zájezdu. Sleva 
je nepřenosná, může ji uplatnit pouze osoba, která se zájezdu zúčastnila a to nejpozději do 2 let. nárok na slevu oznámí 
klient Ck při sepsání smlouvy o zájezdu 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 1 – 3denních zájezdů maximálně 
200 Kč/osoba/zájezd. Slevy neplatí pro zájezdy dodatečně zlevněné, skupinové či mimo katalog.

 Další aktuální slevy a výhody pro klienty Ck Cyklotur najdete na www.cyklotur.cz. 

Dárkové poukázky - věnujte zájezd nebo slevu na zájezd jako dárek. Poukázky vám rádi připravíme dle vašich požadavků.

ceSTOvNÍ POjIŠTĚNÍ
V cenách všech zahraničních zájezdů je zahrnuto komplexní cestovní pojištění české pojišťovny včetně léčebných 
výloh v zahraničí, úrazového pojištění, odpovědnosti za škodu, cestovních zavazadel a storna (pojištění storna neza-
hrnují 1 a 2denní zájezdy). Tuzemské zájezdy pojištěny nejsou.

NáSTuPNÍ MÍSTa
jsou uvedena u každého zájezdu. Při větším počtu klientů je možné individuálně (případně za příplatek) domluvit i jiné nástupní 
místo mimo trasu. Čas odjezdu a příjezdu je v programech zájezdů uváděn pro Hradec Králové.

podmínky účasti na  zájezdu jsou uvedeny ve  smlouvě o  zájezdu a  na  webových stránkách. Věnujte, prosím, pozornost 
pojištění a stornovacím poplatkům.

Dle zákona je naše CK pojištěna pro případ úpadku u České pojišťovny 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.

Autor titulní fotografie na první straně obálky je: Österreich Werbung/Himsl

Mgr. Stanislava Šauerová, Ck Cyklotur
Šmilovského 1142, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 721 134 562, tel. + fax: 495 217 203

Otevřeno v pondělí 9 – 12 a 13 – 16, ostatní dny po telefonické domluvě
www.cyklotur.cz, e-mail: cyklotur@cyklotur.cz 

Pobočka: agentura pohner, Tomkova 911, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 512 322, otevřeno: po – pá 9 – 17

SKuPINáM a ŠKOLáM
připravíme zájezdy podle přání. Všechny zájezdy z naší nabídky je možné upravit dle individuálních požadavků. V případě nedo-
statečného počtu osob nabízíme možnost doobsazení zájezdu.
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cyklistické zájezdy

 29.4. – 1.5.  čr – Brdy novinka 24

 6.5. – 8.5.  čr – Zábřeh a okolí novinka 25

 19.5. – 21.5. čr – Mělnicko  26

 26.5. – 28.5. čr – Cyklostezka ohře  26

 29.5. – 4.6.  itálie – toskánsko  12

 9.6. – 11.6. čr – české švýcarsko novinka 27

 11.6. – 15.6. Srn, rakousko – Bavorsko a horní rakousko novinka 6

 15.6. – 18.6.  Maďarsko – Balaton  18

 16.6. – 25.6.  Francie – azurové pobřeží  16

 27.6. – 2.7.  itálie, Slovinsko – od Julských alp k Jaderskému moři novinka 13

 3.7. – 9.7.  itálie – Z Brenneru k lago di Garda  14

 4.7. – 8.7.  Srn, rakousko – Berchtesgadensko  22

 11.7. – 16.7.  rakousko, Srn – tyrolsko-bavorské pomezí  23

 11.7. – 17.7.  holandsko  11

 18.7. – 23.7.  rakousko – Zillertalské údolí a achensee  4

 19.7. – 23.7.  Slovinsko, rakousko – rakousko-slovinské pomezí novinka 21

 21.7. – 30.7.  Francie – Bretaň na kolech  17

 25.7. – 31.7.  Belgie – Flandry  11

 26.7. – 30.7. rakousko – Solná komora – Bad Goisern novinka 5

 27.7. – 30.7.  rakousko, Srn – po stopách Mozarta novinka 6

 1.8. – 6.8.  rakousko, Srn – tyrolsko-bavorské pomezí   23

 3.8. – 6.8.  Srn – postupim a havolská jezera novinka 8

 8.8. – 14.8.  švýcarsko – Údolím řeky rhóny    18

 15.8. – 21.8.  polsko – Mazurská jezera   20

 15.8. – 21.8. Srn – vinicemi podél Mosely   8

 23.8. – 27.8.  Srn, polsko – horní lužice novinka 9

 24.8. – 27.8.  Srn – altmühlské údolí   10

 25.8. – 27.8. čr – kobylí – Zarážení hory novinka 28

 29.8. – 3.9.  Slovinsko – Julské alpy   21

 5.9. – 11.9.  itálie – lago di Garda    15

 15.9. – 24.9.  itálie – elba   15

 15.9. – 17.9. čr – Znojmo – vinobraní   28

 28.9. – 1.10.  Maďarsko, Slovensko – vinařská oblast tokaj   19
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Relaxační a poznávací zájezdy

 6.4. – 9.4.  Maďarsko – termální lázně Bük  30
 14.4. – 17.4.   Maďarsko – termální lázně Zalakaros  30
 18.4. – 22.4.  čr - luhačovice  29
 29.4. – 1.5.  Srn – Bad Füssing  34  
 5.5. – 9.5.  Francie – alsasko  35
 18.5. – 21.5.  Maďarsko – termální lázně kapuvár  31
 3.6. – 4.6.  polsko, čr – polské Slezsko novinka 36
 18.8. – 20.8.  Maďarsko - lázně hajdúszoboszló a květinové slavnosti v Debrecenu novinka 36
 14.9. – 17.9.  Slovinsko - Moravské toplice  33
 28.9. – 1.10.  Maďarsko – eger novinka 32
 26.10. – 29.10. Maďarsko – termální lázně Bük   30
 26.10. – 29.10. Srn – Bad Füssing  34

cyklorelaxační zájezdy

telefon: 721 134 562

 4.7. – 8.7.  Srn, rakousko – Berchtesgadensko  22

 11.7. – 16.7.  rakousko, Srn – tyrolsko-bavorské pomezí  23

 19.7. – 23.7.  Slovinsko, rakousko – rakousko-slovinské pomezí novinka 21

 1.8. – 6.8.  rakousko, Srn – tyrolsko-bavorské pomezí  23

 28.9. – 1.10.  Maďarsko, Slovensko – vinařská oblast tokaj novinka 19

Na www.cyklotur.cz najdete také dodatečně vypsané zájezdy za kulturou, zájezdy v adventním 
období a nabídku pro skupiny a školy.
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cYKLISTIcKÉ zájezdY
Hlavním mottem našich cyklozájezdů je aktivní dovolená na kole v každém věku. Nabízíme hlavně pohodové nená-
ročné 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 poskytuje 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.

U každého zájezdu uvádíme stručně náročnost a orientační denní počet kilometrů na kole. 

Ubytování u všech zájezdů je zajištěno zásadně „pod střechou“. Stále více volíme hotely a penziony s kvalitními služba-
mi. U většiny zájezdů je v ceně také stravování (snídaně nebo polopenze), u některých je možné stravu doobjednat.

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

Nabízíme cyklooblečení (dresy, kalhoty, vesty…). Ukázky na našich webových stránkách www.cyklotur.cz.

Hvězdicovité etapy v srdci Zillertalských Alp po cyklostezkách 
kolem řek Ziller a Inn s nádhernými pohledy na horské veliká-
ny. Zájezd je obohacen o výjezdy lanovkami na okolní vrcholy 
a parním vláčkem k jezeru Achensee.
Příjemnou výhodou je karta Alpbachtal Seenland, díky které je 
například možný zdarma výjezd lanovkami nebo vstup na různá 
koupaliště.

1. - 2. den: Odjezd v pozdních večerních hodinách, přejezd 
SRN, dopoledne dojezd do  Schönbergu. Na  kolech přes 
Innsbruck (areál skokanských můstků, zámek Hofburg), 
staré hornické město  Hall  s krásným hradem a nejstarším 
renesančním kostelem v Tyrolsku, Schwaz, kolem zámku 
Tratzberg do Reith am Alpbachtal na ubytování.
3. den: Na  kolech údolím Zillertal obklopeni z  obou 
stran nádhernými alpskými štíty přes Zell am Ziller (kos-
tel s překrásnou freskou a starý důl na zlato) do nejzná-
mějšího turistického střediska tohoto údolí Mayrhofenu. 
Návrat na ubytování.
4. den: Na  kolech do  Jenbachu. Odtud parním vláčkem 
po nejstarší parní železnici v Evropě k jezeru Achensee. 
Možnost projížďky vyhlídkovým parníkem po největším ty-
rolském jezeře s kulisou horských masívů nebo na kolech 
částečný objezd jezera. Zpět na ubytování. K jezeru Achen-
see je možné individuálně vyjet na kolech. 
5. den: Výjezd lanovkou i  s  koly na  Reither Kögel 
(1336m). Sjezd zpět po asfaltové silničce do Hygny a dál 

údolím Alpbachtal k  další lanovce a  opět i  s  koly výjezd 
na Wiederberghorn (1858m), možnost pěšího výstupu 
na  vrchol (2128m). Sjezd po  šotolinové stezce do  Inne-
ralpbachu a přes Alpbach – tato vesnice byla díky svému 
ucelenému stavebnímu stylu a  překrásné květinové výz-
době zvolena „Nejkrásnější květinovou vesnicí Rakouska“ 
– návrat na ubytování.  
6. den: Cyklostezkou podél Innu do Kufsteinu s mohut-
nou pevností na skalním masívu s Císařskou věží. Odtud 
do Walchsee – městečko s rozkošnými domky s půvab-
nými průčelími. U  stejnojmenného jezera cyklistické pu-
tování zakončíme. Dojezd do  Hradce Králové v  pozdních 
nočních hodinách.

Cykloetapy rovinaté až mírně zvlněné se závěrečným stou-
páním k hotelu. Trasy po cyklostezkách (asfaltové i šotoli-
nové), místy po vedlejších silnicích. 
Denní etapy: 70, 80, 20/65, 25, 55 km

termín: číslo zájezdu: Cena:

18.7. – 23.7. 1701 7920 kč

zillertalské údolí a achensee

karta v ceně

Österreich Werbung/Ascher
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ubytování: 4x v hotelu v Reith am Alpbachtal ve 2lůžko-
vých pokojích s příslušenstvím a TV. Příplatek za 1lůžkový 
pokoj je 420 Kč/noc. V ceně karta.
Stravování: 4x snídaně formou bufetu. Za  příplatek 
1700 Kč je možné doobjednat 4x večeři (4chodové menu).
nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec 
Králové, Praha

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, kartu Alpbachtal 
Seenland, dopravu klimatizovaným autokarem s  vlekem 
na  kola, průvodce, komplexní pojištění včetně léčebných 
výloh v zahraničí, storna a pojištění CK

Opět zařazujeme do  naší nabídky 
zájezd do  unikátní krajiny Solné 
komory (UNESCO). Ovšem s novým 
programem a  kvalitnějším ubyto-
váním v  městečku Bad Goisern. 
Z něho budeme hvězdicovitě vyjíž-
dět a  objevovat průzračná jezera, 
ve  kterých se zrcadlí horské štíty 
a  jejichž břehy lemují starobylá 
městečka.

1. den: Odjezd po půlnoci. Ráno příjezd do Seewalchenu 
k největšímu jezeru Solné komory Attersee. Cykloetapa 
přes Weyeregg, Weisenbach a  lázeňské město a  bývalé 
sídlo Františka Josefa I. Bad Ischl do  městečka Bad 
Goisern, které je známé jako klimatické lázně.
2. den: Po  severním břehu Hallstattského jezera 
do Obertraunu. Výjezd lanovkou bez kol k Ledové jeskyni 
(Eishöhle), která patří k největším divům přírody v Alpách. 
Prohlídka ledových paláců, jeskynních ledovců a hor. Nebo 
výjezd lanovkou až na  Krippenstein (2100 m) a  pěšky 
na  plošinu „5fingers“. Konstrukce připomínající ruku 
s pěti prsty se vyklání z vysoké skalní stěny a nabízí nád-
herný výhled na Hallstattské jezero a nejkrásnější „jezerní 
městečko světa“ Hallstatt, které navštívíme na závěr dne.   
3. den: S naloženými koly autobusem výjezd na Postalm 
– největší oblast horských pastvin v Rakousku. Na kolech 
sjezd s několika výjezdy přes Russbach do Gosau (indi-

viduálně možnost výjezdu k  jezeru Gosausee) a  do  Bad 
Goisernu.
4. den: Lázeňské městečko Bad Aussee, které bývá 
označováno jako střed Rakouska. Jezero Altausee ležící 
na úpatí hory Loser, výjezd na horskou pastvinu Blaa- 
Alm a sjezd do Bad Ischlu a Bad Goisernu.
5. den: Podél řeky Traun k jezeru Traunsee, ležící mezi 
horami. Návštěva romantického městečka Traukirchen 
s  kaplí na  skále nad jezerem a  Gmundenu s  radnicí 
s keramickou zvonkohrou a nedalekým zámkem Ort, který 
leží na malém ostrově přístupném po lávce. Dojezd do ČR 
kolem půlnoci. 

První, druhý a poslední den rovinaté až mírně zvlněné eta-
py, třetí a čtvrtý den kopcovitý terén. Asfaltové cyklostezky, 
kratší úseky po vedlejších silnicích.
Denní etapy: 55, 35, 45/60, 65, 45 km

termín: číslo zájezdu: Cena:

26.7. – 30.7. 1702 7220 kč

Solná komora – Bad Goisern NOVINKA

ubytování: 4x penzion v Bad Goisernu, 2 – 3lůžkové po-
koje s příslušenstvím
Stravování: 4x snídaně
nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec 
Králové, Praha

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, dopravu klima-
tizovaným autokarem s  vlekem na  kola, průvodce, kom-
plexní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storna 
a pojištění CK

penzion v Bad Goisernu

Jiří Čepek
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Výprava k místům působení geniálního Amadea. 
Hudební velikán zanechal v Salzburgu a jeho okolí 
mnoho zajímavých stop, které propojuje Mozarto-
va cyklostezka.

1. den: Odjezd v brzkých ranních hodinách k jezeru Wolf-
gangsee. Malebné městečko St. Gilgen – dům, v němž 
se narodila a  žila Mozartova matka a  sestra. Kolem je-
zera Mondsee po Mozartově stezce přes Thalgau dojezd 
na ubytování do Eugendorfu.
2. den: Německý Bad Reichenhall – lázeňské město, 
kde Mozart často odpočíval po návratu z cest. Berchtes-
gaden – významné turistické středisko se solnými doly, 
nad kterým se vypíná druhá nejvyšší hora Německa. Nalo-
žení kol a návrat na ubytování. 
3. den: Maria Plain – poutní kostel, ve kterém byla popr-
vé hrána Mozartova „Korunovační mše“, Mozartovo rodiště 

Salzburg – prohlídka historického centra (Dóm, pevnost, 
Mozarteum, muzeum Mozarta…).
4. den: Po Mozartově cyklostezce idylickou krajinou přes 
zámek Sighartstein, kde Mozart působil a malebná měs-
tečka Neumarkt a  Köstendorf do  Mattsee, ležící mezi 
jezery Mattsee a  Obertrumer See, u  kterého cyklistiku 
ukončíme. Dojezd v nočních hodinách.

