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Zažijte pohádkový cyklistický víkend v regionu solnohradských jezer 
lemovaných malebnými vesničkami, starobylými městy i vysokými 
štíty Rakouských Alp.

Hotel Ville ParkHotel Ville Park

doprava autobusem, zajištění vleku, 2× ubytování, 2× snídaně, 
cyklistické mapy, odborný průvodce CK.
přeprava elektrokola 500 Kč/kolo
pobytová taxa 2,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné, přívoz: cca 25 EUR
Plzeň, Klatovy, Domažlice

Naše cena obsahuje:

Povinné příplatky:
Služby plac. v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 999127
1/2 1/3 1/1

25.08. - 27.08. 5. 990,- Kč 5. 790,- Kč

CENA

6. 590,- Kč

1. den: Kolem cca 4:30 – 6:00 hod. odjezd z ČR do SRN. Program 
prvního dne bude startovat v malebném městečku BURGHAUSEN, 
které se rozkládá na levém břehu řeky Salzach, jež tu vytvořila 
přirozenou hranici mezi Německem a Rakouskem. Jeho výraznou 
dominantou je mohutný hrad, jehož hradby se táhnou po skalním 
hřebenu nad městem v délce přes 1 km. V sedle kola budete míjet 
soutok Salzachu a Innu. Naše cyklotrasa vede pěknou přírodou v rezer-
vaci UNTERER INN. Projedete BRAUNAU, kde se mj. v roce 1889 
narodil A. Hitler, a podél řeky dojedete až do OBENBERGU na Innu 
(cca 50 km). Nakládka kol a odjezd na ubytování do hotelu.
2. den: Celý den si budete užívat kouzlo malých městeček snoubící se 
s neskutečnou krásou rakouských jezer MONDSEE a WOLFGANGSEE. 
Na kolo nasednete v Mondsee a odbočkou přes průsmyk pojedete přes 
St. Gilgen do Stroblu. Tam můžete odbočit do malebného jezerního 
městečka St. Wolfgang s a z dolní stanice zubačky vyjet na horu 
Schafberg (14 km tam + zpět). Cíl denní etapy je v půvabném lá-
zeňském letovisku BAD ISCHL s císařskou vilou, obchody a pří-
jemnými kavárnami (cca 55 km). Nakládka kol a přejezd auto-
busem do hotelu. Večeře.
3. den: Po snídani se vydáte k průzračnému jezeru ATTERSEE. 
Břehy tohoto 3. největšího rakouského jezera nabízí různě nároč-
né cyklotrasy (cca 40 km). Návrat do ČR cca 22:00 – 24:00 hod.
Pozn.: Změna termínu a programu vyhrazena.
Elektrokolo musí být zaznamenáno ve smlouvě o zájezdu formou 
příplatkové služby. Upozorňujeme, že někteří ubytovatelé mohou 
nabíjení baterií zpoplatnit.

5 dní 3 dny

aneb zážitková cyklistika ve Slovinsku s relaxací v komfortních 
hotelech: 1× u jezera Bled a 3× přímo na pobřeží v letovisku 
Portorož s výhodou neomezeného vstupu do mořského vodního 
parku TERMARIS.
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doprava autobusem, zajištění vleku, 4× hotel***, 4× polopenze, 
neomezený vstup do Termarisu, cyklistické mapy, odb. průvodce CK.
přeprava elektrokola 500 Kč/kolo
pobytové+registrační taxy 13 EUR/os./4 noci–5 dní
Doporučené kapesné na vstupné: cca 50 EUR
Plzeň, Stod, Horšovský Týn

Naše cena obsahuje:

Povinné příplatky:
Služby plac. v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 999126
1/2 3. osoba 1/1

28.05. - 01.06. 11. 990,- Kč 11. 490,- Kč

CENA

14. 490,- Kč

Schafberg

St. Wolfgang

Termaris

Piran

1. den: Ráno (cca 4:00 hod.) odjezd z ČR přes SRN a Rakousko do Slo-
vinska. Po poledni příjezd do atraktivního horského střediska v Julských 
Alpách KRANJSKA GORA s malebným jezerem Jasna. Odtud již v sedle 
kola vyjedete podél řeky Sávy do MOJSTRANY. Leží u vstupu do Triglav-
ského národního parku na rozhraní 3 krásných alpských údolí. Doporuču-
jeme v Mojstraně odbočit a údolím Vrata si vyjet k VODOPÁDU PERIČNIK 
(cca 10 km tam + zpět). Odtud pak budete pokračovat až k JEZERU BLED, 
kde je připraveno ubytování (cca 50 km). Večeře. Nocleh.
2. den: Autobusem odjedete do oblasti Krasu. Vykládka kol bude v idylické 
vesnici Predjama, nad kterou se tyčí mohutný PREDJAMSKI GRAD, jeden 
z nejunikátnějších hradů na světě. Doporučujeme jeho prohlídku. Z Predja-
my vyjedete zvlněnou krajinou do Sežany a Lipice, proslavené věhlasným 
chovem vzácných koní lipicánů (cca 40 km). Nakládka kol a odjezd na po-
břeží. Ubytování v hotelu v Portoroži. Večeře. Nocleh.
3. den: Po snídani odjedete autobusem do chorvatské POREČE, odkud se 
vlastním tempem vydáte podél moře nebo po slavné cyklostezce PAREN-
ZANA zpět do Portorože (cca 60 km při moři přes Umag, cca 55 km vnitro-
zemím přes Buje po Parenzaně). Večeře. Nocleh.
4. den: Volný den na relaxaci v MOŘSKÉM VODNÍM SVĚTĚ TERMARIS 
(popis na str. 24) a individuální cyklistiku (průvodce CK nabídne trasy). 
5. den: Po snídani se odhlásíte v hotelu, uložíte zavazadla do autobusu a na 
kole až do odpoledne bude zažívat stezku PARENZANU na trase Portorož – 
Piran – Koper – Lazzaretto /clo Slovinsko – Itálie (cca 30 km). Nakládka kol. 
Společně pak navštívíte VINAŘSTVÍ, abyste ochutnali místní vynikající 
vína, vyhlášený krašský pršut, špek a sýry. Možnost výhodného nákupu. 
Návrat domů následující den v časných ranních hodinách. 
Pozn.: Změna termínu a programu vyhrazena.
Elektrokolo musí být zaznamenáno ve smlouvě o zájezdu formou 
příplatkové služby. Upozorňujeme, že někteří ubytovatelé mohou nabíjení 
baterií zpoplatnit.
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