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Milí přátelé, vážení noví zákazníci,

opět jako každý rok vám píšu pár slov uvozujících novou sezónu zájezdů naší 

cestovní kanceláře EUROCYKL HERDEGEN. 

Hned úvodem chci říct, že nic zásadního se v principech našich zájezdů nemění. 

To je informace pro vás, naši milí stálí zákazníci. Pro vás, kteří se rozhodujete, 

že s námi poprvé strávíte svoji dovolenou, pár důležitých informací: V naší práci 

klademe důraz nejen na propracované a předem ověřené trasy výletů vhodných 

pro každého, kdo rád jezdí na kole, ale cíleně zajišťujeme i kvalitní a příjemné 

zázemí - tedy ubytování hlavně v hotelích, penzionech s polopenzí a v řadě 

zájezdů i s dalšími službami zejména možností koupání v termálních bazénech 

nebo wellness centrech, a to v ceně zájezdu. Naším přesvědčením je, že  

pohodové zázemí s možností regenerace sil umožňuje kvalitní a plnohodnotné 

zážitky z výletů na kolech.

Řekl jsem, že nic zásadního se nemění ani v charakteru našich pohodových 

tras, přesto musím reagovat na nový fenomén dnešní doby, na vzrůstající oblibu 

elektrokol.

Jejich majitele chci ubezpečit, že se snažíme o bezproblémové zařazení elektrokol 

do našich zájezdů ohleduplnou přepravou v přívěsech počínaje a šetrným 

ukládáním baterií během přepravy konče. Možnost nabíjení baterií na ubytování je 

samozřejmostí.

Závěrem vám chci, milí přátelé, říct, že jako jsme se v uplynulém čtvrtstoletí snažili, 

aby se vám naše zájezdy líbily a vraceli jste se z nich spokojeni, tak v tomto trendu 

chceme pokračovat i v budoucnu.

Za celý kolektiv naší cestovní kanceláře se na vás upřímně těší,

váš Ing. Ondřej Herdegen

Hlavní foto na titulní stránce:  Itálie – ostrov Sardinie  
(foto Ivan Vančata).



PŘEHLED ZÁJEZDŮ

DĚTSKÉ SLEVY 2020:    Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu.   Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu.

Země	 Destinace	 Strana	 		Ubytování	 Stravování	 Bez	celonočního	přejezdu

CYKLOZÁJEZDY
Černá Hora ČERNÁ HORA  7 hotely PoP ü ü

Francie BURGUNDSKO Nově 8 hotely PoP ü ü

 KORSIKA     9 hotely PoP  ü

 PROVENCE  10 bungalovy, hotely V ü ü

Holandsko ZÁPADNÍ HOLLAND Nově 11 bungalovy, hotel V ü ü

Chorvatsko KVARNERSKÉ OSTROVY   	  12 hotel PoP ü ü

 ISTRIE   13 hotel PoP ü ü

Itálie DOLOMITY     14 hotel PoP ü ü

 LAGO DI GARDA    15 penzion PoP ü ü

 PALMOVÁ RIVIÉRA    Nově 16 hotely  PoP ü 
 TOSKÁNSKO     17 hotely PoP ü 
Maďarsko BALATON  18 penzion PoP ü ü

 TOKAJ   Nově 19 hotel PoP ü ü

Německo ALTMÜHLTAL A DUNAJ   20 penzion PoP ü ü

 BODAMSKÉ JEZERO  21 hotel PoP ü ü

 HORNÍ FALCKO  22 hotel PoP ü ü

 MOSELA  23 penzion PoP ü ü

Polsko MAZURSKÁ JEZERA  24 hotel PoP ü ü

Rakousko INNSKÁ CYKLOSTEZKA  25 hotel PoP ü ü

 LUNGAU  26 hotel PoP ü ü

 NEZIDERSKÉ JEZERO    27 hotel PoP ü ü

 SOLNÁ KOMORA  28 penzion PoP ü ü

 TAUERNSKÁ CYKLOSTEZKA  29 hotel PoP ü ü

 TAUERNSKÁ CYKLOSTEZKA  30 hotel PoP ü ü

Řecko PELOPONÉS Nově 31 hotely, kajuty PoP ü 
Slovinsko POD JULSKÝMI ALPAMI     32 hotel PoP ü ü