Etapy mírně zvlněné většinou po  asfaltových cyklostez-
kách.
Denní etapy: 35, 70, 50, 40 km

termín: číslo zájezdu: Cena:

27.7. – 30.7. 1703 6380 kč

Po stopách Mozarta NOVINKA

ubytování: 3x hotel v  Eugendorfu, 2lůžkové pokoje 
s příslušenstvím (možné i 3lůžkové), TV, fénem. Příplatek 
za 1lůžkový pokoj 470,-Kč/noc.
Stravování: 3x snídaně formou bufetu. Za  příplatek 
1020 Kč je možné doobjednat 3x večeři. 
nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec 
Králové, Praha

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, dopravu klima-
tizovaným autokarem s  vlekem na  kola, průvodce, kom-
plexní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storna 
a pojištění CK

Bavorsko a Horní Rakousko NOVINKA

Bad Füssing – Burghausen – 
pasov

Přírodní hranici mezi oběma zeměmi tvoří 
řeka Inn. Perfektní cyklostezka po obou jejích 
březích vede od soutoku se Salzachem chrá-
něnou přírodní oblastí přes historická města 
až do Pasova. Ubytováni budete v Německu, 
kde etapy vedou přes vyhlášená lázeňská 
městečka.

koupání v termálních lázních
Burghauser Touristik
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termín: číslo zájezdu: Cena:

4.7. – 8.7. 1725 10380 kč

07

ubytování: 4x v 3* hotelu v Pockingu, 1-2lůžkové pokoje 
s příslušenstvím a TV.
Stravování: 4x snídaně formou bufetu, večeře jsou mož-
né individuálně v hotelu nebo dalších restauracích v místě 
ubytování či v lázních.

nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec 
Králové, Praha.
Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, dopravu au-
tokarem s vlekem na kola, průvodce, komplexní pojištění 
včetně léčebných výloh v zahraničí, storna a pojištění CK

1. den: Odjezd v  brzkých ranních hodinách do  okres-
ního města Horních Rakous Ried im Innkreis. Odtud 
na  kolech přes St. Martin do  starobylého trhového měs-
ta Obernbergu am Inn s  barokními domy na  hlavním 
náměstí. Přejezd řeky Inn a vítá vás Bavorsko s největším 
termálním centrem v Evropě lázněmi Bad Füssing. Do-
jezd na ubytování. 
2. den: Cykloetapa hezkou krajinou řeky Rott: Ruh-
storf a.d. Rott, Bad Hohenstadt, Bad Griesbach – mož-
nost koupání v lázních, dojezd na ubytování.
3. den: S  naloženými koly přejezd do  malebného Bur-
ghausenu s  rozsáhlým hradním komplexem tyčícím 
se na  hřebeni nad řekou Salzach. Po  prohlídce etapa 
podél Salzachu k  jeho soutoku s  Innem, hraniční města 
Braunau a Simbach a dále podél řeky Inn zpět na ubyto-
vání. Možnost večerního koupání v lázních Bad Füssing.

4. den: Etapa Rotthalmünster, Bayerbach a  „venkovské 
lázně“ Bad Birnbach (možnost koupání) a návrat údolím 
řeky Rott do Pockingu. 
5. den: Dále podél Innu do barokního městečka Schär-
ding, které je skutečnou pastvou pro oči – domy s  ba-
revnými fasádami a štíty podél tzv. Silberzeile. Zakončení 
cyklistiky ve  známém městě tří řek Pasově, kde se Inn 
vlévá do Dunaje. Prohlídka – Dóm sv. Štěpána, Stará rad-
nice, muzeum skla… Dojezd do ČR v pozdních večerních 
hodinách.

Etapy podél Innu jsou rovinaté po  asfaltových cyklostez-
kách. Druhá a čtvrtá etapa do německých lázeňských měst 
jsou mírně zvlněným terénem po cyklostezkách a vedlej-
ších silnicích.
Denní etapy: 40, 55, 65, 55, 35 km

termín: číslo zájezdu: Cena:

11.6. – 15.6. 1704 6560 kč

Berchtesgadensko

lermoos, Zugspitze, Garmisch-partenkirchen

program viz str. 22

program viz str. 23

Tyrolsko-bavorské pomezí

4x penzion

termín: číslo zájezdu: Cena:

11.7. – 16.7. 1726 10180 kč

1.8. – 6.8. 1727 10180 kč
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Cyklistické putování atraktivní 
krajinou okolo Havolských jezer. 
Postupim vás nadchne rozsáh-
lým komplexem honosných zám-
ků, historických objektů, parků 
a zahrad (UNESCO). 
Každý den možnost koupání v je-
zerech.

Jste-li milovníky přírodních krás a lahodného vína, pojeď-
te s námi údolím řeky Mosely. Velmi oblíbená cyklistická 
trasa v jedné z nejvyhlášenějších vinařských oblastí Evro-
py. Údolí řeky je lemováno strmými vinicemi, půvabnými 
vesničkami s hospůdkami a  sklípky a monumentálními 
hrady.

1. den: Odjezd v časných ranních hodinách přes Drážďa-
ny do městečka Lehnin s cisterciáckým klášterem. Etapa 
podél jezer Schwielowsee a Templinersee do nádherného 
historického města Postupimi na ubytování. 
2. den: Po Havolské cyklostezce do městečka Wer-
der, procházka historickým centrem, které leží na ostrově. 
Podél Glindower See návrat na ubytování.
3. den: Částečně po  cyklotrase sledující průběh 
Berlínské zdi do městečka Sacrow se zámkem ležícím 
přímo na hranici bývalého západu a východu a k přístavní-
mu kostelu Heilandskirche na ostrohu nad jezerem. Objezd 
jezera Wannsee a návrat na ubytování.
4. den: Etapa po zámcích, zahradách a parcích v jednom 
z  nejkrásnějších rezidenčních měst Evropy Postupimi 
a  jeho okolí. Zámecký park Sanssouci s  proslulým 
rokokovým zámkem, zámkem Charlottenhof, Římskými 

lázněmi a  Čínskou čajovnou… Místo konání postupim-
ské konference – zámek Cecilienhof. Podél Havoly 
přes most Glienicker Brücke, po  válce rozdělující Berlín 
na východní a západní část, kolem ruské dači postavené 
pro cara Mikuláše I. a přívozem na malebný Paví ostrov 
s romantickým zámečkem. Babelsberg - bývalá letní re-
zidence císaře Viléma I. 
Večer naložení kol a odjezd zpět do ČR s pozdním nočním 
příjezdem. 
Během pobytu je možné navštívit Berlín. Podle domluvy 
s  průvodcem na  kole, hromadnou dopravou nebo naším 
autobusem.

Etapy jsou většinou po  asfaltových cyklostezkách, místy 
vedlejších silnicích, převážně rovinatým terénem.
Denní etapy: 35, 55, 60, 30 km

termín: číslo zájezdu: Cena:

3.8. – 6.8. 1705 6360 kč

Postupim a Havolská jezera

vinicemi podél Mosely

NOVINKA

ubytování: 3x hotel v Postupimi, 2lůžkové pokoje s příslu-
šenstvím (možné i 3lůžkové)
Stravování: 3x snídaně
nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec 
Králové a Praha 

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, pobytovou taxu, 
dopravu klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, prů-
vodce, komplexní pojištění včetně léčebných výloh v zahra-
ničí, storna a pojištění CK

hotel v postupimi
TMB/Boettcher

Jiří Čepek
každoročně oblíbený zájezd
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1. - 2. den: Odjezd večer přes SRN. Ráno příjezd do města 
Remich, kde začne cyklistické putování. Podél hranice 
SRN a Lucemburska do nejstaršího německého města Tri-
er (prohlídka – amfiteátr, kurfiřtský zámek, římská brána 
Porta Nigra, římská bazilika, dóm sv. Petra). 
3. den: Na kolech do Trittenheimu – zastávka ve vinném 
sklípku, ochutnávka vína. Kouzelné městečko Bernkas-
tel–Kues plné hrázděných domů. Dojezd do Braunebergu 
na ubytování.
4. den: Etapa po  pravém břehu do  městečka Tra-
ben-Trarbach. Dále do  města Zell, ochutnávka vína 
(možnost naložení kol) a  oblastí s  množstvím meandrů 
přes Beilstein s  hrázděnými domy a  hradem přijíždíme 
do krásného města Cochem, kde strávíme 2 dny.

5. den: Individuální program s možností prohlídky města, 
návštěvy hradu Cochem, který se tyčí vysoko nad Mose-
lou, projížďky lodí po řece, výjezdu lanovkou na vyhlídku, 
koupání nebo ochutnávky vína, případně vyjížďka na kole. 
6. - 7. den: Přes Winningen dojedeme do  Koblenz. 
S naloženými koly k soutoku Mosely a Rýna („Deutsches 
Eck“ s pomníkem císaře Viléma I.). Dojezd do ČR v brzkých 
ranních hodinách.

Naprosto pohodový zájezd vhodný pro všechny věkové 
kategorie, většinou po asfaltových rovinatých cyklistických 
stezkách. Delší etapu je možné zkrátit autobusem. 
Denní etapy: 45, 65, 55/98, 0/40, 48 km

1. den: Ráno odjezd z Hradce Králové do Hrádku nad 
Nisou. Odtud po  cyklostezce Nisa-Odra do  německého 
města Zittau (Žitava) – náměstí s měšťanskými domy 
a  radnicí, kostel, který se pyšní postním plátnem s  bib-
lickými malbami, dále městečko Hirschfelde, které vás 
okouzlí spoustou hrázděných staveb typických pro oblast 
Horní Lužice. Dále kolem kláštera Marienthal – nej-
starší nepřetržitě existující cisterciácký klášter na německé 
půdě a jezera Berzdorf do Görlitz (Zhořelec). Město leží 

na  německo-polských hranicích, má rozsáhlé historické 
centrum s renesančními a barokními měšťanskými domy. 
Nádherný pohled na město a okolí je z místní Rychbašské 
věže.
2. den: Markersdorf, Schönau-Berzdorf, výšlap k nedaleké 
rozhledně odkud je krásný výhled na  jezero Berzdorf. 
Na jeho břehu se nachází vodní zámek Tauchritz. Mož-
nost koupání na pláži „Modrá laguna“ s krásným bílým 
pískem dovezeným z Baltu.

termín: číslo zájezdu: Cena:

15.8. – 21.8. 1706 7520 kč

ubytování: 3x ubytovny s vícelůžkovými pokoji s vlastním 
příslušenstvím (1x Trier, 2x Cochem) a 1x penzion ve 2lůž-
kových pokojích (Brauneberg)
Stravování: 4x snídaně, možnost za cenu 1300 Kč doob-
jednat 4 večeře
nástupní místa: Brno, Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, 

Hradec Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, dopravu klima-
tizovaným autokarem s  vlekem na  kola, průvodce, kom-
plexní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storna 
a pojištění CK

Horní Lužice NOVINKA

Jezero Berzdorf

Dříve oblast hnědouhelných dolů, dnes ráj ak-
tivního odpočinku. Zatopením lignitového dolu 
vzniklo také jezero Berzdorf. Při pohledu z některé 
z okolních rozhleden připomíná velký mořský záliv 
s krásnými plážemi na koupání. Pojeďte s námi ob-
jevit krásy kraje ležícího hned za našimi hranicemi.

pohodlně po rovině

Europastadt Görlitz

ubytování v centru Zhořelce
termín: číslo zájezdu: Cena:

23.8. – 27.8. 1707 5280 kč
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3. den: Schöpstal, Königshain s překrásným zámeckým 
komplexem s kamennou věží a s vodním a barokním zám-
kem, Waldhufen, Kodersdorf.
4. den: Po cyklostezce podél Nisy přes Rothenburg do lá-
zeňského města Bad Muskau, které se honosí jedním 
z  nejkrásnějších parků v  Sasku se zámkem (UNESCO). 
Návrat zpět autobusem.
5. den: Městečko Hagenwerde a krátkým úsekem přes 
Polsko zpět do ČR. Frýdlant – hrad a zámek, prohlídka 

expozice hradního muzea, která je zaměřena na třicetile-
tou válku a osobu Albrechta z Valdštejna, nově otevřená 
expozice Zbrojnice představuje více než 1 000 loveckých 
i  vojenských zbraní. Naložení kol a dojezd ve  večerních 
hodinách. 

Rovinatým až mírně zvlněným terénem po asfaltových cyk-
lostezkách a vedlejších silnicích.
Denní etapy: 46, 38, 70, 40 km

ubytování: 4x v  penzionu ve  Zhořelci (2lůžkové pokoje 
s příslušenstvím)
Stravování: 4x snídaně, za příplatek 1200 Kč je možné 
doobjednat 4x večeře formou bufetu
nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec 
Králové

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, dopravu klima-
tizovaným autokarem s vlekem na kola, průvodce, kom-
plexní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storna 
a pojištění CK

V  srdci zeleného Bavorska se rozkládá jedna z  největších německých 
rezervací. Jezera, národní parky, chráněné krajinné oblasti, středověké 
hrady, zámky, městečka a  barokní kostely - to jsou nezapomenutelné 
kulisy v idylické krajině, která je pro cyklisty skutečným rájem. Cyklostez-
ka lemovaná křídovými útesy a  jalovcovými porosty nabízí nenáročnou 
cyklistiku vhodnou i pro rodiny s dětmi.

altmühlské údolí

termín: číslo zájezdu: Cena:

24.8. – 27.8. 1708 5780 kč

1. den: Odjezd po  půlnoci, přejezd SRN do  historického 
městečka Treuchtlingenu. Odtud na kolech podél řeky Al-
tmühl do Pappenheimu – pohádkový hrad i zámek. Přes 
Solnhofen, kde začínají nádherné skalní útvary „12 apoš-
tolů“, do barokního města Eichstätt s malebným zámkem 
Willibald a nedalekou biskupskou rezidencí.
2. den: Cyklostezkou Altmühlradweg, která je lemovaná 
křídovými útesy, přes Kipfenberg do středověkého města 
Beilngriesu.
3. den: Pokračujeme údolím přes Riedenburg a  zámek 
Prunn kolem plavebního kanálu Mohan-Dunaj do Kelhei-
mu ležícího na soutoku Dunaje a Altmühlu.

4. den: Procházka k  Hale osvobození. Projížďka lodí 
po  jedné z nejromantičtějších částí Dunaje ke klášteru 
Weltenburg. Na kole podél Dunaje do Regensburgu – 
masivní cihlový dóm sv. Petra, radnice, most přes Dunaj 
Steinere Brücke dlouhý 310m s nádherným panoramatic-
kým výhledem na město, zámecký komplex Thurn-Taxis. 
Zde cyklistiku ukončíme, dojezd do  ČR v  nočních hodi-
nách.

Rovinaté asfaltové cyklostezky, kratší úseky po vedlejších 
silnicích.
Denní etapy: 46, 45, 48, 37 km

ubytování: 3x hotely nebo penziony, 2lůžkové pokoje 
s příslušenstvím (Eichstätt, Beilngries, Kehlheim)
Stravování: 3x snídaně
nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec 
Králové, Praha, Plzeň 

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, dopravu klima-
tizovaným autokarem s  vlekem na  kola, průvodce, kom-
plexní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storna 
a pojištění CK
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antverpy, Gent, Bruggy, Brusel

Historická města s krásnými chrámy a králov-
skými paláci, jedinečné stavby radnic, tržnic, 
nádherná náměstí, známí malíři, ale i  písečné 
pláže, klid venkova, pivo, čokoláda a krajka, to 
je Belgie protkaná množstvím cyklostezek. Rovi-
natá krajina je opravdovým rájem cyklistů.

