NA KOLE PODÉL
MOSELY A RÝNA
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.

cyklo zájezdy

1. den: Kolem cca 4.30 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 (cca 35 km). Odtud odjedete autobusem do
jednoho z nejstarších a nejkrásnějších německých
měst KOBLENZ, kde je zajištěno ubytování.
2. den: Po snídani odjedete autobusem k prohlídce
starobylého HRADU ELTZ, zavěšeného na vysoké
skále nad řekou (náročnější mohou k hradu vyjet na
kole). Pak nasednete na kolo. Překrásná krajina
dolního toku Mosely, zříceniny hradů a kouzelné vinařské vesničky Vás budou provázet až
do malebného historického města COCHEM,
které nabídne mnoho možností k občerstvení.
V Cochemu doporučujeme vyjít si až k hradu
na kopci, kde se otevřou překrásné výhledy
do krajiny. Z Cochemu Vás Mosela dovede až
do vinařského ZELLU proslaveného vínem
„Schwarze Katze“ – „Černá kočka“, které
budete mít příležitost ochutnat (cca 60 km).
Návrat do Koblenz.
3. den: Romantickou krajinou Rýna se ráno
vydáte na kole z Koblenz do ANDERNACHU.
Návštěvníky tu láká přístavní jeřáb ze 16. století a NEJVYŠŠÍ STUDENÝ GEJZÍR NA SVĚTĚ,
který dosahuje výšky 65 m. Levý břeh řeky Rýn
Vás dále povede do REMAGENU, který proslavil
americký válečný film „Most u Remagenu“. Z původního železničního Ludendorffova mostu, v roce
1945 dobytého Američany, dnes zbyly na každém
břehu dvě obranné věže. Ve věži na levém břehu je
umístěno Muzeum míru. Z Remagenu dojedete na
kole na parkoviště ZÁMKU DRACHENBURG (cca
65 km). Doporučujeme nechat se vyvézt k zámku
LANOVKOU. Zámek je překrásnou stavbou a z jeho
ochozů se nabízejí jedinečné pohledy na Rýn a malebné údolí s vinicemi. Návrat do Koblenz.
4. den: Na závěr zažijete nejkrásnější cyklistickou
etapu údolí Rýna. Z Koblenz se na kole vydáte
atraktivní krajinou přes malebný BOOPARD, kde
bylo korunován na českého krále Přemysl Otakar I.,
do městečka SANKT GOAR, nad nímž se tyčí zřícenina hradu Rheinfels, symbolu středního Porýní.
Na druhém břehu, kam Vás přepraví PŘÍVOZ, leží
jeho sesterské město SANKT GOARSHAUSEN
s hrady „Kočka“ a „Myš“. Právě odtud můžete
pozorovat jedno z nejznámějších míst Rýna –
slavnou SKÁLU LORELEY v nejužším místě řeky. Zde
uložíte kola do vleku a autobusem dojedete do
vinařské oblasti kolem historického BARABACHU.
Místní vinaři produkuji ze strmých svahů vynikající
vína, jejichž ochutnávkou se s Rýnem rozloučíte.
Návrat domů do půlnoci.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Kód zájezdu: 999122
1/2

01.06.-04.06.

10. 490,- Kč

CENA

3. osoba
10. 190,- Kč

1/1
11. 390,- 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 vstupné a přívoz: cca 55 EUR
ODJEZDY: Klatovy, Plzeň, Stod, Rozvadov (viz str. 4)
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Z MAĎARSKÝCH TERMÁLŮ
K NEZIDERSKÉMU JEZERU
5 dní

Neziderské jezero

Připravili jsme pro Vás příjemnou kombinaci cyklistiky s možností relaxace v léčivých maďarských
termálech v Bükfürdö, kde na Vás čeká areál s 27
bazény. Z termálů vyrazíte na maďarské cyklostezky i k nejoblíbenějšími cyklistickému místu
v Rakousku, Neziderskému jezeru.
1. den: V ranních hodinách (ca 4:00 hod.) odjezd
z ČR. Po obědě příjezd do maďarských termálních
lázní BÜKFÜRDÖ. Ubytování v hotelu, který je
s termály spojený hotelovou chodbou. Odpoledne
můžete RELAXOVAT v termálním areálu s 11 krytými, 4 polokrytými a 12 venkovními bazény nebo
absolvovat CYKLISTICKÝ OKRUH kolem Bükfürdö
(cca 10 km – 30 km). Večeře. Nocleh.
2. den: Přímo z hotelu vyrazíte do Köszegu.
KÖSZEG je malebné město přitažlivé svými úzkými
uličkami, dochovanými středověkými branami, překrásným náměstím s barevnými historickými domy
i hradem. Je to město výborného vína a dobrého
jídla. Na trase zažijete pěknou přírodu, malé hezké
vesničky, nabílené sklípky s doškovými střechami
(cca 25 km – 50 km). Návrat do hotelu. Večeře.
3. den: Celodenní cyklistický program kolem břehů 2. největšího stepního jezera v Evropě. NEZIDERSKÉ JEZERO (UNESCO) se rozlévá na hranici
dvou světů: kousek od západního břehu jezera
najdete poslední výběžky Alp, kdežto východní
břeh je stepí. Je to ráj cyklistů! Cyklostezka vede
oblastí s unikátní ptačí rezervací, oborou s chovem
koně Převalského, vinicemi kolem půvabných
vesniček. Zažijete i PŘEVOZ LODÍ (cca 60 km).
Návrat do hotelu. Večeře.
4. den: Po snídani vyjedete z Bükfürdö přes Iván
do Fertödu (dřívější název ESTERHÁZA), kde můžete navštívit jeden z největších a také nejkrásnějších zámků v Maďarsku – „MAĎARSKÉ VERSAILLES“ (cca 40 km). Zájemci si mohou prodloužit
trasu o dalších cca 30 km a zpět do hotelu dojet
na kole. Pro ostatní přijede autobus. Návrat do
hotelu, volný program v termálech. Večeře.
5. den: Po snídani odjezd zpět do ČR. Návrat
domů pozdě odpoledne.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Fertöd – maďarské Versailles

Kód zájezdu: 999113

11.05.-15.05.