	 SLOVINSKÉ MOŘE      Novinka 33 hotel PoP ü ü

 PTUJ – TERMÁLY      34 hotel PoP ü ü

 PTUJ – TERMÁLY     Novinka 35 bungalovy, hotel PoP ü ü

 TERMÁLY NA MURU    36 hotel PoP ü ü

 TERMÁLY NA MURU    37 hotel PoP ü ü

 TROJMEZÍ       38 hotel PoP ü ü

 TROJMEZÍ       39 hotel PoP ü ü

Švýcarsko ŠVÝCARSKO  40 horský penzion PoP ü ü

LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY zima 2019
Slovinsko JULSKÉ ALPY LYŽE     6 hotel PoP ü ü

Bez celonočního přejezdu – odjezd a zakončení cesty stejný den  dojezdem na cílové ubytování, na tranzitní hotel,  
na ubytování na lodi v kajutách nebo při cestě zpět příjezdem do ČR. 
PoP – polopenze    V – večeře
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KALENDÁŘ  
ZÁJEZDŮ

																													Tam										Zpět

17 18 19 20 21

PROSINEC 2019
1615141312
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Zvládnu výlety na kole?
Naše výlety svou délkou ani převýšením nevyžadují sportovní kondici. Všechny výlety jsou připraveny pro standardní 
kola tak, aby je zvládl každý cykloturista, který rád a pravidelně jezdí na výlety na kole (často celodenní). Patříte-li do 
této kategorie, nebude pro vás problémem výlety absolvovat.
Jak je zájezd organizován?
Po naložení na nástupních místech převeze autobus účastníky zájezdu do cílové oblasti zájezdu, kde jsou ubytováni 
zpravidla na jednom místě (konkrétně viz popis zájezdu). Odtud podnikají každý den plánované a předem připravené 
výlety na kolech, obvykle s podporou autobusu. Organizaci provádí vedoucí zájezdu.
Jak probíhá konkrétní výlet?
Účastníci jsou na počátku zájezdu vybaveni speciálními mapkami s trasami výletů. Minimálně den předem jsou 
formou tištěných Denních pokynů seznámeni s organizací výletu a dalšími informacemi potřebnými pro výlet. Ve-
doucí zájezdu tyto pokyny okomentuje a zodpoví případné dotazy. Zpravidla začíná výlet mimo místo ubytování, kam 
účastníky doveze autobus. Vedoucí zájezdu vyloží kola z přívěsu. Účastníci zájezdu pak samostatně podle předaných 
mapek výlet absolvují. Vedoucí zájezdu se většiny výletů účastní. Pokud na výletě být nemůže, zůstává se zákazníky 
v telefonickém kontaktu. Za tím účelem dostanou účastníci na počátku zájezdu číslo mobilního telefonu vedoucího 
zájezdu. Na konci výletu upevňuje vedoucí zájezdu kola do přívěsu a organizuje návrat autobusem na ubytování. 
Kolik kilometrů se denně jezdí?
Je to přibližně v rozsahu 25–60 kilometrů, ovšem každý zkušený cykloturista ví, že kilometráž vypovídá o výletu velmi 
málo, protože jsou tady další faktory: převýšení, vítr, teplota atd. 
Jaké kolo si mám vzít na zájezd?
Cykloturistické výlety našich zájezdů nekladou žádné požadavky na typ nebo speciální vybavení kola. Vzhledem 
k tomu, že některé výlety nebo jejich části vedou po cestách bez asfaltového povrchu, nedoporučujeme galusky nebo 
pláště podobného typu. Nejezdíme ovšem po trasách, které jsou určeny výhradně pro horská kola.
Mohu si na zájezd vzít elektrokolo?
Ano, elektrokolo je možné si na cyklozájezd vzít, ale musíte o jeho přepravu požádat při přihlášení. Z důvodu přeprav-
ních možností může být doprava elektrokola odmítnuta. Zároveň je nutné počítat s tím, že výlety jsou časově a svým 
rozsahem plánovány pro standardní kola. Elektrokola se přepravují s vyndanými bateriemi. Baterie k elektrokolům se 
nesmí přepravovat v prostoru autobusu pro cestující, umísťují se do zavazadlového prostoru autobusu. 
Po jakém povrchu se jezdí?
Trasy výletů mají běžný cykloturistický charakter a tomu odpovídá i povrch cest. Přednostně volíme cyklostezky nebo 
málo frekventované silnice s asfaltovým povrchem. Někdy vede trasa výletu nebo jeho části, je-li to potřebné nebo 
účelné, po cestě bez asfaltového povrchu, ovšem s parametry pro běžnou cykloturistiku. Jejich podíl na celkové kilo-
metráži nelze procentuálně vyčíslit. Naší snahou je však upřednostňovat asfaltový povrch.
Co když se mi pokazí kolo?