Belgie – Flandry

ubytování: 4x hotel v  centru Gentu, 2-4lůžkové pokoje 
s příslušenstvím
Stravování: 4x snídaně
nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec 
Králové, Praha, Plzeň 

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, dopravu klima-
tizovaným autokarem s  vlekem na  kola, průvodce, kom-
plexní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storna 
a pojištění CK

1. - 2. den: Odjezd večer s nočním přejezdem Německa. 
Dopoledne příjezd do  největšího města Belgie Antverp. 
Prohlídka: hrad Steen, Velké náměstí s typickými cechov-
ními domy, největší a  nejkrásnější belgická katedrála. 
Nedaleko města složení kol. Etapa přes menší městečka 
a podél řeky Šeldy do jednoho z nejvyhledávanějších měst 
s  nádhernými štítovými domy a  pevností přímo v  centru 
města Gent.
3. den: Cykloetapa okolím Gentu: malé obce, zemědělské 
usedlosti, louky, pastviny, kanály, větrné mlýny, kostelíky, 
zámečky. 
4. den: Na kole do jednoho z nejpůvabnějších míst nejen 
Belgie ale i Evropy Brugg. Projedeme na náměstí, které je 
obklopeno četnými štítovými domy gotického, renesanční-
ho a barokního původu. Mohutná stavba tržnice s velkou 
zvonicí, Hradní náměstí a radnice jsou krásnou podívanou. 
Nedaleko města naložení kol a  autobusem zpět na  uby-
tování.

5. den: Autobusem k  Severnímu moři. V  malém lá-
zeňském městečku De Haan složení kol a  etapa podél 
pobřeží. Největší přímořské lázně Oostende s  širokými 
písečnými plážemi a promenádou s lázeňskými domy, ho-
tely a restauracemi. Po hrázi přes Middelkerke a Vestende 
do přístavního města Niewportu. Nedaleko lázní Koksijde 
se rozloučíme se Severním mořem. Naložení kol a dojezd 
na ubytování.
6. - 7. den: Cykloetapa k hlavnímu městu Bruselu. Opět 
vás čekají malá městečka (Destelbergen, Dendemonde), 
belgický venkov a u obce Merchtem cyklistiku ukončíme. 
S naloženými koly navštívíme srdce Evropy, hlavní město 
Brusel, s  historickými památkami i  novodobou moderní 
architekturou. V podvečer odjezd s příjezdem do ČR v ran-
ních hodinách.

Etapy jsou rovinaté, většinou po cyklostezkách.
Denní etapy: 60, 55, 55, 60, 50 km

Převážně rovinaté cyklostezky se vinou upravenými 
městy a rybářskými vesničkami s nezaměnitelnou atmo-
sférou. Uvidíte typicky holandské větrné mlýny, pobřežní 
pískové duny, výrobny sýrů a  dřeváků, květinové lány. 
A to vše je jen část z pestré nabídky „země moři urvané“.

Holandsko

termín: číslo zájezdu: Cena:

25.7. – 31.7. 1709 8620 kč
© Hans Kerrinckx
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Ideální spojení poznání a aktivní dovolené – to 
je cyklistický zájezd Toskánsko. Nejznámější 
a turisticky nejatraktivnější místa této oblasti – 
Florencie, Pisa nebo Lucca můžete obdivovat 
ze sedla kola. Ubytování je zajištěno v jednom 
z nejkrásnějších lázeňských letovisek Monte-
catini Terme.

Toskánsko

termín: číslo zájezdu: Cena:

29.5. – 4.6. 1711 8380 kč

1. - 2. den: Odjezd v  podvečer. Noční přejezd Rakouska 
a Itálie. Dojezd do Luccy – pěší prohlídka města, náměstí 
Piazza Napoleone, krásný dóm ve zdobném toskánském ro-
mánském slohu San Martino a rodný dům velkého operního 
skladatele Pucciniho. Italským venkovem dojezd do městeč-
ka Montecatini Terme, které je ideálním výchozím mís-
tem pro poznání severní části Toskánska. Celý den bez kol.
3. den: Autokarem s  naloženými koly do  kolébky rene-
sance Florencie. Prohlídka města s  významnými histo-
rickými památkami – honosně zdobený Dóm (4. největší 
katedrála v Evropě a hlavní symbol města), slavný Ponte 
Vecchio (Starý most), náměstí Piazza della Signoria zdobe-

né Neptunovou kašnou a sochou Davida od Michelangela. 
Na kolech zvlněnou krajinou do Casini, naložení kol a do-
jezd na ubytování. 
4. den: Autokarem s naloženými koly do památné Pisy. 
Prohlídka města – Dóm a slavná šikmá věž, náměstí Zá-
zraků. Na kolech podél řeky Arno přes Vecchiano a Monte 
Carlo (hrad) zpět do Montecatini Terme. 
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. Jed-
ním z  exponátů je i model kola. Přes Cerreto Guidi zpět 
na ubytování. 

termín: číslo zájezdu: Cena:

11.7. – 17.7. 1710 9280 kč

ubytování: 4x hotel nedaleko Leidenu, 2lůžkové pokoje 
s příslušenstvím
Stravování: 4x snídaně
nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec 
Králové, Praha, Plzeň 

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, dopravu klima-
tizovaným autokarem s vlekem na kola, průvodce, kom-
plexní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storna 
a pojištění CK

1. - 2. den: Odjezd ve večerních hodinách, noční přejezd 
SRN, ráno dojezd k národnímu parku Hoge Veluwe – 
největší nizozemská přírodní rezervace. Zde uvidíte lovecký 
zámeček, muzeum obrazů (V. van Gogh). Celý areál je pro-
tkán cyklostezkami, po  kterých budete projíždět na  tam-
ních kolech. Odpoledne přejezd autokarem na ubytování.
3. den: Leiden – prohlídka univerzitního města, Sche-
veningen – nejznámější přímořské lázně, Madurodam 
– návštěva miniaturních staveb, Haag - projížďka městem 
a zpět dunami.
4. den: Aalsmeer – největší světová burza květin, Am-
sterdam – prohlídka hlavního města, projížďka lodí.

5. den: Alkmaar - burza sýrů, Volendam - rybářská ves-
nice, Marken - bílý ostrov, Alida Howe - návštěva sýrárny 
a výrobny dřeváků.
6. - 7. den: Dunami do Zandwoortu, Harlem – malebné 
kanály se zvedacími mosty, Cruquius – starý parní mlýn 
sloužil k vysoušení poldrů. Naložení kol, noční přejezd SRN, 
příjezd v dopoledních hodinách. 

Rovinaté etapy po asfaltových cyklostezkách, kratší úseky 
po vedlejších silnicích.
Denní etapy: 20, 55, 40, 50, 55 km

hotel s polopenzí
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ubytování: 4x hotel v Montecatini Terme, 2lůžkové pokoje 
s příslušenstvím
Stravování: 4x polopenze (snídaně, večeře)
nástupní místa: Vrchlabí, Hradec Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x polopenzi, dopravu kli-
matizovaným autokarem s vlekem na kola, průvodce, kom-
plexní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storna 
a pojištění CK

Část vyhlášené dálkové cyklostezky Alpe Adria 
Radweg od ostrých štítů Julských Alp přes nád-
herné úseky po trase zrušené bývalé železnice až 
do pobřežní nížiny.

termín: číslo zájezdu: Cena:

27.6. – 2.7. 1712 6560 kč

6. - 7. den: Přejezd do starořímského města Pistoia – 
prohlídka centra s řadou historických domů v toskánském 
stylu. Prato – katedrála, kazatelna sv. Opaska, pevnost 
z  bílého kamene. Naložení kol, noční přejezd Rakouska 
s dopoledním dojezdem domů. 

Etapy vedou většinou po vedlejších silnicích mírně zvlně-
ným terénem.
Denní etapy: 0, 70, 60, 55, 55 km

Od julských alp k jaderskému moři

1. - 2. den: Odjezd ve večerních hodinách, noční přejezd 
Rakouska do Slovinska. Začátek cyklistiky v Mojstraně. 
Podél řeky Sava Dolinka do horského střediska Kranjska 
Gora, Planica – areál skokanských můstků s mamutím 
můstkem Letalnica. Od italského Tarvisia vás čeká cyklis-
tický ráj. Cyklotrasa lemovaná hezkými horskými scenérie-
mi vede po zrušené železniční trati s několika osvětlenými 
tunely a viadukty.
3. den: Pontebba – průjezd horským údolím řeky Fella 
do Chiusaforte a podél Canalu dell Ferro do nádherné stře-
dověké vesnice Venzone.
4. den: Udine – hlavní město provincie Friuli-Venezia 
Giulia (prohlídka historického centra s renesančními a ba-
rokními paláci, zámek) a dále rovinatým terénem do Pal-

manovy – půdorys města má tvar devíticípé hvězdy, tři 
vstupní brány, hlavní náměstí a katedrálu. 
5. – 6. den: Aquileia se slavnou bazilikou s mimořádnými 
mozaikami, opět po tělese bývalé železnice vinným regio-
nem (produkují se zde jedny z nejkvalitnějších červených 
vín na světě). A pak už začnete cítit mořský vzduch, najede-
te na hráz přetínající lagunu a dojedete do Grada, které se 
rozkládá na několika ostrůvcích, koupání na písečné pláži. 
Naložení kol a večerní odjezd do ČR s příjezdem v brzkých 
ranních hodinách. 

Etapy vedou po  asfaltových cyklostezkách místy po  ved-
lejších silnicích. Jsou převážně rovinaté, ve druhé etapě je 
dlouhé stoupání. Denní etapy: 55, 50, 60, 30 km

ubytování: 3x hotely, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím 
(Bagni, Venzone, Palmanova)
Stravování: 3x snídaně
nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké Mýto, 
Litomyšl, Svitavy, Brno 

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, dopravu klima-
tizovaným autokarem s vlekem na kola, průvodce, kom-
plexní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storna 
a pojištění CK

NOVINKA

Informace o dalších zájezdech, fotogalerii, slevy 
a aktuality najdete na www.cyklotur.cz
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V doprovodu řek Isarco, Adige a štítů Do-
lomit projedeme panenskou přírodou alp-
ských pastvin a bohatých vinic z Brenneru 
na rakousko-italských hranicích až k nej-
většímu italskému jezeru Lago di Garda. 
Krásně upravenou a značenou asfaltovou 
cyklostezku lemují kouzelná městečka, 
středověké hrady, je stále na co se dívat.

1. - 2. den: Večerní odjezd, noční přejezd Německa a Ra-
kouska na Brennerský průsmyk. Složení kol a po cy-
klostezce přes Vipiteno – městečko s  tyrolským rázem 
a  věží Torre dei Dodici – symbol města, kolem pevnosti 
Franzensfeste do Rodenecku.
3. den: Brixen – úzké středověké uličky soustředěné 
kolem katedrály a  paláce biskupů, místo pobytu K. H. 
Borovského. Po cyklostezce podél řeky Eisack ke klášteru 
Säben, údolím kouzelných terasovitých vinic do Bolzana 
– krásné historické centrum s gotickým dómem a archeo-
logickým muzeem.
4. den: Výjezd autobusem přes Karrerpass do  Moeny 
v údolí Val di Fassa. Na kolech přes Predazzo – areál 
skokanských můstků, Val di Fiemme mezi skalnatými 
vrcholky Dolomit a  malebnými loukami, kolem Cavalese 
přes Lavis do Trenta. 

5. den: Trento – prohlídka města, románská katedrála, 
Palazzo Pretorio, hrad, Orlí věž…Kolem nejmohutnějšího 
hradu Beseno do Rovereta, prohlídka města – benát-
ský hrad přeměněn na válečné muzeum. Možnost výjezdu 
na vrch Miravell se Zvonem padlých nebo ke hřbitovu pad-
lých v 1. světové válce – Ossario del Castel Dante. Dále 
k jezeru Lago di Garda a do Torbole, koupání.
6. - 7. den: Arco – zřícenina hradu, k vodopádu Varone 
a  do Rivy – vodní hrad, uličky starého města, koupání. 
Možnost prodloužení etapy do Malcesiny a zpět. Naložení 
kol a odjezd domů s příjezdem v brzkých ranních hodinách.

Etapy jsou převážně po  asfaltových cyklostezkách místy 
po  vedlejších silnicích mírně zvlněným terénem, některé 
kopce nám pomůže zdolat autobus.
Denní etapy: 55, 65, 80, 50/65, 25/60 km

termín: číslo zájezdu: Cena:

3.7. – 9.7. 1713 7880 kč

z Brenneru k Lago di Garda

ubytování: 2x hotely, 2 - 4lůžkové pokoje s vlastním so- 
ciálním zařízením (okolí Rodenecku a  Pietramurata), 
2x ubytovny, vícelůžkové pokoje s vlastním sociálním zaří-
zením (Bolzano a Trento)
Stravování: 4x snídaně
nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec 
Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, dopravu klima-
tizovaným autokarem s  vlekem na  kola, průvodce, kom-
plexní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storna 
a pojištění CK

Znovu zařazujeme tento oblíbený zájezd. Spo-
juje se v něm vše, co nesmí na pravé cyklodo-
volené chybět: cyklistika, poznávání kulturních 
památek a  krásné přírody, koupání v  jezeře, 
ochutnávky výborných italských vín a  jídel 
a samozřejmě jedinečné zmrzliny.

Lago di Garda

Jiří Čepek

Jiří Čepek
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termín: číslo zájezdu: Cena:

5.9. – 11.9. 1714 8380 kč
hotel s polopenzí

1. - 2. den: Odjezd v  podvečer z  Hradce Králové, noč-
ní přejezd Rakouska. Etapa po  východním pobřeží jezera 
– městečko Malcesine, Torri – hrad, Garda, Lazise, 
Pastrengo, kde budeme po 4 noci ubytovaní. 
3. den: Peschiera – krásné město s kanály a pevnostmi, 
přístaviště jachet. Sirmione – hrad, lázně (možnost ná-
vratu lodí). Západní pobřeží – Desenzano, Saló, Gardone, 
Maderno – možnost využití trajektu. 
4. den: Autobusem k lanovce na vrchol Monte Baldo, 
kam vás do výšky 1753m dopraví jedna z nejmodernějších 
lanovek v  Evropě. Na  kolech sjezd a  etapa vnitrozemím 
zpět do Pastrenga.
5. den: Autokarový výlet: horskou silnicí k  jezerům Lago 

di Idro, Lago di Ledro, vodopád Varone, Riva – nejnavště-
vovanější lázně. Po západním pobřeží přes Limone, Saló 
a Desenzano návrat na ubytování.
6. - 7. den: Na kolech do města lásky a umění Verony. 
Prohlídka – římský amfiteátr, scaligerský hrad s cihlovým 
mostem, balkón Julie, slavná náměstí s překrásnými palá-
ci, bazilika… Naložení kol a noční přejezd zpět do Hradce 
Králové s příjezdem v brzkých ranních hodinách.

