6 dní

Ptuj

Slovinsko je malá, ale rozmanitá země. Vydejte se
s námi do jeho východní části, kterou příroda obdarovala až nadbytkem přírodních krás. Ze sedla kola
si budete užívat rozvernost řeky Drávy, obdivovat
čistou přírodu, projíždět labyrintem vinic a ochutnávat vynikající vína a prekmurskou šunku, naslouchat příběhům historických měst i malebných vesniček a hlavně těšit se z pohostinnosti Slovinců.
1. den: Brzy ráno odjezd z ČR přes SRN, Rakousko
do Slovinska do největších slovinských termální lázní
se zážitkovým aquaparkem MORAVSKE TOPLICE.
Ubytování přímo v termálním areálu v příjemných
zděných apartmánech Trobentica (2–3 osoby) s vybaveným kuchyňským koutem a příjemným venkovním
sezením. Odpočinek v termálech. Večeře. Nocleh.
2. den: Po snídani autobusem do Mariboru. MARIBOR je překrásné historické město, které chrání nejstarší vinnou révu na světě. Po prohlídce města nasednete na kolo a podél řeky Drávy vyjedete do kouzelné
PTUJI. Tam přesednete do autobusu a odjedete zpět
do hotelu. Večeře. Relax v termálech.
3. den: Poznáte kouzelný vinařský kraj slovinskomaďarsko-chorvatského pomezí. Na kolo nasednete
přímo v Moravských Toplicích a dojedete až k nejvyšší
slovinské ROZHLEDNĚ VINARIUM, které se říká „Panonský maják“, situované u malebného lázeňského
městečka LENDAVA. Zpáteční cesta povede přes DOBROVNÍK. Tady doporučujeme sesednout z kol, abyste si prohlédli VELKOPĚSTÍRNU ORCHIDEJÍ a skleník s exotickými rostlinami. Návrat do hotelu. Večeře.
4. den: Autobusem přejezd do nejstaršího slovinského města PTUJ. Od ptujského hradu je připravena
cyklistická etapa do nejlepší vinařské oblasti Evropy.
Magický JERUZALÉM je unikátní svojí překrásnou krajinou s členitým terénem. Užijete si nádherná panoramata a ochutnáte místní Šipon v rodinném vinařství. Příležitost bude vína také výhodně nakoupit.
Zpátky do hotelu můžete jet na kole nebo využít podpory autobusu. Večeře. Volný program v termálech.
5. den: Celodenní relax v termálech nebo cyklistika
v jihozápadní části MAĎARSKA v regionu kouzelných malých lázní LENTI (cca 50 km).
6. den: Až do oběda je možné relaxovat v termálech,
nebo vyjet na kole poznávat slovinský venkov s JEZEREM BUKOVNIŠKO či vesničkou BOGOJINU
s kostelem architekta J. Plečnika. V TEŠANOVCÍCH
bude příležitost navštívit statek a OCHUTNAT prekmurskou šunku, dýňový olej, víno a čokoládu s netradičními příchutěmi, kterou sami vyrábějí. Odtud
odjezd zpět do ČR. Návrat domů do půlnoci.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

8 dní

Brač

Levandulový OSTROV HVAR (UNESCO) je považován za jeden z nejkrásnějších ostrovů na světě.
Sousední OSTROV BRAČ je obdivovaný pro jednu
z nejkrásnějších pláží. A ze sedla Vašeho kola
bude jejich krása ještě působivější!
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách přes
SRN, RAK, Slovinsko do Chorvatska.
2. den: Ráno přeprava trajektem na ostrov HVAR. Přivítá Vás starobylý STARI GRAD, proslulý pěstováním
levandule a vinné révy. Po krátkém odpočinku nasednete na kolo a vyjedete do oblasti STARINGRADSKÉ POLJE (UNESCO). Na cestě budete projíždět typickými dalmátskými vesničkami s pohádkovými kamennými domky kolem vinic, polí a sadů. Vystoupáte na nejvyšší vrcholek Hvaru sv. Nikola (628 m n.
m.), z něhož je úžasný výhled až na italské Apeniny.
Návrat do Starigradu. Večeře. Nocleh. (35 km)
3. den: Po snídani se vydáte do vesnice BRUSJE,
známé výrobou levandulových a rozmarýnových
éterických olejů, a do nejkrásnějšího města na Hvaru, přímořských lázní HVAR. Krása města a jeho prastarých uliček je umocněna nádhernou přírodou,
jíž dominují PEKELNÉ OSTROVY s místy ke koupání. Poznáte středověké kamenné vesničky VELO
GRABLJE a MALO GRABLJE s původní starou DINÁRSKOU ARCHITEKTUROU a občerstvit se můžete v KONOBĚ „STORI KOMIN“. Návrat na ubytování. Večeře. Nocleh. (25–40 km)
4. den: Relax u moře. Večeře. Nocleh.
5. den: Po snídani poznáte nejmenší ostrovní městečko VRBOSKA, které má překrásný ostrůvek uprostřed zátoky spojený můstky. Přezdívá se mu „MALÉ
BENÁTKY“. Projedete malebnými středověkými vesničkami JELSA, VRBANJ až na POLOOSTROV KABAL s překrásnými zátokami a malými plážemi lákajícími ke koupání. Večeře. Nocleh. (25–45 km)
6. den: Po snídani odjezd na ostrov BRAČ. Cyklistický program zahájíte v městečku BOL. Jeho
krásné pláže z bílého písku reprezentuje nádherná
PLÁŽ ZLATNI RAT. K nejpřitažlivějším místům dále
patří SKALNÍ KLÁŠTER BLACA. Návrat na ubytování. Večeře. Nocleh. (45 km)
7. den: Relax u moře. Večeře. Nocleh.
8. den: Snídaně. Dopoledním trajektem do SPLITU: prohlídka města, občerstvení-oběd. Odjezd zpět do ČR.
9. den: Návrat do ČR v brzkých ranních hodinách.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