Předpokládá se, že cykloturista – účastník zájezdu si umí sám opravit drobné běžné závady na kole, jako je píchnutá 
duše apod., a veze si s sebou na výlet příslušné vybavení. Ze zkušeností víme, že vážné poruchy se vyskytují zřídka 
a v drtivé většině jsou důsledkem často hrubě zanedbané údržby. (Viz: Smluvní podmínky, kapitola Povinnosti zákazní-
ka.) V těchto zcela ojedinělých případech se problém řeší oboustrannou snahou účastníka zájezdu a vedoucího zájezdu.
Je na zájezdu mechanik, který má na starosti opravu kol?
Z předchozího odstavce (a ze Smluvních podmínek, kapitola Povinnosti zákazníka) vyplývá, že kola musejí být v ta-
kovém technickém stavu, zejména pláště, duše, brzdy a lankové ovládání, aby bez oprav či seřízení vydržely po dobu 
zájezdu. Proto není na zájezdu nutný mechanik řešící závady, které měly být odstraněny před zájezdem. Nečekané 
poruchy pomáhá odstranit vedoucí zájezdu odkazem na místní cykloservis, je-li to možné.
Co když bude pršet?
CK se zavazuje vytvořit na zájezdě takové organizační podmínky, aby účastníci zájezdu měli možnost absolvovat 
program popsaný v tomto katalogu bez ohledu na počasí. Tím, že jsme zpravidla ubytováni na jednom místě, není 
ovšem nutno se výletů zúčastnit, a komu nevyhovuje počasí, může si vytvořit vlastní program. Z uvedeného vyplývá, 
že vedoucí zájezdu nezajišťuje nějaký náhradní program, ale stará se o naplnění garantovaného programu.
Je zájezd do Provence náročnější než na Palmovou riviéru?
Na tento a podobné dotazy bychom rádi odpověděli, ale není to možné, protože neexistují kritéria, podle kterých by 
bylo možno náročnost zájezdů porovnávat. Z toho důvodu opakujeme základní charakteristiku všech našich výletů: 
Jsou postaveny tak, aby je zvládl cykloturista, který rád a pravidelně jezdí na výlety na kolech. Mnohaletá praxe nám 
jednoznačně ukazuje, že tomu tak je.
Já na kole skoro nejezdím, ale kamarádka mě přemlouvá...
Jak z předchozích odstavců vyplývá, výlety našich zájezdů zvládne každý cykloturista, který rád a pravidelně jezdí 
na kole. Posouzení vaší kondice je ovšem na vás. Organizace zájezdů (viz výše) umožňuje kterýkoliv výlet vynechat.
Jezdí na zájezd i rodiče s dětmi?
Ano, jezdí. Již několik let organizujeme speciální zájezdy pro (pra)rodiče s dětmi. Viz informace na další straně. 
O vhodnosti ostatních zájezdů doporučujeme poradit se s pracovníky naší cestovní kanceláře.
Jak dlouho se pořádáním cyklozájezdů zabýváte?
Naše cestovní kancelář funguje jako česká rodinná firma již od roku 1994 a od začátku se specializuje na cykloturis-
tické zájezdy. 
Jsou zájezdy v katalogu vlastními produkty?
Všechny zájezdy, které jsou uvedeny v katalogu CK Eurocykl Herdegen s.r.o., jsou vlastními produkty, které sami 
připravujeme, zajišťujeme a realizujeme. 
Jak se mohu na zájezd přihlásit?
Přihlášku (návrh smlouvy o zájezdu) najdete v katalogu. Přihlásit se lze i na naší webové stránce www.eurocykl.cz 
Mohu se přihlásit na zájezd sama nebo sám?
Ano. Jezdí s námi hodně jednotlivých klientů. Jednotlivé účastníky, pokud je to možné, ubytováváme společně na 
dvoulůžkových pokojích nebo mají-li zájem, tak samostatně. Obsazení pokoje jednou osobou je však vždy za příplatek 
uvedený u konkrétního zájezdu. 
Kde mohu na zájezd nastupovat?
U každého zájezdu je uvedena nástupní trasa, na které je možno nastupovat.
Mohu někde v nástupním místě zaparkovat automobil?
Ano. V katalogu ve Všeobecných informacích jsou uvedena některá místa, kde lze nechat automobil na parkovištích.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY 
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CYKLOZÁJEZDY S PROGRAMEM PRO DĚTI
Tak	jako	tomu	bylo	v	předchozích	letech,	tak	i	v	letošní	sezóně	do	programu	opět	zařazujeme	cyklozájezdy	s	programem	pro	děti.	V	roce	2020	bude	animační	program	
připraven	u	těchto	zájezdů:	Horní	Falcko	(Německo)	str.	22,	Tauernská	cyklostezka	(Rakousko)	str.	30,	Ptuj	–	termály	(Slovinsko)	str.	35,	Termály	na	Muru	(Slovinsko)	
str.	37	a	Trojmezí	(Slovinsko,	Rakousko,	Itálie)	str.	39.	