Etapy po cyklostezkách a silnicích rovinatým až mírně zvl-
něným terénem, z Monte Balda dlouhý sjezd. 
Denní etapy: 45, 40/88, 52, 0, 30 km

ubytování: 4x hotel v Pastrengu, 2lůžkové pokoje s příslu-
šenstvím. Příplatek za 1lůžkový pokoj 610 Kč/noc.
Stravování: 4x polopenze (snídaně, večeře)
nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec 
Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x polopenzi, dopravu kli-
matizovaným autokarem s vlekem na kola, průvodce, kom-
plexní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storna 
a pojištění CK

Jeden z nejmalebnějších ostrovů ve Stře-
dozemí svým návštěvníkům nenabízí pou-
hé koupání v průzračném moři, ale také 
krásnou přírodu, kulturní a historické pa-
mátky, z nichž největším lákadlem jsou ty, 
které jsou spojené s elbským vyhnanstvím 
vojevůdce Napoleona.

elba

termín: číslo zájezdu: Cena:

15.9. – 24.9. 1715 9840 kč*

1. - 2. den: Odjezd v podvečer, přejezd Rakouska a Itálie. 
Trajektem z Piombina do Portoferraia, hlavního města os-
trova Elba. Přejezd na ubytování.
3. den: Severovýchodní část ostrova – Porto Azzurro, 
Rio Marina – městečko se strážní věží, Rio nell´Elba – 
bývalé hornické město, nejsevernější výběžek ostrova 
městečko Cavo, středověký hrad Volterraio.
4. den: Poloostrov Calamita – půvabné hornické a vinař-
ské 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 ostrova – Mar-
ciana Marina, lanovkou na  nejvyšší vrchol Elby Monte 
Capanne (1018 m), panoramatický výhled na celý ostrov. 
Pláže Fetovaia a Chiessi.
6. den: Volný den, možnost koupání nebo individuální cy-
klistika.
7. den: Střed ostrova – Lacona – komplex hotelů, bunga-
lovů a kempů, rybářská vesnička Procchio s krásnou pís-
čitou pláží, koupání na nejkrásnější pláži ostrova Biodolo. 
8. den: Portoferraio – maják a pevnost, Napoleonova 
vila, Capo d´Enfola, Viticcio – koupání, večer naložení kol.

* za příplatek 1240 Kč ubytování v apartmánu se 3 pokoji
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9. - 10. den: Dopoledne koupání, odpoledne trajektem 
do  Piombina, přejezd Itálie a  Rakouska, návrat do  ČR 
v dopoledních hodinách.

Etapy jsou mírně zvlněné až kopcovité po asfaltových sil-
ničkách, se sjezdy a výjezdy k plážím a do městeček.
Denní etapy: 0, 50, 35, 0, 0/50, 50, 40, 0 km

ubytování: 7x kemp nedaleko Portoferraia, 4lůžkové bungalo-
vy s 2lůžkovou ložnicí, obývací místností se dvěma lůžky a vyba-
veným kuchyňským koutem, příslušenstvím (sprcha, WC) a TV. 
Za příplatek 1240 Kč je možné ubytování v bungalovu se dvě-
ma samostatnými 2lůžkovými ložnicemi, obývací místností se 
dvěma lůžky, vybaveným kuchyňským koutem, příslušenstvím 
(sprcha, WC) a TV. Všechny bungalovy mají ložní prádlo a terasu 
se zahradním nábytkem. V areálu kempu je bazén, restaurace 

a v nedalekém městečku jsou další restaurace a obchod.
Stravování: vlastní
nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec 
Králové, Praha, Plzeň
Cena zahrnuje: 7x ubytování, finální úklid, dopravu klima-
tizovaným autokarem s vlekem na kola, 2x trajekt, průvod-
ce, komplexní pojištění léčebných výloh v zahraničí, storna 
a pojištění CK

Francouzská riviéra není pouze místem, které vábí 
světově proslulými letovisky, promenádami, lahod-
ným vínem a  vynikajícím jídlem, ale nabízí také 
nenáročnou cyklistiku po  upravených asfaltových 
stezkách. Poznávání tak můžete skloubit s příjem-
nou jízdou na  kole zakončenou koupáním v  prů-
zračném moři a procházkami po písčitých plážích.

azurové pobřeží

termín: číslo zájezdu: Cena:

16.6. – 25.6. 1716 8980 kč

1. - 2. den: Odjezd kolem poledne, noční přejezd Rakous-
ka a Itálie. Příjezd do největšího města Francouzské riviéry 
Nice. Zastávka s krátkou prohlídkou – zátoka Andělů, An-
glická promenáda, vyhlídka Chateau. Odpoledne přejezd 
do místa ubytování v Giens.
3. - 8. den: Pobyt u moře s následujícím programem:
Cyklistické výlety:
-  středověké město Hyeres – palmové město (1/2 dne), 

30 km
- ostrov Porquerolles (celý den), 25 km
- obchodní přístav Toulon (1/2 dne), 55 km
- Le Lavandou – květinové město (1/2 dne), 56 km

Fakultativně je možné uskutečnit tyto autokarové výlety:
-  velký kaňon řeky Verdon – nejvelkolepější přírodní 

výtvor tohoto druhu v Evropě
-  večerní Saint Tropez – známé přímořské letovisko 

a Port Grimaud – lagunové městečko nazývané malé 
Benátky

9. - 10. den: Dopoledne odjezd. Příjezd do ČR v poledních 
hodinách.

Cyklistické etapy jsou převážně rovinaté, pouze s několika 
kratšími výjezdy. Vedou po cyklostezkách nebo vedlejších 
silnicích, na ostrově po prašných cestách.

ubytování: 7x 4lůžkové mobilhomy v kempu u městeč-
ka Giens, 300 m od moře. Mobilhomy mají dvě oddělené 
2lůžkové ložnice, obývací pokoj s vybaveným kuchyňským 
koutem (lednice, sporák, nádobí), koupelnu (sprcha, WC), 
venkovní terasu se zahradním nábytkem. V areálu kempu 
je obchod, restaurace a bazén.
Stravování: vlastní
nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec 
Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 7x ubytování, turistickou taxu, dopravu 
klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, průvodce, 
komplexní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, 
storna a pojištění CK
Cena nezahrnuje: ložní prádlo, finální úklid a autokarové 
výlety. Cena jednoho výletu je 150 – 350 Kč. Výlety domlu-
ví průvodce během pobytu a uskuteční se při minimálním 
počtu 20 osob.
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Na kole po nejsvéráznější a nejtajemnější části Fran-
cie s keltskými tradicemi, vlastním jazykem, pohřeb-
ními mohylami – tumuly, seskupeními menhirů, divo-
kým skalnatým pobřežím, majáky a vysokým přílivem. 
Krásná cyklistika domovem Asterixe, po pobřeží bizar-
ních „růžových útesů“, ochutnáte typické mořské spe-
ciality a vykoupete se na písečných plážích Armoriky.

Bretaň na kolech

termín: číslo zájezdu: Cena:

21.7. – 30.7. 1717 13990 kč*

1. - 2. den: Ráno odjezd autobusem přes Německo do síd-
la bretaňských vévodů – Aramisova Vannes s opevněním 
a hrázděnými domy. Na kole Morbihanským zálivem. 
3. den: Přejezd autobusem do  Quimper – kulturního 
centra Bretaně. Na kole po Côte de Cornouaille – nej-
typičtější části Bretaně s kamennými kalváriemi, místním 
folklórem a  bretonštinou. Starobylé městečko legend 
Penmarch s majákem Ekmühl. Koupání v Atlantiku nebo 
pokračování ke kalvárii v Tronoen.
4. den: Na  kole k  Morbihanskému zálivu a  po  polo-
ostrově Quiberon krajem megalitické kultury. Table 
des Marchands a Grand Menhir Brisé – největší dolmen 
a menhir Bretaně, 2753 kamenných obelisků (menhirové 
řady, dolmeny) v Carnacu. 
5. den: Přístav Lannion. Po  pobřeží Corniche Bretonne 
se skalisky rozličných tvarů a kamennými kaplemi, krajem 
mýtů a legend o králi Artušovi. Údajný Avalon – ostrov Ile 
Grande, koupání.
6. den: Na kole rázovitým bretaňským vnitrozemím. Fary 

s kalváriemi a kamennými ohradami, Kerouatský mlýn, lesy 
a rašeliniště. Skalnaté pohoří Monts d´Arrée: vyhlídka z vr-
chu Roch Trévezel (384 m). Přístav Morlaix s mohutným 
viaduktem. 
7. den: Autobusem na rozeklané pobřeží a nejzápadnější 
bod Francie Pointe du Raz a mys Pointe du Van. Douar-
nenez s  vyhlídkou na  ostrůvek Tristana a  Isoldy. Na  kole 
na Ménez Hom, vyhlídky na pobřeží.
8. den: Na  kole poloostrovem Asterixe. Útesy a  vyhlídky 
Pointe de Penhir, Dinan. Koupání, prohlídka Crozon a Ca-
maret. 
9. - 10. den: Autobusem k pohádkové perle gotiky - kláš-
teru na ostrůvku Mont St. Michel (UNESCO), po Paříži 
nejnavštěvovanější místo Francie. Na kole kolem přilehlého 
zálivu. Odpoledne naložení kol a návrat zpět domů. 

Rovinatý až mírně zvlněný terén po  zpevněných cestách 
(někdy štěrk a šotolina).
Denní etapy: 45, 40/50, 55, 35/40, 60, 40, 45, 65 km

* při ubytování ve stanech sleva 2400 Kč

ubytování: 7x ubytování v kempech, 4lůžkové mobilhomy 
s oddělenými ložnicemi. Možné je také ubytování ve vlast-
ních stanech se slevou 2400 Kč/osoba.
Stravování: 8x polopenze (polní kuchyně)
nástupní místa: Brno, Žďár nad Sázavou, Hradec Králo-
vé, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem 
s vlekem na kola, 8x zvýšenou polopenzi (polní kuchyně), 
7x ubytování v  kempech, průvodce, komplexní pojištění 
včetně léčebných výloh v zahraničí, storna a pojištění CK

Zájezd pořádáme s partnerskou CK.

Cyklostezka vás povede od  pramene řeky Rhóny s  krásnou 
horskou kulisou kolem jezer a vodopádů, středověkými měs-
tečky k  největšímu švýcarskému jezeru a  nejkrásnějšímu 
městu na jeho břehu Montreux. Program je doplněn o návště-
vu horského střediska Zermatt s majestátním Matterhornem.

Údolím řeky Rhóny
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termín: číslo zájezdu: Cena:

8.8. – 14.8. 1718 9280 kč
atraktivní výjezd na kleine Matterhorn

1. - 2. den: Odjezd v podvečerních hodinách. Noční pře-
jezd Německa. Začátek cyklotrasy na  Grimselpassu 
(2166m), sjezd přes Gletsch do Oberwaldu – zajímavé 
staré dřevěné domy, Fiesch, Brig – zámek, do Vispu, zde 
naložení kol a dojezd autobusem na ubytování do Täsche. 
3. den: Hotelovým busem do Zermattu. Atraktivní výjezd 
lanovkami na Kleine Matterhorn s nádhernými výhledy 
na 29 čtyřtisícovek. 
4. den: Téměř 20km dlouhý sjezd do Vispu, dále podél řeky 
Rhóny, možnost přírodního koupání s výhledem na Crans 
Montanu, do nejstaršího švýcarského města Sionu (hrad 
Tourbillon, zámek Valére). 

5. den: Martigny – hrad Bátiaz, St. Maurice, Mont-
reux – prohlídka nejkrásnějšího města na břehu Ženev-
ského jezera. 
6. - 7. den: Vevey (komplex Nestlé, pomník Ch. Chaplina 
a Jana Palacha) a Lausanne – olympijské muzeum. Noční 
přejezd Švýcarska a Rakouska. Návrat v ranních hodinách.

Nenáročná trasa většinou po  asfaltových cyklostezkách 
a vedlejších silnicích se sjezdem z průsmyku a z Täsche. 
Stoupání vinicemi v poslední etapě lze nahradit méně ná-
ročnou jízdou po silnici. 
Denní etapy: 70, 0, 88, 82, 35 km

ubytování: 2x hotel v Täsch (2 - 4lůžkové pokoje s pří-
slušenstvím), 2x ubytovny – Sion a Montreux (vícelůžkové 
pokoje se společným sociálním zařízením)
Stravování: 4x snídaně. Za cenu 1950 Kč je možné do-
objednat 4 večeře.
nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec 
Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, pobytovou taxu, 
dopravu klimatizovaným autokarem s vlekem na kola, prů-
vodce, komplexní pojištění včetně léčebných výloh v zahra-
ničí, storna a pojištění CK

„Maďarské moře“ nabízí pestrou síť cyklostezek, 
které vás provedou nádhernou krajinou vinic, 
nově vybudovaných letovisek, termálních koupa-
lišť, hradů a zámků. K relaxaci po dni stráveném 
v sedle kola můžete využít unikátní termální jezero 
přímo v místě ubytování. Zájezdu je možné se zú-
častnit i bez kola a relaxovat v Hevízu a Zalakarosi.

Balaton

termín: číslo zájezdu: Cena:

15.6. – 18.6. 1719 5440 kč

1. den: Odjezd po půlnoci, noční přejezd přes Brno k Bala-
tonu do městečka Fonyöd. Odtud po asfaltové cyklostezce 
podél jižní strany Balatonu se zastávkou na koupání do měs-
tečka Keszthely. Prohlídka historického centra a  zámku 
Festetics s  nádherným anglickým parkem a  francouzskou 
zahradou. Krásným sjezdem dojezd na ubytování do Hevízu 
– nejproslulejší maďarské lázně s termálním jezerem.
2. den: Cykloetapa po druhém břehu Balatonu: městečko 
Szigliget se zříceninou stejnojmenného hradu, národní 
park Badacsony, průjezd vinicemi a  ochutnávka vína 
(možnost naložení kol), Tihany s krásným benediktinským 

klášterem. Naložení kol a dojezd zpět na ubytování auto-
busem.
3. den: Etapa přes Zalavár (zbytky staroslovanského 
hradiště a památník Milénia), kolem Kiss Balatonu do  lá-
zeňského městečka Zalakaros. Koupání v termálním kou-
pališti, naložení kol a autobusem zpět do Hevízu.
4. den: Dopoledne Hevíz – individuální program, koupání. 
Po obědě odjezd s příjezdem do ČR v pozdních večerních 
hodinách.

Etapy jsou převážně rovinaté, u  druhé etapy je v  závěru 

Jiří Čepek



telefon: 721 134 562 19

1. den: Odjezd po  půlnoci z  Hradce Králové, přejezd 
Slovenska. Dopoledne dojezd do  maďarského městečka 
Gönc. Odtud na kolech: nejmenší město v Maďarsku Pal-
háza s nejstarší maďarskou úzkokolejnou lesní železnicí, 
Sátoraljaújhely s kostelem postaveným na počest vína 
a malebné městečko s historickým centrem a termálními 
lázněmi Sárospatak. Místní hrad Rákoczi představuje 
mistrovské dílo renesanční architektury. 
2. den: Tokaj – „hlavní město“ maďarského vína ležící 
pod úpatím vrchu Tokaj (barokní zámek, radnice, pravo-
slavný chrám, synagoga, muzeum tokajského vína). Trajek-
tem přes Tisu a návrat zpět na ubytování. 
3. den: Etapa Slovenskem: Slovenské Nové Mesto – pa-

mátník M. R. Štefánika, Malá Trňa – Tokajský vinný dom, 
rozhledna ve tvaru sudu, vinné sklepy Viničky, Streda nad 
Bodrogom – nejnižší bod Slovenska, přejezd zpět do Ma-
ďarska. 
4. den: Autobusem s naloženými koly do lázeňského měs-
tečka Sóstófürdo, koupání v termálních lázních Aquarius 
nebo návštěva pozoruhodného skanzenu lidové architek-
tury. Odpoledne odjezd s  nočním příjezdem do  Hradce 
Králové.