1/2
11. 990,- Kč

CENA

3. osoba
10. 590,- Kč

1/1
14. 590,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, zajištění vleku, 4× hotel,
4× polopenze – bohatý bufet, vstupné do termálního areálu Bük,
vstupné do hotelového Wellness ostrova (bazén, whirlpool, jacuzzi,
finská sauna, parní kabina), pronájem županu pro dospělé, odborný
průvodce CK.
Služby placené v místě: pobytová taxa
2 EUR/os./den
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné: cca 35 EUR
ODJEZDY: Plzeň, Přeštice, Klatovy (viz str. 4)

MURSKÁ A DRÁVSKÁ CYKLOSTEZKA
S RELAXEM V TERMÁLECH VE SLOVINSKU
6 dní

Slovinsko je malá, ale velmi rozmanitá země. Vydejte se s námi do jeho východní části, kterou příroda
obdarovala až nadbytkem přírodních krás a minerálních pramenů. Ze sedla kola si budete užívat rozvernost řek Drávy a Mury, projíždět labyrintem
vinic, ochutnávat místní speciality a naslouchat příběhům historických měst i malebných vesniček.
1. den: Noční přejezd z ČR do Rakouska.
2. den: Ráno Vás přivítá GRAZ, jedno z nejkrásnějších
měst v rakouských Alpách, obdivované pro svoji
architektonickou unikátnost. Vedle historických skvostů (UNESCO) stojí odvážné moderní budovy. Prohlédnete si největší zajímavosti, občerstvíte se a pak
nasednete na kolo a vjedete na MURSKOU CYKLOSTEZKU. Tato cyklostezka je znalci považována za
jednu z nejkrásnějších alpských říčních cyklotras.
Z Grazu vyjedete do půvabné krajiny jižního Štýrska
na trase Wildon – Leibnitz – DEUSTCH GORITZ (cca
65 km). Nakládka kol a odjezd na ubytování do
Slovinska, které je zajištěno přímo v termální areálu
TERME 3000 v MORAVSKÝCH TOPLICÍCH. Večeře.
3. den: Po snídani (autobusem nebo na kole) vyjedete
do kouzelného lázeňského městečka RADENCI.
Odtud se na kole vydáte poznávat další krásy a zajímavosti Murské cyklostezky. Půvabná krajina Apačské kotliny s malebnými vesničkami a vyhlídkami na
Rakousko Vás přes Podgrad – Apače – Žepovci dovede do MURECKU (cca 30 km), kde můžete navštívit
zajímavou technickou památku – dřevěný LODNÍ
MLÝN, jediný plovoucí mlýn ve střední Evropě. Na
břehu je pěkná stylová restaurace s venkovním posezením. Trasa dále pokračuje kolem minerálního pramene Peterquelle, jezera Röcksee přes malebné historické lázně BAD RADKERSBUG do vinařského střediska GORNJA RADGONA, kde v rodinném VINAŘSTVÍ ochutnáte znamenitá bílá vína a sekt (cca 40
km). Návrat. Večeře.
4. 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 (cca 55 km). Z Lendavy
můžete pokračovat do Moravských Toplic na kole
(cca 30 km) nebo využít autobus.
5. den: Autobusem přejedete do nejstaršího slovinského města PTUJ. Od ptujského hradu projedete po
části DRÁVSKÉ CYKLOSTEZKY 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 Moravských Toplic můžete jet na kole nebo využít podpory autobusu. Večeře.
6. den: Po snídani vyjedete na kolech z Moravských
Toplic poznávat slovinský venkov a další zajímavosti
PREKMURJE (Bukovniško jezero, exotický skleník
a velkopěstírnu orchidejí v Dobrovníku, kostel „Bílá
holubice“ architekta J. Plečnika v Bogojině… cca
30 km). Se Slovinskem se rozloučíte na statku v TEŠANOVCÍCH, kde bude připravena ochutnávka místních specialit a vína. Odtud odjezd zpět do ČR.
Návrat domů do půlnoci.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.
Kód zájezdu: 999125

APP Trobentica
1/2
27.09.-02.10. 9. 990,- Kč

CENA

Hotel Termal
1/2 nebo 1/3
10. 990,- Kč

Hotel Termal
1/1
11. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: doprava autobusem, zajištění vleku, 4× ubytování, 4× polopenze, neomezené vstupné do termálního areálu Terme
3000, cyklistické mapy, odborný průvodce CK.
Služby placené v místě: pobytová taxa
2 EUR/os./den
přihlašovací taxa
1 EUR/os./pobyt
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné: cca 50 EUR
ODJEZDY: Plzeň, Klatovy, Sušice (viz str. 4)