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY
Jak se cyklozájezd s programem pro děti liší od klasického cyklozájezdu?
Hlavním rozdílem je připravený doprovodný program pro děti, který po výletech na 
kole organizuje animátor. Délka výletů je také kratší než u našich klasických cyklo-
zájezdů.
Jak jsou výlety na kole náročné?
Výlety na kole nejsou náročné. Program výletů na kole je přizpůsoben dětem jak 
svou délkou, tak i profilem trasy. Obvyklá délka výletů se pohybuje v rozmezí 25–
40 km tak, aby výlety byly zvládnutelné dětskými účastníky. Pokud jsou na kole děti 
zvyklé jezdit, výlety bez problémů zvládají. U některých výletů, pokud je to možné, 
jsou nabízeny dvě varianty – kratší a delší.
Mohu si na zájezd vzít speciální spojovací tyč svého a dětského jízdního kola?
Ano, můžete. Tyč slouží jako podpora pro dítě v jeho cykloturistických začátcích. Děti 
bývají spojeny touto tyčí s kolem rodiče nebo doprovodu na část, případně na celý 
výlet. Zde záleží na věku a zdatnosti dítěte. 
Mohou se cyklozájezdu s programem pro děti zúčastnit i klienti, kteří s sebou 
neberou žádné děti?
Ano, mohou. Zájezdu se může účastnit úplně každý. Jet společně s dítětem není 
podmínkou. Je však nutné počítat s tím, že se zájezd svým zaměřením snaží vyhovět 
potřebám dětí.
Jaký doprovodný program je pro děti připraven?
Program je sestaven z různých her, soutěží i výtvarných činností. Náplň programu je 
určena dětem ve věku 4–12 let. Pro děti budou připraveny drobné odměny.

Mohou se animačního programu zúčastnit i děti starší 12 let?
Pokud je animace zaujme, tak se programu běžně účastní i děti starší 12 let a mlá-
dež. Mohou také pomáhat s organizací různých soutěží a her pro menší děti. Pokud 
chtějí, mohou hrát hry odpovídající jejich věku mimo organizovaný program. 
Kdy animační program probíhá?
Animační program probíhá až po výletech na kole, nejčastěji po večeři. V některých 
dnech může výjimečně animační program začít hned po výletě a být večeří přerušen. 
Probíhá animační program i během dne při cyklovýletu?
Neprobíhá. Výlety na kolech absolvují děti společně s rodiči nebo s doprovodem po 
doporučených trasách.
Jak je animační program organizován?
Animátor si děti v určeném čase přebere. Rodiče a doprovod se programu neúčastní. 
Mohou volný čas využít podle svého přání. Animátor vždy oznámí čas ukončení pro-
gramu a děti rodičům a doprovodu opět předá.
Musí se děti účastnit animačního programu?
Děti se nemusí animačního programu účastnit každý den. Záleží na jejich chuti. Ani-
mátor je do programu nemůže a nebude nutit. Z našich zkušeností víme, že se děti 
na animační program těší a baví je. Případný počáteční ostych bývá překonán.
Musíme se každý den s dětmi účastnit výletů na kole?
Nemusíte. Ubytováni jsme po celou dobu zájezdu vždy na jednom místě, proto není 
problém vynechat některý z výletů.
Mohou se zájezdu zúčastnit děti bez doprovodu dospělé osoby?
Ne, nemohou. Dítě musí vždy na zájezdu doprovázet dospělá osoba, která se mu 
také věnuje po celou dobu zájezdu. 
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BEZ CELONOČNÍCH PŘEJEZDŮ
HOTEL

POLOPENZE
BAZÉN

LUBLAŇ

Pojeďte si odpočinout a oddychnout od předvánočního shonu do příjemného, klidného prostředí Julských Alp. Vánoční atmosféru v Kranjské Goře budou vytvářet adventní 
trhy se stánky plnými voňavých nápojů i místních laskomin. Nad tím vším se budou tyčit zasněžené vrcholky Julských Alp. Lyžovat budeme na místních sjezdovkách, jejichž 
jedna část leží přímo u hotelu.  Zájezd je určen především pro sjezdové lyžaře, ale pokud napadne dostatek přírodního sněhu, tak se budeme moci svézt i v upravených 
běžkařských stopách.  K relaxaci po lyžování využijeme krytý bazén a vířivky bazénového komplexu.