4 dny

Údolí Mosely

Zažijte ze sedla kola překrásnou krajinu kolem
Mosely a Rýna, která je protkána stovkami kilometrů atraktivních cyklotras, jež procházejí malebnými vesnicemi a městečky, doprovázené kulisou
terasovitých vinic a kopců posetých středověkými
hrady. Terén je vhodný pro všechny věkové kategorie od dětí až po náročné cyklisty.
1. den: Kolem cca 5.00 hod. odjezd z ČR do
významného německého města MOHUČ, které leží
na soutoku Rýna s Mohanem na jeho levém břehu.
Po prohlídce historického centra, které zdobí hrázděné domy a mohutná červeně zbarvená románská
katedrála sv. Martina a sv. Štěpána, v sedle kola
přejedete Rýn a po jeho pravém břehu se vydáte
přes půvabné městečko ELTVILLE do vinařského
centra RÜDESHEIM. Zde se i s koly nalodíte na
trajekt a přeplujete na druhý břeh do BINGENU,
odkud autobusem odjedete do malebného historického COCHEMU, kde je zajištěno ubytování
v hotelu.
2. den: Překrásná příroda dolního toku Mosely,
starobylé hrady a zříceniny a kouzelné vinařské
vesničky Vás budou na kole doprovázet z Cochemu přes TREIS KARDEN, ALKEN
a KOBERN GONDORF až do půvabného
římského města KOBLENZ. Je považováno za
jedno z nejkrásnějších staroněmeckých měst
pro svoji polohu na soutoku Mosely a Rýna,
romantické úzké uličky, honosné středověké
památky i zajímavé moderní stavby. Cesta
zpět do Cochemu bude zajištěna autobusem
se zastávkou u překrásného HRADU ELTZ,
zavěšeného na vysoké skále nad řekou.
Náročnější mohou k hradu vyjet na kole na
cestě do Koblenze. V COCHEMU doporučujeme prohlídku tisíc let starého říšského
hradu, jenž trůní na skále nad městem.
Nocleh.
3. den: Ráno odjezd autobusem do překrásného secesního města TRABEN-TRARBACH, odkud
na kolech vyjedete podél Mosely do vinařského
ZELLU proslaveného vínem „Schwarze Katze“ „Černá kočka“, které budete mít příležitost
ochutnat. Do Cochemu se bude pokračovat přes
romantický BEILSTEIN, který se již mnohokrát stal
kulisou při natáčení filmů a seriálů.
4. den: Ráno odjezd do historického BERNKASTELKUES, pyšnícího se nádherným historickým
centrem s hrázděnými domy a zříceninou hradu
Landshut. Zde zaměníte autobus za kolo. Mosela
Vás povede krajem vinic, které rodí nejlepší ryzlink,
až do LONGUICH, kde bude příležitost nakoupit
vína s sebou domů. Návrat do ČR do 23.00 hod.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Cochem

Jeruzalém

Kód zájezdu: 999124
Kód zájezdu: 999125

27.06.-02.07.

NA KOLE PODÉL
MOSELY A RÝNA

cyklo zájezdy

NA KOLE VÝCHODNÍM SLOVINSKEM NEJKRÁSNĚJŠÍ CHORVATSKÉ
S RELAXEM V TERMÁLECH
OSTROVY NA KOLE

1/2
10. 990,- Kč

12.09.-19.09.

CENA

3. osoba
10. 490,- Kč

1/1
*16. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, zajištění vleku, 5× ubytování + bohatá polopenze, vstupné do aquaparku a termálů v místě
ubytování, cyklistické mapy, odborný průvodce CK.
Pozn.:
jednolůžkový pokoj v hotelu Ajda****
Služby placené v místě: pobytová taxa
2,20 EUR/os./den
přihlašovací taxa
1 EUR/os./pobyt
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné: cca 30 EUR
ODJEZDY: Plzeň, Klatovy, Domažlice (viz str. 4)

CENA

1/2
10. 990,- Kč

1/3
10. 590,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, zajištění vleku, 6× hotel
+ polopenze, cyklistické mapy, odborný průvodce CK.
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné: cca 50 EUR
Volitelné příplatky: jednolůžkový pokoj
na vyžádání
Služby placené v místě: pobytová taxa
40 Kč/os./den
ODJEZDY: Plzeň, Klatovy, Domažlice (viz str. 4)

Kód zájezdu: 999122

10.06.-13.06.

CENA

1/2 nebo 1/3
9. 990,- Kč

1/1
11. 690,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, zajištění vleku, 3× hotel,
3× snídaně, 3× večeře, cyklistické mapy, odborný průvodce CK.
1,50 EUR/os./den
Služby plac. v místě: pobytová taxa
Pozn.: Dopor. kapesné na trajekt a vstupné: cca 45 EUR
ODJEZDY: trasa A (viz str. 4)
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