Trasy rovinatým terénem s  kratšími stoupáními a  sjezdy 
většinou po vedlejších silnicích.
Denní etapy: 55, 75, 60, 0 km

několik výjezdů. Kolem Balatonu je asfaltová cyklostez-
ka a do Zalakarose je trasa po  vedlejší silnici. Vzhledem 
k  ubytování na  jednom místě přímo v  Hevízu je zájezd 

vhodný i pro dvojice nebo skupinky s rozdílnými zájmy (cy-
klistika / koupání a relaxace).
Denní etapy: 45, 40/82, 35, 0 km

ubytování: 3x hotel v centru Hevízu nedaleko termálního 
jezera (2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV) 
Stravování: 3x polopenze (snídaně, večeře)
nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké Mýto, 
Litomyšl, Svitavy, Brno

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi, dopravu kli-
matizovaným autokarem s vlekem na kola, průvodce, kom-
plexní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storna 
a pojištění CK

ubytování: 3x v městečku Sárospaták. U zájezdu č. 1720 
ve 4lůžkových apartmánech v kempu, který je cca 300 m 
od termálních lázní. Apartmány mají dvoulůžkovou ložnici, 
obývací pokoj se 2 lůžky, koupelnu a vybavený kuchyňský 
kout. U zájezdu č. 1721 ve 4* hotelu Bodrog v centru měs-
ta. 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, TV a malou lednič-
kou. V hotelu je zdarma k dispozici wellness (bazén, finská 
sauna, pára).

Stravování: zájezd č. 1720 vlastní, zájezd č. 1721 3x sní-
daně formou bufetu 
nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké Mýto, 
Litomyšl
Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani při ubytování 
v  hotelu, dopravu klimatizovaným autokarem s  vlekem 
na  kola, průvodce, komplexní pojištění včetně léčebných 
výloh v zahraničí, storna a pojištění CK

Oblast Tokaje se nachází při maďarsko-slovenské 
hranici a  je součástí Světového dědictví UNESCO. Už 
od středověku se zde pěstuje réva, z níž se lisují svě-
toznámá tokajská vína, která francouzský panovník 
Ludvík XIV. nazval králem vín a vínem králů. Místo naše-
ho pobytu –město Sárospatak, je centrem této proslulé 
vinařské oblasti.
Každý den možnost koupání v termálních lázních.

vinařská oblast Tokaj

termín: číslo zájezdu: Cena:

28.9. – 1.10. 1720 4460 kč

28.9. – 1.10. 1721 6120 kč

hotel s wellness nebo apartmány
nově etapa Slovenskem
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Nádherná krajina severovýchodního Pol-
ska posetá více jak tisícem jezer, hlubo-
kými lesy a zelenými loukami je ideálním 
místem pro pohodovou nenáročnou cy-
kloturistiku. To vše spojené s  prohlídkou 
historických a  kulturních památek nabízí 
příjemnou cyklodovolenou.

1. - 2. den: Odjezd večer, noční přejezd Polska. Ráno do-
jezd do  Olštýna, největšího města tohoto regionu, pro-
hlídka – zámek, katedrála sv. Jakuba. Autobusem pokra-
čujeme přes Mragovo do turistického střediska Gizycko. 
Dojezd na ubytování. Složení kol, krátká projížďka do měs-
tečka s pruskou pevností Boyen, otočný most, rozhledna, 
přístav.
3. den: Pozezdrze – bunkr Himmlera, Harcz, Sztynort 
– přístav jachet, Gierloz – prohlídka pozůstatků Vlčího 
doupěte, Hitlerova hlavního stanu v Polsku. 
4. den: Přes Gorazdowo a St. Rudóvku do městečka Ryn 
– hrad německých rytířů upraven na hotel ve stylu anglické 
gotiky. Dále přes Knis a Nakomiady do Ketrzynu – hrad, 
městské hradby a kostel sv. Jiří. Swieta Lipka – pout-

ní kostel, který se řadí k nejkrásnějším a nejzajímavějším 
příkladům barokního umění v Polsku. Návrat autobusem. 
5. den: Nejvýznamnější letovisko a  jachtařský přístav 
Mazurské jezerní plošiny Mikolajki. Jezero Luknajno 
– rezervace divokých labutí. Odpoledne možnost lodního 
výletu po jezerech.
6. - 7. den: Etapa kolem jezera Niegocin, přes Rydze-
wo a Rudu návrat na ubytování. Odpoledne naložení kol, 
noční přejezd Polska a v brzkých ranních hodinách příjezd 
do Hradce Králové.

Etapy jsou většinou po vedlejších silnicích mírně zvlněným 
terénem.
Denní etapy: 20, 85, 70, 65, 40 km

Mazurská jezera

ubytování: 4x hotelového typu u jezera Kisajno 5km od 
Gizycka, 2lůžkove pokoje s příslušenstvím (možné i 3lůž-
kové). Příplatek za 1lůžkový pokoj 350 Kč/noc.
Stravování: 4x polopenze (snídaně, večeře)
nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec 
Králové, Jaroměř, Náchod

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x polopenzi, dopravu kli-
matizovaným autokarem s vlekem na kola, průvodce, kom-
plexní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storna 
a pojištění CK

termín: číslo zájezdu: Cena:

15.8. – 21.8. 1722 6640 kč
4 noci s polopenzí u jezera

Rakousko-slovinské pomezí 
Bad radkersburg – radenci – Graz

termín: číslo zájezdu: Cena:

19.7. – 23.7. 1724 8560 kč

program viz str. 21

lázeňský hotel

NOVINKA

 © TV Bad Radkersburg/Bernhard Bergmann

Jiří Čepek
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Bad radkersburg – radenci – Graz

Lázeňská a vinařská oblast kraje kolem řeky Mury, malebná městečka 
a obce, dýňová pole a relaxace v termálních vodách krásného lázeňské-
ho komplexu.

ubytování: 4x hotel 2,5 km od Bledského jezera (2-3lůž-
kové pokoje s příslušenstvím). Příplatek za 1lůžkový pokoj 
je 450 Kč/noc. 
Stravování: 4x snídaně formou bufetu. Za  příplatek 
1000 Kč je možné přiobjednat 4x večeři.
nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké Mýto, 
Litomyšl, Brno

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, dopravu klima-
tizovaným autokarem s  vlekem na  kola, průvodce, kom-
plexní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storna 
a pojištění CK

Cykloturistika v jedinečném vápencovém pohoří 
nabízí překrásné scenérie, hluboké jeskyně, nád-
herná jezera, temné lesy i slunné louky v údolích. 
Bílé vápence, soutěsky, vodopády a prameny řek 
– to vše jsou jedny z nejkrásnějších hor v Evro-
pě. A také malebná městečka se sympatickými 
lidmi, se kterými se celkem snadno domluvíte.

1. - 2. den: Odjezd večer, přejezd Rakouska do lyžařského 
střediska Krajnska Gora. Cykloetapa do Planice s are-
álem skokanských můstků, přes Mojstranu a Jesenici k je-
zeru Bled, dojezd na ubytování. 
3. den: Vesnička Mojstrana, údolím řeky Triglavska Bis-
trica k  vodopádu Peričnik – pěší výstup pod vodopád. 
Dále soutěskou Vrata k chatě Aljaževov dom. Přes Ra-
dovnu a Gorje zpět na ubytování.
4. den: Etapa přes Bohinjskou Bystrici k Bohinjskému 
jezeru (možnost koupání), pěší túra k vodopádu Savica. 
Vogel – výjezd lanovkou na vyhlídku. Stejnou cestou zpět, 

nebo možnost zvolit náročnější trasu přes Pokljuku.
5. den: Radovljica, Begunje nad Goreniškem – hrad Ka-
men, Žirovnica, Breg, Zasip, pěší túra soutěskou Vint-
gar, Gorje a zpět na ubytování. 
6. den: Lodí na ostrov Otok – prohlídka kostela, Bled-
ský hrad – prohlídka, objezd jezera, naložení kol. Dojezd 
do ČR v nočních hodinách.

Kopcovité etapy po vedlejších silnicích a cyklostezkách. 
Denní etapy: 45, 50, 75, 35, 15 km

julské alpy

termín: číslo zájezdu: Cena:

29.8. – 3.9. 1723 7980 kč
ubytování v hotelu

cYKLOReLaXaČNÍ zájezdY
Kombinace cyklistiky, relaxace a individuálně i turistiky s kvalitním ubytováním na jednom místě. Hotely mají krásná wellness 
a bazény. Zájezdy v sobě zahrnují opravdu vše, co je pro aktivní dovolenou a odpočinek nutné: cykloetapy pěknou krajinou 
a malebnými městečky, možnost relaxace, koupání a bohaté stravování.

Rakousko-slovinské pomezí NOVINKA

Jiří Čepek
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termín: číslo zájezdu: Cena:

19.7. – 23.7. 1724 8560 kč*
lázeňský hotel

ubytování: 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, k dispozici 
lednička, župan a pantofle do bazénů. V hotelu je restau-
race, kavárna, pitná dvorana s minerální vodou ¨Radenska 
Tri Srca¨, obchůdky, šachové koutky a  wellness, kam je 
vstup v  ceně. Soustava bazénů vnitřních i  venkovních, 
vířivky různé teploty a  síly (28-38°C), plavecký bazén, 
dva dětské bazény, lehátka, odpočinkové plochy, venku 
dostatek travnatých ploch s lehátky, hřiště, dětský koutek. 
Otevřeno 7 – 21 hod.

Stravování: polopenze (snídaně a  večeře formou boha-
tého bufetu)
nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké Mýto, 
Litomyšl, Svitavy, Brno

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x polopenzi, vstup do ba-
zénů a wellness, dopravu klimatizovaným autokarem s vle-
kem na kola, průvodce, komplexní pojištění včetně léčeb-
ných výloh v zahraničí, storna a pojištění CK

1. den: Odjezd po půlnoci směr Brno s nočním přejezdem 
do  rakouského Leibnitz – prohlídka historického centra 
(radnice, kostel sv. Jakuba…). Na kolech po Římské cyk-
lostezce k řece Mur, kde se napojíme na Murskou cyk-
lostezku. Po ní přes Mureck s vodním mlýnem a Dietzen 
do  štýrského lázeňského střediska Bad Radkersburg, 
které je zároveň hraničním městem do Slovinska. Po něko-
lika kilometrech vás přivítají jedny z nejhezčích slovinských 
lázní Radenci, které budou celý pobyt vaším hostitelem.
2. den: Trasa Panoramatour k  vyhledávanému poutnímu 
místu St. Anna se stejnojmenným kostelem a  hezkým 
městečkem. Jízda tam vede po slovinském území (vinice, 
lesy, dýňová pole), je kopcovitější, ale s krásnými výhledy 
do  obou zemí. Zpět cesta po  rakouském území klesá, 
klikatí se mezi poli, menšími vesničkami a u Bad Radkers-
burgu se vrací do Radenci.
3. den: Po ranním koupání odjezd do Bad Radkersburgu 
– prohlídka hradbami obehnaného města (gotická radnice 
s osmibokou hodinovou věží, domy s nádvořími a arkádami, 
morový sloup na hlavním náměstí, lázeňské domy). Přejezd 

přes řeku Mur do  slovinského města Gornja Radgona, 
nad kterým se tyčí zdaleka viditelný zámek. Zde exkurze 
do vinného sklípku s ochutnávkou a návrat na relaxaci 
do Radenci. Individuálně možné etapu prodloužit. 
4. den: Etapa slovinskou krajinou nejprve po Murské cyklo-
stezce přes malé obce k tzv. Ostrovu lásky. Návštěva uni-
kátního plovoucího mlýna, který je dodnes funkční. Vyjížďka 
přívozem, odkud se naskytne hezký pohled na řeku a mlýn. 
5. den: Dopoledne koupání, kolem poledne s naloženými 
koly odjezd do hlavního města Štýrska a druhého největšího 
města Rakouska Grazu – prohlídka historické části, která 
je na seznamu UNESCO (radnice, kašna symbolizující čtyři 
hlavní řeky Štýrska, Zemský dům s arkádovým nádvořím, 
Zámecký vrch s  hodinovou věží). Navečer odjezd do  ČR 
s nočním příjezdem.

Etapy jsou kromě druhého dne rovinaté, vedou po asfalto-
vých cyklostezkách a ve Slovinsku částečně po vedlejších 
silnicích.
Denní etapy: 60, 65, 20/40, 60, 0 km

Úspěšný zájezd posledních sezón vás zavede 
do  jednoho z  nejkrásnějších regionů nejen v  Ně-
mecku, ale i  v  celé Evropě. Vysokohorská krajina, 
krásná údolí, nedotčená příroda, jezera, malebné 
vesničky, solné doly, termální prameny. To vše nabí-
zí oblast Berchtesgaden, která představuje v Alpách 
malý unikát.

Berchtesgadensko

* Dítě do 12 let sleva 2180 Kč, dítě 13 – 16 let sleva 1300 Kč. 
Dítě musí být ubytované na pokoji se 2 dospělými.

termín: číslo zájezdu: Cena:

4.7. – 8.7. 1725 10380 kč*

* Dítě do 12 let sleva 3100 Kč, dítě 13 – 15 let sleva 1880 Kč.
Dítě musí být ubytované na pokoji se 2 dospělými.

hotel s wellness a bazénem
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ubytování: 4x v hotelu, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím 
a TV. V hotelu je k dispozici bazén a wellness - pára, sau-
na, whirpool (vše v ceně zájezdu). Příplatek za 1lůžkový 
pokoj 350 Kč/noc. Dítě do 12 let sleva 3100 Kč, dítě 13 
– 15 let sleva 1880 Kč. Dítě musí být ubytované na pokoji 
se 2 dospělými.
Stravování: 4x polopenze (snídaně formou bufetu, veče-
ře formou 3chodového menu se salátovým bufetem)

nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec 
Králové, Praha

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x polopenzi, vstup do 
bazénu a wellness, dopravu klimatizovaným autokarem 
s vlekem na kola, průvodce, komplexní pojištění včetně 
léčebných výloh v zahraničí, storna a pojištění CK

1. den: Odjezd po půlnoci s dopoledním příjezdem k  je-
zeru Mattsee. Cykloetapa: městečka Seeham, Nussdorf, 
Oberndorf – zde poprvé zazněla vánoční píseň Tichá noc, 
přes řeku Salzach, která tvoří hranici mezi Rakouskem 
a  SRN, do  obce Laufen. Malými vesničkami s  výhledy 
na alpské velikány přes Saaldorf a Freilassing do Ainring, 
kde budeme po 4 noci ubytováni v krásném hotelu.
2. den: S  naloženými koly přejezd do  Prien k  největší-
mu jezeru Bavorska Chiemsee, jejž obklopuje nádherná 
alpská scenérie. Lodí k zámku Herrenchiemsee, který 
nechal postavit slavný král Ludvík II. Bavorský jako jedno ze 
svých sídel snů. Po návštěvě zámku na kole po cyklostezce 
podél jezera, obce Bretbrunn, Seebruck, Chieming. Zde se 
s jezerem rozloučíme a přes Traunstein (možnost naložení 
kol) a Teisendorf se vrátíme zpět na ubytování.
3. den: Podél řeky Saalach do  lázeňského města Bad 
Reichenhall. Zdravý vzduch uprostřed nedotčeného 
světa hor a  sůl jako léčivý přírodní poklad staví tuto ob-
last na přední místo, pokud jde o pobyt prospěšný zdraví. 
Vzduch je zde naplněný jemnými solnými krystaly, proto 

stojí za to si město projížďkami a procházkami užít.
4. den: Autokarový výlet: Kehlsteinhaus – Orlí hnízdo 
(1834m) – výjezd k dokumentačnímu centru a pak místní-
mi autobusy na horu Kehlstein. Výtahem ve skále vyjede-
me k proslulé Hitlerově pevnosti Orlí hnízdo, která se tyčí 
na úzkém skalnatém hřebeni – nádherné výhledy do širo-
kého okolí. Ledovcem vytvořené snad nejhezčí alpské je-
zero Königsee s úžasně čistou vodou, ve které se zrcadlí 
druhý nejvyšší vrchol Německa Watzmann (2713m). Zážit-
kem je plavba lodí ke kostelu sv. Bartoloměje spojená 
s hezkou procházkou.
5. den: Na  kole do  rodiště W.A. Mozarta Salzburgu – 
prohlídka historické části města. Dále po Mozartově stezce 
přes městečka Eugendorf a Thalgau k jezeru Mondsee. 
Dojezd do Hradce Králové do půlnoci.