S
LO

V
IN

S
K

O

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na www.eurocykl.cz.

Termín 2019 Dnů Kód Cena

14. 12. –  19. 12. 6 JUZ119 12 600 Kč
Nástupní místa u dálnice na trasách:
Ostrava  – Olomouc – Brno 
Plzeň – Praha – Brno

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ
5x v **** hotelu s výhodnou polohou přímo 
u sjezdovek ve 2lůžkových pokojích se sociálním 
zařízením. Každodenní vstupné do bazénového 
komplexu. Další wellness služby za poplatek.
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
2600 Kč/osoba/pobyt.

STRAVOVÁNÍ
5x  polopenze v hotelové restauraci formou švéd-
ských stolů.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem. Výjezdy do lyžař-
ských středisek autobusem přítomným po celou 
dobu zájezdu. Výlet do Lublaně.

A DALŠÍ
Vedoucího zájezdu a informační materiály. Ces-
tovní zdravotní pojištění a pojištění CK.

ubytování

JULSKÉ ALPY
ADVENTNÍ LYŽOVÁNÍ VE SLOVINSKU,  
ITÁLII A RAKOUSKU

PROGRAM
1. den – ranní odjezd z Ostravy (cca v 7:00) nebo 
z Plzně (cca v 6:00). Průjezd nástupními místy. K ve-
čeru příjezd do hotelu v Kranjské Goře v Julských 
Alpách. Večeře.

2. – 5. den – sjezdové lyžování v lyžařském středisku 
na úbočí hory Vitranc u Kranjské Gory. Díky vlastní-
mu autobusu se vypravíme i do sousedního italského 
lyžařského střediska u Tarvisia a také do rakouského 
střediska Nassfeld. Lyžařská střediska mají umělé 
zasněžování. Jedno odpoledne se vypravíme autobu-
sem do Lublaně a navštívíme místní adventní trhy, 
kde na nás dýchne ta pravá předvánoční atmosféra. 
V historickém městě spatříme mimo jiné i zajímavé 
stavby, které navrhl známý architekt Jože Plečnik, 
například Trojmostí a Plečnikovu tržnici. Polopenze.

6. den – snídaně. Ráno odjezd do ČR. K večeru pří-
jezd do ČR.

 
 
 
 
 
 
 

Běžky: pokud budou příznivé sněhové podmínky, 
které často v tomto termínu jsou, tak se zájemci bu-
dou moci věnovat i výletům na běžkách. Trasy vedou 
údolími Julských Alp s nádhernými výhledy na okol-
ní vrcholky. Na běžkách lze dojet i ke skokanským 
můstkům v Planici a zavítat do Itálie u obce Rateče.  

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Sjezdové lyžování: 
Oblast nabízí areály, kde je výběr uměle zasně-
žovaných sjezdovek všech kategorií – od lehkých 
až po náročné. Celodenní skipas pro středisko 
Kranjská Gora cca 35 €, pro středisko Tarvisio 
cca 27 €. Pro středisko Nassfeld cca 46 €.
Pohodové výlety na běžkách: 
V případě příznivých sněhových podmínek ve-
dou upravované trasy údolími Julských Alp. Lze 
volit libovolnou délku i náročnost výletů podle 
jednotlivých okruhů. 

Děti do 15 let – sleva 25 % z ceny zájezdu
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ČERNÁ HORA
PERLA BALKÁNU S VÝLETEM DO ALBÁNIE

PROGRAM
1. den – v brzkých ranních hodinách odjezd z Plzně 
(cca v 3:00). Průjezd nástupními místy. V ranních hodi-
nách Brno. Večer dojezd na ubytování v hotelu v Chor-
vatsku v severní Dalmácii.

2. den – snídaně. Cesta Chorvatskem. Odpoledne 
(cca 14:30) přistoupení účastníků letecké varianty 
na letišti v Dubrovníku. Večer dojezd do místa pobytu 
v Černé Hoře. Ubytování v hotelu u moře. Večeře.