Etapy vedou částečně po rovině a částečně zvlněným te-
rénem, většinou po asfaltových cyklostezkách a vedlejších 
silnicích. 
Denní etapy: 40, 38/68, 37, 0, 50 km

lermoos, Zugspitze, 
Garmisch-partenkirchen

Velmi úspěšný zájezd opakuje-
me ve 2 termínech. 
Vápencové masivy Alp, výjezdy la-
novkou, nejdelší pěší lanový most 
světa, olympijské město, krásná 
rakouská i německá městečka, je-
zera, soutěsky, vodopády, příjemná 
atmosféra luxusního hotelu.

Tyrolsko-bavorské pomezí

termín: číslo zájezdu: Cena:

11.7. – 16.7. 1726 10180 kč*

1.8. – 6.8. 1727 10180 kč*

hotel s wellness,
venkovní i vnitřní bazén

* Dítě do 11 let sleva 2760 Kč, dítě 12 – 15 let sleva 1380 Kč. 
Dítě musí být ubytované na pokoji se 2 dospělými.

Pavel Žďárek
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1. - 2. den: Odjezd v pozdních večerních hodinách přes 
Německo s  dopoledním příjezdem do  „Brány Tyrolska“ 
městečka Reute. Na  kolech po  cyklostezce Via Claudia 
Augusta přes Waldrast a Ehrenberg se zastávkou a mož-
ností projít se ve výšce 114 m po  lanovém mostě „high-
line179“ zapsaném v Guinnessově knize rekordů. Pokra-
čujeme přes Heiterwang do Lermoos, kde je v krásném 
hotelu po 4 noci ubytování.
3. den: Na kole do Ehrwaldu, výjezd lanovkou i  s  koly 
do výšky 1500 m a panoramatickou cestou s krásnými vý-
hledy přes Leutasch sjezd do německého Mittenwaldu. 
Prohlídka města, naložení kol a návrat na ubytování. Indivi-
duálně možnost dojezdu na ubytování na kole.
4. den: Etapa Ehrwald, Griesen, podél jezera Plansee, 
kamenitým úsekem k jezeru Heiterwanger See s mož-

ností koupání, lesním úsekem přes Büchlbach a Lähn zpět 
na ubytování.
5. den: Autokarem do Ehrwaldu. Výjezd lanovkou na nej-
vyšší německou horu Zugspitze (2962 m), krásný pano-
ramatický výhled.
6. den: Známý Garmisch-Partenkirchen – návště-
va olympijského stadionu. Soutěska Partnachklamm, 
Farchant a Oberau. Naložení kol a návrat do ČR v pozdních 
nočních hodinách.

Etapy vedou mírně zvlněným, místy kopcovitým terénem 
s nádhernými výhledy na okolní štíty. Stezky jsou většinou 
šotolinové, štěrkové a  kamenité, kratší úseky po asfalto-
vých cyklostezkách a vedlejších silnicích.
Denní etapy: 30, 45/85, 50, 0, 45 km

ubytování: 4x v 4* hotelu (2lůžkové pokoje s příslušen-
stvím). V  hotelu je k  dispozici vnitřní i  venkovní bazén, 
sauna a wellness (vše v ceně). Příplatek za 1lůžkový pokoj 
260 Kč/noc. 
Stravování: 4x polopenze (bufetová snídaně, večeře 
4chodové menu se salátovým bufetem)

nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec 
Králové, Praha
Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x polopenzi, vstup do ba-
zénů a  wellness, dopravu klimatizovaným autokarem 
s  vlekem na  kola, průvodce, komplexní pojištění včetně 
léčebných výloh v zahraničí, storna a pojištění CK

termín: číslo zájezdu: Cena:

28.9. – 1.10. 1721 6120 kč

program viz str. 19

vinařská oblast Tokaj NOVINKA

cYKLOTRaSY v ČR

Největší neosídlené území ve vnitrozemí Čech, drsně krásná 
krajina zpřístupněná pro turisty teprve v posledních letech. 
Díky husté síti bývalých vojenských silniček jsou zde výborné 
podmínky pro cyklisty.

Brdy

termín: číslo zájezdu: Cena:

29.4. – 1.5. 1728 2320 kč

NOVINKA
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1. den: Ráno odjezd přes Prahu do Hořovic – zámek s par-
kem se sochami M. B. Brauna a  pozoruhodnou Sluneční 
bránou. Na kolech do Komárova, který je díky krásné krajině 
vyhledávanou chatovou oblastí, dále Strašice – vstupní 
brána do CHKO Brdy, roubené stavby brdského typu, Muze-
um Středních Brd a dojezd na ubytování.
2. den: Cykloetapa – Teslíny se zbytky bývalého kláštera, 
plánované místo pro americký radar Břízkovec, Padrťské 
rybníky, které sloužily jako rezervoár pro plavení dřeva 
do hutí, pozůstatky staveb zbouraných vesnic Padrť a Zá-
běhlá, lovecký zámeček Tři Trubky, vodní nádrž Pilská, 
obce Láz a Nepomuk a malebný Rožmitál pod Třemší-

nem – působiště známého skladatele a varhaníka J.J. Ryby.
3. den: Cykloetapa – bývalá sklářská ves Hutě pod 
Třemšínem, Skořice s  jedním z  nejstarších kostelů 
v  Čechách, Dobřív – unikátní technická památka Vodní 
hamr s ukázkou kovářského řemesla, Rokycany – nád-
herné náměstí s  řadou městských domů, zbytky hradeb 
a vojenské Muzeum na demarkační linii. Příjezd do Hradce 
Králové ve večerních hodinách.

Etapy zvlněným terénem většinou po bývalých vojenských 
cestách a vedlejších silnicích.
Denní etapy: 35, 50, 45 km

ubytování: 2x ve Věšíně v rekreačním areálu, 2-4lůžkové 
pokoje se společným sociálním zařízením v chatkách nebo 
v ubytovně
Stravování: 2x polopenze (snídaně, večeře) 
nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec 
Králové, Praha

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x polopenzi, dopravu 
klimatizovaným autokarem s  vlekem na  kola, průvodce 
a pojištění CK

Z oblasti Kralického Sněžníku přes severní výběžek Hané a pod-
hůří Jeseníků do známých lázní Velké Losiny.

1. den: Ráno odjezd z Hradce Králové do Dolní Hedeče 
– poutní areál Hora Matky Boží s monumentálním barok-
ním klášterem. Na kolech: Králíky, Červená Voda, sportovní 
areál Štíty, Drozdovská pila – oblíbené výletní místo, 
Hoštejn – torzo hradu z konce 13. st., Zábřeh – zámek, 
náměstí s mariánským sloupem a empírovou kašnou.
2. den: Hrabová, Úsov – zámek, dnes Lesnicko-lovecké 
muzeum, Loštice proslulé výrobou pravých olomouckých 
tvarůžků, Mohelnice, Lukavice, Zábřeh.
3. den: Postřelmov – hrobka rytířů Bukůvků, Bludov – zá-
mek a lázně, nejdůležitější brána do Jeseníků Šumperk, 

Velké Losiny – renesanční zámek, ruční papírna a Mu-
zeum papíru, lázně s  jedinečnou termální sirnou vodou, 
možnost koupání. Dojezd do  Hradce Králové v  pozdních 
večerních hodinách.

Etapy mírně zvlněným terénem po vedlejších silnicích a cy-
klostezkách.
Denní etapy: 45, 48, 30 km

zábřeh a okolí

termín: číslo zájezdu: Cena:

6.5. – 8.5. 1729 2140 kč

NOVINKA

ubytování: 2x motel v Zábřehu, 2-4lůžkové pokoje s pří-
slušenstvím
Stravování: 2x snídaně
nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké Mýto, 
Litomyšl

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x snídani, dopravu klimati-
zovaným autokarem s vlekem na kola, průvodce a pojištění 
CK
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Mělník rozkládající se na kopci nad soutokem dvou nej-
větších českých řek Labe a Vltavy je centrem vinařství, 
má krásný zámek, historické centrum obklopené hradba-
mi, ale také mnoho zajímavých míst v okolí, která navští-
víme při našich cyklotoulkách.

Vydejte se s námi do Karlovarského kraje na krásnou cy-
klotrasu, která prochází malebným údolím řeky Ohře od 
hranice s Německem až po hranici s Ústeckým krajem. 
Postupně projedeme Chebsko, Sokolovsko a Karlovar-
sko.

1. den: Po  poledni odjezd do  Mělníka – náměstí Míru 
s typickými podloubími a s kašnou se sousoším Vinobraní, 
radnice a k ní přiléhající bývalý kapucínský klášter.
2. den: Horní Beřkovice – bývalý zámek s anglickým par-
kem, Říp – rotunda sv. Jiří, Roudnice nad Labem – 
barokní zámek, Kratochvílova rozhledna, veslařský areál 
v Račicích.
3. den: Liběchov – zámek, kostel sv. Havla, skalní reliéfy 
a  jeskyně Klácelka, Čertovy hlavy, výhled na hrad Ko-

kořín, přírodní rezervace Kokořínský důl – skalní útvary 
Nedamy a Pokličky, Vojtěchov, Ráj.
Dojezd do Hradce Králové ve večerních hodinách.

Etapa prvního dne je většinou rovinatá se stoupáním 
na  Říp, část je po  vedlejších silnicích a  část po  krásné 
cyklostezce podél Labe. Druhý den je kopcovitější po ve-
dlejších silnicích.
Denní etapy: 70, 35 km

1. den: Odjezd po  poledni do  Sokolova na  ubytování. 
Prohlídka – náměstí, kapucínský klášter, areál zámku 
s parkem. 
2. den: Autobusem přejezd do Německa – Hohenberg 
an der Eger – nejzachovalejší hrad v celých Smrčinách. 
Cykloetapa kolem zříceniny tvrze Pomezná (zde vstupuje 
řeka Ohře na české území) a přehrady Skalka do Chebu 

(historické centrum se Špalíčkem), Mostov – zámecký are-
ál s javorovou alejí, Kynšperk nad Ohří – kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie a druhá nejdelší dřevěná lávka s krytou 
mostovkou u nás, Sokolov.
3. den: Královské Poříčí – statek Bernard – expozi-
ce „Zábavně naučné centrum řeky Ohře“ a řemeslné ob-
chůdky, Loket – město v meandru řeky Ohře, náměstí se 

Mělnicko

cyklostezka Ohře

ubytování: 2x v hotelu v Mělníku ve 2 a 3lůžkových poko-
jích se sprchou a WC
Stravování: 2x snídaně formou bufetu
nástupní místa: Hradec Králové

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x snídani, dopravu klimati-
zovaným autokarem s vlekem na kola, průvodce a pojištění 
CK

termín: číslo zájezdu: Cena:

19.5. – 21.5. 1730 2780 kč

termín: číslo zájezdu: Cena:

26.5. – 28.5. 1731 2360 kč
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1. den: Kolem poledne odjezd do Doubic na ubytování. 
Procházka po vesnici, která je nevyhlášenou památkovou 
rezervací klenotů lidové architektury (podstávkové domy), 
park plný dřevěných soch, lávek, vyřazené vojenské tech-
niky. 
2. den: Cykloetapa Krásná Lípa – Dům Českého Švý-
carska s  interaktivní expozicí, Studánka, bývalé hornické 
město Jiřetín pod Jedlovou, Horní Podluží, Chřibská 
– muzeum proslulého botanika Tadeáše Haenkeho, průjezd 
krásným skalním údolím zpět na ubytování. 
3. den: Cykloetapa romantickým Kyjovským údolím 

podél řeky Křinice přes Zadní Doubici do krásné německé 
vesničky Hinterhermsdorf – možnost pěší túry k přísta-
višti a plavba na  loďce po Křinici, Jetřichovice s krás-
nými lidovými roubenými stavbami, malebná náhorní ve-
snička Vysoká Lípa, Hřensko – nejníže položená obec 
v Česku ležící na soutoku Labe a Kamenice. 
Dojezd do Hradce Králové ve večerních hodinách.

Etapy kopcovitým terénem většinou po vedlejších silnicích 
a lesních cestách. 
Denní etapy: 45, 40 km

vznosnými barokními a renesančními domy a středověkým 
hradem tyčícím se na skále nad řekou, Svatošské skály 
– romantická skalní skupina připomínající zkamenělý sva-
tební průvod, Karlovy Vary – lázeňská zóna, Radošov – 
dřevěný krytý most přes Ohři z 18. století, Kyselka – kdysi 
nejkrásnější lázně v Evropě.

Dojezd do Hradce Králové v pozdních večerních hodinách.

Nenáročná trasa vede z velké většiny po cyklostezkách bez 
provozu vozidel. 
Denní etapy: 56, 54 km

ubytování: 2x v hotelu v Doubicích ve 2 – 4lůžkových po-
kojích s příslušenstvím
Stravování: 2x polopenze (snídaně, večeře)
nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec 
Králové

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x polopenzi, dopravu 
klimatizovaným autokarem s  vlekem na  kola, průvodce 
a pojištění CK

ubytování: 2x v ubytovně v Sokolově, 2 – 4lůžkové pokoje 
se společným sociálním zařízením
Stravování: 2x snídaně
nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec 
Králové, Praha

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x snídani, dopravu klimati-
zovaným autokarem s vlekem na kola, průvodce a pojištění 
CK

Národní park České Švýcarsko je krajinou pískovcových, 
čedičových a znělcových skal, hluboce zaříznutých sou-
těsek, kaňonů a skalních věží, hlubokých lesů, kterými 
protéká mnoho říček, potoků a řek. V mnoha obcích se 
dochovaly památky místní lidové architektury, reprezen-
tované především typickými hrázděnými domy s pod-
stávkou. Území parku je zpřístupněno desítkami kilomet-
rů pěších a cyklistických stezek.

České Švýcarsko

termín: číslo zájezdu: Cena:

9.6. – 11.6. 1732 2480 kč

NOVINKA

Václav Fanta
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Zarážení hory je tradiční slavnost vinařů, kdy se zavřou vinice 
před sklizní (zarazí se hora) a očekává se začátek vinobraní. Ce-
lou akci provází pestrobarevné kroje, cimbálová muzika a zpěv 
lidových písní.

1. den: Odjezd po poledni do Kobylí na ubytování.
2. den: Etapa vinicemi a vinařskými vesničkami: Terezín, 
Čejč, Šardice, Mutěnice – srdce vinařského Slovácka, 
Čejkovice s  templářskými sklepy, Vrbice s  kostelem 
sv. Jiljí, který se vypíná nad obcí. Navečer tradiční folklórní 
slavnost Zarážení hory v Kobylí.
3. den: Etapa: Velké Pavlovice, Starovičky, Šakvice, ko-

lem Novomlýnských nádrží do Iváně.
Dojezd do Hradce Králové ve večerních hodinách.

Etapy mírně zvlněným terénem po  polních nebo asfalto-
vých cyklostezkách a vedlejších silnicích.
Denní etapy: 45, 32 km

Kobylí – zarážení hory

ubytování: 2x penzion v  Kobylí, 2-4lůžkové pokoje 
s vlastním sociálním zařízením 
Stravování: 2x snídaně formou bufetu
nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké Mýto, 
Litomyšl, Svitavy

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x snídani, dopravu klimati-
zovaným autokarem s vlekem na kola, průvodce a pojištění 
CK

termín: číslo zájezdu: Cena:

25.8. – 27.8. 1733 2280 kč

NOVINKA

Opět zařazujeme do naší nabídky tradiční Znojemské vinobraní. 
Můžete se těšit na krásný průvod, pestrý program plný zábavy 
s ochutnávkou vín a burčáku.
Možností cyklistických tras je na Znojemsku mnoho. Individuálně 
je tedy možné program změnit.

znojmo – vinobraní

termín: číslo zájezdu: Cena:

15.9. – 17.9. 1734 2620 kč

1. den: Odjezd po poledni do Znojma na ubytování. Večer 
slavnosti vína s tradičním historickým průvodem a kul-
turním programem.
2. den: Etapa vinařským krajem: Dobšice, Hrádek, Jaro-
slavice – zámek s arkádami, Slup – unikátní vodní mlýn, 
Vrbovec, Nový Šaldorf. Večer bude patřit opět vinobraní.
3. den: Etapa vinicemi a NP Podyjí: Horní Břečkov, Lukov, 

Šobes – ostroh nad meandrem řeky Dyje s vinicemi, Ša-
tov – návštěva unikátního malovaného sklepa, Havraníky.
Dojezd do Hradce Králové ve večerních hodinách.

Etapy mírně zvlněným terénem po  polních nebo asfalto-
vých cyklostezkách a vedlejších silnicích.
Denní etapy: 50, 45 km

ubytování: 2x penzion ve Znojmě (2 - 4lůžkové pokoje se 
společným sociálním zařízením)
Stravování: 2x snídaně

nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké Mýto, 
Litomyšl, Svitavy
Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x snídani, dopravu klimati-
zovaným autokarem s vlekem na kola, průvodce, pojištění CK
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ubytování: 4x lázeňský léčebný dům Praha, 2lůžkové po-
koje s příslušenstvím a TV (k dispozici jsou i 3 a 4lůžkové 
pokoje). V hotelu je restaurace, bar, cukrárna, krytý bazén 
(úprava vody bez chlóru) a posilovna. Od lázeňské kolonády 
je lázeňský dům vzdálen 500 m.
Stravování: 4x polopenze (snídaně a večeře)
nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké Mýto, 
Litomyšl

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x polopenzi, výše uvedené 
procedury v hotelu, dopravu klimatizovaným autokarem, 
průvodce a pojištění CK
Cena nezahrnuje fakultativní výlety. Jejich uskutečnění do-
mluví na místě průvodce.

ReLaXaČNÍ a POzNávacÍ zájezdY
Relaxační zájezdy slouží hlavně k odpočinku, regeneraci a načerpání nových sil. K našim pobytům vybíráme osvědčená místa 
s termální léčivou vodou, příjemné a kvalitní ubytování a stravování. Během zájezdů je možné také poznat krásy pobytových míst 
při procházkách a kratších autokarových výletech.

V cenách všech zahraničních zájezdů je zahrnuto komplexní pojištění České pojišťovny včetně léčebných výloh v za-
hraničí, úrazového pojištění, odpovědnosti za škodu, cestovních zavazadel a storna (kromě 1 a 2denních 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.

Luhačovice jsou největší moravské lázně s dlouholetou tradicí. 
Množství lesů, krásná příroda, absence průmyslu zaručuje vzác-
nou čistotu ovzduší celé této rekreační a lázeňské oblasti, která 
se nachází v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

1. - 5. den: Dopoledne odjezd z Hradce Králové s příjez-
dem do Luhačovic kolem 14. hodiny. Ubytování. 
Relaxace, procházky v Luhačovicích. Místní příznivé klima-
tické podmínky, nádherná příroda, čistý vzduch prosycený 
silicemi z  okolních lesů, upravené parky a  fontány jsou 
oázou pro všechny, kteří se potřebují zastavit a relaxovat. 
Během procházek můžete obdivovat unikátní soubor sta-
veb ve stylu lidové secese architekta Dušana Jurkoviče. 
Během pobytu je v hotelu v ceně: 1x vířivka na ruce, 
1x klasická masáž částečná (záda, šíje), 1x inhalace, 1x 
léčebný tělocvik, 4x plavání v  krytém bazénu s možností 
využití hydromasážní lavice v  bazénu, 4x vodní rotoped, 
4x vířivka nohou, posilovna, pitná kúra minerální léčivý 
pramen Viola (luhačovické vody jsou považovány za jedny 

z nejúčinnějších v Evropě nejen pro vysoký obsah minerál-
ních látek, ale také pro vynikající proplynění) a posilovna. 
Další procedury je možné objednat na místě za příplatek.
Fakultativně bude možné uskutečnit půldenní výlety:
-  Brána Valašska Vizovice: exkurze do firmy Rudolf Jelí-

nek, která seznamuje s hlavními principy výroby, historií 
a tradicí firmy, procházka městem (zámek, farní kostel...) 

-  Zlín prohlídka města: budova radnice, vila Tomáše Bati, 
výstavní expozice Princip Baťa (bývalé Obuvnické muze-
um), zlínský mrakodrap, zámek, baťovské vily a  typické 
domky z režných cihel.

Poslední den dopoledne relaxace. Po obědě odjezd s ve-
černím příjezdem do Hradce Králové.

Luhačovice

termín: číslo zájezdu: Cena:

18.4. – 22.4. 1733 5480 kč
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1. den: Odjezd ráno. Kolem 14. hodiny příjezd do Büku, 
ubytování, koupání.
2. – 3. den: Lázně Bük, koupání, relaxace. 

4. den: Dopoledne koupání a relaxace. Kolem 13. hodiny 
odjezd zpět domů s příjezdem ve večerních hodinách.

Termální lázně Bük
Tradiční zájezd do  jednoho z  nejnovějších lázeňských 
center v Maďarsku znovu nechybí v naší nabídce. Čeká 
vás dokonalá relaxace v  osvědčených lázních, kam je 
přímý vstup z hotelu.
Lázně Bükfürdö nabízí léčebnou lázeňskou část 
(venkovní, polokryté i  vnitřní bazény s  léčivou vodou 
o  teplotě 32 – 38°C, plavecké bazény o  teplotě 26 
– 28°C), zážitkovou část (bazén s  divokou řekou, 
bublinková lůžka a bublinkové koupele, částečně kryté 
bazény s léčivou vodou a krytý zážitkový komplex sklu-
zavek) a saunový a wellness svět. V celém areálu se 
nachází odpočívárny, lehátka, restaurace a občerstvení.

termín: číslo zájezdu: Cena:

6.4. – 9.4. 1736 5880 kč*

26.10. – 29.10. 1737 5880 kč* hotel s wellness,
vstup do léčebné části lázní v ceně

* Dítě do 9 let sleva 2670 Kč, dítě 10 – 12 let sleva 1660 Kč. 
Dítě musí být ubytované na pokoji se 2 dospělými.

ubytování: 3x v 3* hotelu Répce, 2lůžkové pokoje s pří-
slušenstvím a TV, k dispozici je župan. Příplatek za 1lůžkový 
pokoj 290 Kč/noc. Hotel je přímo spojený krytou chodbou 
s lázeňským areálem. Součástí hotelu je wellness (bazén, 
whirpool, sauna, parní kabina), kam je vstup v ceně.
Stravování: 3x polopenze (snídaně a večeře formou bu-
fetu)
nástupní místa zájezd č. 1736: Hradec Králové, Pardu-
bice, Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno

nástupní místa zájezd č. 1737: Hradec Králové, Holice, 
Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno
Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi, vstup do lé-
čebné lázeňské části lázní Bük po  3 dny a  neomezený 
vstup do hotelového wellness, dopravu klimatizovaným au-
tokarem, průvodce, komplexní pojištění včetně léčebných 
výloh v zahraničí, storna a pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupné do  dalších částí lázní (cca 
od 270 Kč/den)

Termální lázně zalakaros
Malebné městečko Zalakaros se nachází 30 km od Balatonu. Na-
jdete zde krásně udržované parky a  hlavně jedny z  nejnovějších 
lázní v Maďarsku. Velikostí vodní plochy se řadí mezi 6 největších 
v zemi. Horká voda o teplotě 85 - 99°C byla objevena během prů-
zkumů ropných ložisek. Prameny poskytují léčivou vodu jódového 
a brómového charakteru a mají ze všech maďarských lázeňských 
vod nejvyšší obsah fluoru.
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3* hotel Freya se nachází v sousedství termálních lázní, se kterými je spojený krytou 
chodbou. V  ceně ubytování je vstupné do  lázeňského areálu Gránit (kryté termální 
bazény s teplotou vody 34 – 36°C) a do venkovního areálu (2 termální bazény). Za pří-
platek je možné navštívit zážitkovou část lázní (venkovní i vnitřní bazény s masážními 
proudy, tryskami, perličkami, plavecký a dětský bazén, svět saun...).

termín: číslo zájezdu: Cena:

14.4. – 17.4. 1738 5960 kč*
v ceně vstup do lázní

velikonoční termín

*Dítě do 5 let sleva 3480 Kč, dítě 6 – 14 let sleva 1740 Kč. 
Dítě musí být ubytované na pokoji se 2 dospělými.

1. den: Ráno odjezd z Hradce Králové. Kolem 14. hodiny 
příjezd do městečka Zalakaros. Ubytování, koupání.
2. - 3. den: Koupání a relaxace v termálních lázních.
4. den: Přejezd do lázeňského městečka Hevíz, koupání 

a relaxace v unikátním termálním jezeře. Po obědě odjezd 
s dojezdem do Hradce Králové v pozdních večerních ho-
dinách.

ubytování: 3x v 3* hotelu, 2lůžkové pokoje s příslušen-
stvím, TV, minibarem a balkónem, k dispozici je župan. 
Hotel je v těsném sousedství termálních lázní a je obklopen 
pěkným parkem. Příplatek za 1lůžkový pokoj 360 Kč/noc.
Stravování: 3x polopenze (snídaně a večeře formou bu-
fetu)
nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké Mýto, 
Litomyšl, Svitavy, Brno

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi, vstup do lá-
zeňského areálu Gránit, dopravu klimatizovaným autoka-
rem, průvodce, komplexní pojištění včetně léčebných výloh 
v zahraničí, storna a pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstup do zážitkových koupelí (6 Eur/den) 
a do termálního jezera v Hevízu (cca 250 Kč / 3 hodiny).

Termální lázně Kapuvár
Malé a velice příjemné termální lázně s léčivou vodou vhodné 
pro relaxaci a odpočinek v klidném prostředí. Nachází se v se-
verozápadním cípu Maďarska nedaleko Neziderského jezera.
Ve vnitřní části lázní Flóra se nachází tři menší bazény s teplo-
tou vody 26 – 38°C, sauna, masáže a odpočinková místnost 
a ve venkovní části jsou v květnu otevřeny 1 - 2 termální ba-
zény (35 – 36°C). Místní termální voda posiluje imunitní sys-
tém, působí blahodárně na onemocnění pohybového aparátu 
a urychluje regeneraci svalů a kloubů. V areálu je občerstvení 
a restaurace. 

termín: číslo zájezdu: Cena:

18.5. – 21.5. apartmán obsazený 2 osobami 1739 3760 kč

18.5. – 21.5. apartmán obsazený 3 osobami 1740 3340 kč

v ceně vstup do lázní

18.5. – 21.5. apartmán obsazený 4 osobami 1741 3080 kč

18.5. – 21.5. apartmán obsazený 5 osobami 1742 2780 kč
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1. den: Odjezd ráno. Po obědě příjezd do Kapuváru. Uby-
tování, koupání.
2. den: Koupání, relaxace. Půldenní výlet do nedalekého 
městečka Fertöd, kde se nachází jeden z nejkrásnějších 
a největších barokních zámků Maďarska. Zahrady kolem 
zámku jsou obzvlášť působivé, a  proto také dostal pře-
zdívku „Maďarský Versaille“. Zámek byl postaven před 
téměř 300 lety pro rod Esterházy, dnes patří do světového 
kulturního dědictví UNESCO. Více než deset let zde jako 
dvorní skladatel působil proslulý hudební skladatel Joseph 
Haydn. Zámecký komplex tvoří palác se 126 místnostmi, 

operní divadlo, poustevna, Dianin chrám, Venušin chrám, 
čínský pavilon, taneční pavilon, loutkové divadlo a rozlehlá 
zahrada. 
3. den: Koupání, relaxace. Fakultativně výlet do Sopro-
ně – jediné maďarské město s  kompletně zachovaným 
středověkým jádrem, s hradbami, gotickými domy, kostely 
a kláštery. Barokní Požární věž, která je symbolem a nej-
známější památkou města a románskogotický Kozí kostel, 
nejkrásnější ve městě. 
4. den: Dopoledne koupání, relaxace. Kolem 13. hodiny 
odjezd zpět domů s příjezdem ve večerních hodinách.

ubytování: 3x v apartmánech pro 2 – 5 osob. Apartmány 
mají 2lůžkovou ložnici s TV, druhou místnost s vybaveným 
kuchyňským koutem, rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 
rozkládacím křeslem pro 1 osobu a TV (případně dvě 2lůž-
kové ložnice), příslušenství a klimatizaci. Každý apartmán 
má terasu se zahradním nábytkem.
Stravování: vlastní. Apartmány jsou plně vybavené pro 
vaření (sporák, nádobí, lednice, kávovar, mikrovlnka). 
nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké Mýto, 
Litomyšl, Svitavy, Brno

Cena zahrnuje: 3x ubytování, vstup do lázní po všechny 
4 dny pobytu, dopravu klimatizovaným autokarem včetně 
výletu do  Fertödu, průvodce, komplexní pojištění včetně 
léčebných výloh v zahraničí, storna a pojištění CK
Cena nezahrnuje: fakultativní autokarový výlet do Soproně, 
který domluví průvodce během pobytu a uskuteční se při 
minimálním počtu 20 osob (cena výletu cca 150 Kč).

eger
Zveme vás do kouzelného města Eger s his-
torickou atmosférou, které leží mezi zelenými 
kopci pohoří Mátra a  Bükk uprostřed úrod-
ných vinic. Eger je nejen barokním skvostem 
s  mnoha historickými památkami, ale také 
lázeňským místem s proslulými lázněmi Eger-
termálfürdö, obklopenými krásným parkem. 
I gurmáni si zde přijdou na své při ochutnáv-
kách místních specialit a  vín – Egri Bikavér 
(býčí krev) či Egri Leányka (dívčí hrozno).

Termální lázně Egertermálfürdö – ven-
kovní a vnitřní bazény s unikátní léčivou vo-
dou 28 – 42°C, obsahem vápníku a hořčíku, 
blahodárně působící na pohybové ústrojí.

NOVINKA

termín: číslo zájezdu: Cena:

28.9. – 1.10. 1743 5980 kč
hotel s wellness

vstup do lázní v ceně

1. den: Brzy ráno odjezd přes Bratislavu a  Budapešť 
do  Egeru. Ubytování, relaxace v  hotelovém wellness. 
Večer procházka půvabným starým městem s  klikatými 
uličkami, středověkým hradem, tureckými památkami, ba-
zilikou, barokními budovami a kostely. 

2. den: Relaxace a  koupání v  lázních Egertermálfürdö. 
Prohlídka historického Egeru a výlet vláčkem do Údolí 
krásné paní (Szépasszony Völgy), které obklopují vinice 
a na 200 vinných sklípků s možností ochutnávky.
3. den: Dopoledne výlet do  NP Bukové hory. Měs-



telefon: 721 134 562 33

tečko Szilvásvárad známé chovem lipicánských koní. 
Úzkokolejkou do  údolí řeky Szalajky s  vodopády 
a vodními kaskádami, Muzeum lesnictví s expozicí milířů, 
chatrčí a nástrojů dřevorubců a uhlířů, možnost ochutnávky 
čerstvě ulovených pstruhů. Odpoledne relaxace a koupání 
v lázních.

4. den: Dopoledne relaxace a  koupání v  lázních. Kolem 
13. hodiny odjezd zpět domů s  příjezdem ve  večerních 
hodinách.

ubytování: 3x v 3* hotelu Flora nedaleko centra Egeru, 
2lůžkové pokoje s příslušenstvím. Z hotelové haly je možný 
přímý vstup do termálních lázní Egertermálfürdö. V hotelu 
je wellness – zážitkový a dětský bazén, infra, finská, parní 
a aromatická sauna, Kneipův chodník. Vstup do hotelového 
wellness a na termální koupaliště je v ceně pobytu. Přípla-
tek za 1lůžkový pokoj 450 Kč/noc.
Stravování: polopenze (snídaně a večeře formou bufetu)
nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké Mýto, 
Litomyšl, Svitavy, Brno

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi, vstup do 
hotelového wellness a termálního koupaliště, dopravu 
klimatizovaným autokarem, autobusový výlet, průvodce, 
komplexní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, 
storna a pojištění CK
Cena nezahrnuje: příplatek za zážitkové lázně, saunu, tu-
recké lázně (cca od 150 Kč) a vstupné při výletech

Moravské Toplice
Klidné lázeňské městečko Moravské Toplice se na-
chází v oblasti Zámuří v nejsevernější části Slovinska. 
Místní pramen je nejteplejší v zemi (72°C) a pro po-
užití v mnoha bazénech je chlazen na 38°C. Největší 
zvláštností je unikátní černá termální voda s výjimeč-
nými léčebnými vlastnostmi. 
Ubytování je zajištěno ve  4* hotelu s  lázeňským 
areálem, kam je vstup v ceně. Vnitřní část: bazény 
s perličkovými lehátky, masážními proudy a vířivkami, 
bazén s černou termální vodou, odpočinkové plochy. 
Venkovní část: plavecký bazén, zážitkový bazén, ba-
zén s  černou termální vodou, dětský bazén, občer- 
stvení. Bazény je možné využívat po celý den. Během 
pobytu je zdarma 1x vstup do  sauny. Další vstupy 
do sauny a wellness za příplatek.
Komplex Terme 3000 – moderní lázeňský komplex 
s 22 venkovními a vnitřními bazény s celkovou vod-
ní plochou 5000 m2. V některých bazénech je černá 
termální voda, která je pro tuto lokalitu typická a léčí 
revmatismus, kožní a dýchací problémy a pooperač-
ní stavy. V  areálu se nachází také mnoho vodních 
atrakcí (skluzavky, gejzíry, tobogány, masážní trysky, 
saunový svět...).

termín: číslo zájezdu: Cena:

14.9. – 17.9. 1744 5960 kč*
hotelové lázně v ceně

* Dítě do 9 let sleva 1660 Kč, dítě 10 – 12 let sleva 1000 Kč. 
Dítě musí být ubytované na pokoji se 2 dospělými.
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1. den: Odjezd brzy ráno z Hradce Králové. Kolem 14. ho-
diny příjezd do Moravských Toplic. Ubytování, koupání.
2. - 3. den: Koupání a relaxace v hotelových bazénech 
nebo v lázeňském komplexu Terme 3000. Fakultativ-
ně možné uskutečnit půldenní autokarové výlety:
-  Ostrov lásky na řece Muře, který se proslavil nejen díky 

milostným dostaveníčkům vrchnosti, ale také díky unikát-
nímu plovoucímu mlýnu, který je dodnes funkční. Au-
tentickou atmosféru podpoří vyjížďka místním přívozem, 
odkud se naskytne překrásný pohled na řeku a mlýn.

-  Dobrovnik – návštěva tropické zahrady s  množstvím 
orchidejí a dalších tropických rostlin, jezero Bukovni-
ško – oblast s  druhým největším výskytem energetic-
kých míst v Evropě (procházka, kaple a pramen sv. Víta), 
zastávka u  městečka Bogojina s  farním kostelem ar-
chitekta Plečnika vybudovaném na  starém románském 
základě. 

4. den: Dopoledne koupání, relaxace. Po  obědě odjezd 
zpět do ČR s příjezdem do půlnoci.

ubytování: 3x v 4* hotelu Vivat, 2lůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky (sprcha, WC, TV, fén, župan). Přímo z hotelu 
je možné projít do lázeňského areálu, kam je vstup v ceně. 
Příplatek za 1lůžkový pokoj 350 Kč/noc. 
Stravování: 3x polopenze (snídaně a večeře formou bo-
hatého bufetu)
nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké Mýto, 
Litomyšl, Svitavy, Brno

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi, neomeze-
ný vstup do  hotelového lázeňského komplexu, 1x vstup 
do  sauny, dopravu klimatizovaným autokarem, průvodce, 
komplexní pojištění včetně léčebných výloh v  zahraničí, 
storna a pojištění CK
Cena nezahrnuje: autokarové výlety. Výlety domluví průvod-
ce během pobytu a uskuteční se při minimálním počtu 20 
osob (cena jednoho výletu cca 100 Kč + vstupné). Vstupné 
do lázeňského komplexu Terme 3000 (od 10,50 Eur).

Bad Füssing
Objevte největší termální centrum v  Evropě a  ponořte 
se do blahodárných, léčivých pramenů. Síla místní lé-
čivé vody učinila z Bad Füssingu přední evropské lázně, 
které nabízejí relaxaci a uvolnění v každém ročním ob-
dobí. Lázně rozmazlují své hosty více než 80 různými 
terapeutickými a wellnessovými bazény s  termální vo-
dou na  ploše okolo 12.000 m², saunami, plaveckými 
bazény, párou...
Ke  spokojenosti přispívá ubytování v  pěkném hotelu 
s kvalitními službami.

termín: číslo zájezdu: Cena:

29.4. – 1.5. 1745 4320 kč

26.10. – 29.10. 1746 5520 kč 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 umělý-
mi vlnami; Europa Therme – areál s mnoha perličkovými 
koupelemi, vodními masážemi šíje a ramen, siřičitý bazén 
a bazén s vodními atrakcemi – např. 120m dlouhý kanál 
proudící vody; Therme 1 – kromě bazénů také 2 jeskyně 
s parními lázněmi, komplex saun včetně jedinečné sauny 

bramborové nebo čarodějnické. 
Do všech bazénů stále přitéká čerstvá přírodní voda z pů-
vodního pramene.
Všude jsou k dispozici odpočinkové plochy (lehátka zdar-
ma), šatny a v každém areálu je možnost občerstvení.
Vstup do jednotlivých komplexů je vždy na 5 hodin.
 
1. den: Odjezd ráno přes Pasov do Bad Füssingu. Kou-
pání.
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1. den: Odjezd večer, noční přejezd SRN.
2. den: Město Thann s krásnou gotickou katedrálou, vy-
hlídková jízda po tzv. Route de Crêtes, pohodlně zdoláme 
hned dva nejvyšší vrcholy pohoří Vogézy – Grand Ballon 
(1424 m) a Hohneck (1363 m), nenáročný výstup na  vr-
chol. Lapoutroie – muzeum likérů s  ochutnávkou, ex-
kurze do nedaleké sýrárny, kde se produkuje nejznámější 
alsaský sýr zvaný münster (ochutnávka, možnost nákupu). 
Perla středního Alsaska Colmar, kde bude po  dvě noci 
ubytování.
3. den: Impozantní hrad Haut-Koenigsbourg, vévodí-
cí kraji z  výšky 757 m. Zastávka v  romantickém vinicemi 
obklopeném městečku Ribeauvillé, možnost ochutnávky 
vína. Navštívíme hradbami obehnaný půvabný Riquewihr 
– nejlépe zachované vinařské městečko je pokladnicí 

středověkých a renesančních domů. Equisheim – město 
stavěné kruhovitě kolem centra a  nejzachovalejší měs-
to v  Alsasku. Večerní Colmar – krásné historické jádro 
s hrázděnými domy, malebná část při vodním kanálu „Malé 
Benátky“, Rybářské nábřeží a úzké uličky s mnoha kavár-
ničkami.
4. – 5. den: Obernai – město se středověkými hráz-
děnými domy, rodiště patronky Alsaska sv. Otýlie. Výjezd 
ke  klášteru Mont Sainte Odile – nádherné výhledy, 
prohlídka komplexu. Štrasburk – procházka „křižovatkou 
Evropy“ s  nádhernou pískovcovou katedrálou, projížďka 
lodí starým městem a nejmalebnější čtvrtí „Petit France“, 
sídlo Evropské rady a Evropského parlamentu. V podvečer 
odjezd přes SRN s příjezdem do Hradce Králové v pozdních 
nočních až brzkých ranních hodinách.

ubytování: 2x (resp. 3x) v 3* hotelu nedaleko Bad Füssin-
gu, 1 – 2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV
Stravování: 2x (resp. 3x) polopenze (snídaně formou bu-
fetu, večeře 3chodové menu)
nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec 
Králové, Praha

Cena zahrnuje: 2x (resp. 3x) ubytování, 2x (resp. 3x) 
polopenzi, dopravu klimatizovaným autokarem, průvodce, 
komplexní pojištění včetně léčebných výloh v  zahraničí, 
storna a pojištění CK 
Cena nezahrnuje: vstup do  termálních lázní (cca 11 Eur/
vstup na 5 hodin)

2. den (resp. 2. – 3. den): Koupání. Procházky hezkým lá-
zeňským městečkem. U podzimního zájezdu na 3 noci výlet 
do nedalekého lázeňského střediska Bad Griesbach, kde 
načerpáte novou energii v horkých vodách místních pra-
menů. K dispozici je 13 bazénů s  léčivou termální vodou 
na celkové ploše 1.600 m². 

3. den (resp. 4. den): Dopoledne koupání. Odpoledne 
odjezd zpět do ČR, dojezd do Hradce Králové ve večerních 
hodinách.

alsasko
Zveme vás do krásné oblasti Francie - Alsaska 
mezi pohořím Vogézy a  řekou Rýn. Maleb-
ná krajina, zachovalá středověká městečka 
s  nádhernou květinovou výzdobou, množství 
historických památek, rázovité vesničky a vý-
borné víno…

termín: číslo zájezdu: Cena:

5.5. – 9.5. 1747 4980 kč

ubytování: 2x hotel v  centru Colmaru, 2lůžkové pokoje 
s příslušenstvím
Stravování: 2x snídaně
nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec 
Králové, Praha, Plzeň

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x snídani, dopravu klimati-
zovaným autokarem, průvodce, komplexní pojištění včetně 
léčebných výloh v zahraničí, storna a pojištění CK



Polské Slezsko
osówka – ksiaž – Stolová hora

Slezsko je půvabný region nejen kvůli kráse horské krajiny, ale také nádherné architektuře. Středověké hrady, zámky 
a působivé barokní rezidence navozují příjemnou historickou atmosféru. Podzemní město Osówka a úchvatná Stolová hora 
umocní atmosféru tohoto zájezdu.

termín: číslo zájezdu: Cena:

3.6. – 4.6. 1748 1380 kč

1. den: Ráno odjezd přes Náchod a Broumov do Osówky. 
Prohlídka Podzemního města – nejzajímavější turistům 
zpřístupněný objekt Sovích hor s  největší délkou pod-
zemních chodeb. Velkolepý hrad Grodno ležící na okraji 
přírodní rezervace Soví hory, starobylé město Swidnica 
– kostel Míru postavený jako hrázděná stavba na půdory-
su kříže (UNESCO) a katedrála s nejvyšší věží ve Slezsku, 
Ksiaž – největší slezský zámek ležící na  vysokém skal-

natém vrchu, Broumov s klášterem – impozantní barokní 
komplex.
2. den: Karlów je výchozím místem pro turistiku národ-
ním parkem Stolových hor, procházka kolem skalních 
útvarů roztodivných tvarů a  tajemných zákoutí na  nejvyšší 
vrchol Velkou Hejšovinu. Krátká zastávka v Klodzku – 
pevnost tyčící se nad centrem města na Pevnostní hoře, go-
tický most. Dojezd do Hradce Králové ve večerních hodinách.

ubytování: 1x přímo v národní kulturní památce Klášter 
Broumov – unikátní ubytování v renovovaných mnišských 
celách, 2-4lůžkové pokoje se společným sociálním zařízením 
Stravování: 1x snídaně

nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec Králové
Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x snídani, dopravu klimati-
zovaným autokarem, průvodce, komplexní pojištění včetně 
léčebných výloh v zahraničí a pojištění CK

Lázně Hajdúszoboszló a květinové slavnosti v debrecenu

Severní část Velké uherské nížiny nabízí Hortobadský národní park, příjemná města, lázně a malebné vesničky, kde se 
konají v letních měsících poutě, slavnosti a festivaly. Zúčastníme se jednoho z nich.

NOVINKA

1. den: Noční přejezd Slovenska, dopoledne návštěva nej-
větší maďarské jeskyně Aggtelek. Dojezd do Hajdúszo-
boszló. Ubytování v hotelu, kde je možné využít k relaxaci 
a koupání krytý léčebný bazén, perličkovou lázeň a saunu 
a venkovní plovárnu s léčebným a dětským bazénem. Večer-
ní procházka městečkem.
2. den: Dopoledne návštěva největšího národního parku 
Maďarska Hortobágy – kamenný devítiobloukový most 
(híd), klasický hortobádský hostinec (Hortobágyi Csárda), 
projížďka po  5 km dlouhé úzkorozchodné železnici. Od-

poledne návrat do  Hajdúszoboszló a  koupání v  jednom 
z  největších lázeňských komplexů Evropy Hungarospa 
s desítkami vnitřních i venkovních bazénů (léčebné lázně, 
zážitkové lázně s vířivkami, aquapark s tobogány…) nebo 
relaxace v hotelových bazénech. 
3. den: Debrecen – druhé největší město Maďarska. Pro-
cházka historickým centrem s Velkým kalvinistickým kostelem 
a klasicistní radnicí jednou z nejhezčích v Maďarsku. Květi-
nové slavnosti konané u příležitosti státního svátku – květi-
nové alegorické vozy. Večer odjezd s ranním příjezdem do ČR.

ubytování: 2x v 3* hotelu v Hajdúszoboszló, 2lůžkové poko-
je s příslušenstvím a TV. V hotelu je léčebný bazén, perličko-
vé lázně a sauny a venkovní plovárna s léčebným a dětským 
bazénem – vstup v ceně.
Stravování: 2x polopenze (snídaně a večeře formou bufetu)
nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké Mýto, Li-

tomyšl, Svitavy, Brno

Cena zahrnuje: 2x ubytování, 2x polopenzi, vstup do hote-
lových bazénů, dopravu klimatizovaným autokarem, průvod-
ce, komplexní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, 
storna a pojištění CK

NOVINKA

termín: číslo zájezdu: Cena:

18.8. – 20.8. 1749 4520 kč
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