3. – 8. den – výlety na kolech s podporou autobusu 
v černohorských horách u pobřeží. Zavítáme do hor-
ského NP Lovčen, ze kterého se klikatí jedinečná vy-
hlídková silnička tesaná do stěny kopce  nad městem 
Kotor, opevněným mohutnými hradbami. Pojedeme 
přes horskou vesnici Njeguši, kde voní místní domácí 
šunka (pršut) a  njegušský sýr. V obci také stojí rodný 
dům černohorského vládce a básníka Petra II. Petrovi-
če Njegoše. Poznáme i Boku Kotorskou, největší záliv 
na jihu Jaderského moře. Na planině pod horami leží 
Cetinje, bývalé hlavní město. Podivuhodnou krajinou 
okolo kouzelných mean drů řeky Rijeka Crnojevića se 
po panoramatické silničce dostaneme až k NP Skadar-
ské  jezero, na jehož březích leží městečko Vir pazar 
s rybími restauracemi. Exoticky a jako z jiného světa 
působí přímořské město Ulcinj. Na pobřeží poznáme 
město Budva s historickým centrem tvořeným labyrin-
tem úzkých uliček. Jeden den zavítáme i do sousední 
Albánie, do města Shkodër, kde na nás při procházce 
dýchne orientální duch. Polopenze.

9. den – snídaně. Cesta z Černé Hory do Chorvatska. 
V poledních hodinách (cca 13:00) vystoupení účast-
níků letecké varianty na letišti v Dubrovníku. Večer 
dojezd na ubytování v hotelu v severní Dalmácii.

10. den – snídaně. Cesta do ČR. Příjezd do Brna ve 
večerních hodinách. Následná cesta do Plzně.

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ
2x v tranzitním hotelu v Chorvatsku ve 2lůžkových 
pokojích se sociálním zařízením (cestou do Černé 
Hory a zpět).
7x ve ****vilách hotelového komplexu s výhod-
nou polohou u moře ve 2lůžkových pokojích se 
sociálním zařízením. U hotelu bazén.
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
2 000 Kč/osoba/9 nocí.

STRAVOVÁNÍ
2x snídaně v hotelu (cestou do Černé Hory a zpět).
7x polopenze v hotelové restauraci formou švéd-
ských stolů.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola. 
Trajekt přes Boku Kotorskou.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách  
25–55 km. Výlet autobudem do Albánie. Vedou-
cího zájezdu a informační mate riály. Cestovní zdra-
votní pojištění a pojištění CK.

Termín 2020 Dnů Kód Cena

19. 9. – 28. 9.  10 CER120 21 300 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Plzeň –  Praha – Brno

BEZ CELONOČNÍCH PŘEJEZDŮ
POLOPENZE

HOTEL U MOŘE
TRAJEKT

BAZÉN
CESTOU TRANZITNÍ HOTELY

Černá hora, ve světě známá jako Montenegro, je stále ještě opředena tajemnem a také proto láká k návštěvě. Pobřeží lemují malebná historická městečka a písečné 
pláže, nad kterými se hned od tyrkysového moře zvedají zelená pohoří Lovčen a Rumija. Pojedeme krásnou rozmanitou balkánskou přírodou a budou se nám otevírat 
kouzelné výhledy na vrcholky okolních hor. Jedinečná přírodní scenérie nadchne každého. Poznáme i odlišný, pro nás exotický životní styl Balkánu. Po výletech na kolech 
se budeme moci vykoupat v Jaderském moři a odpočinout si na prosluněných plážích.
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Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Jak už i název země prozrazuje, budeme se 
pohybovat především v horách. Připraveny jsou 
výlety, které obvykle začínají ve vyšších polohách 
a z větší části směřují dolů k Jaderskému moři 
nebo ke Skadarskému  jezeru, takže je zvládne 
každý cykloturista. Budeme se pohybovat pře-
devším po vedlejších silnicích a silničkách s as-
faltovým povrchem. Černohorské středomořské 
podnebí nabízí teplé dny, ale je nutno počítat 
s chladnější teplotou a srážkami v horách ve 
vyšších nadmořských výškách.

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu

LETECKÁ  VAR IANTA : 
Podle aktuální nabídky leteckých společ-
ností lze využít individuální leteckou pře-
pravu z Prahy do Dubrovníku a zpět. Orien-
tační cena letenky od 5000 Kč. Nutno 
počítat s možnými noclehy u letiště v Dubrovní-
ku. Cestovní kancelář nezařizuje nákup letenky.  
Sleva z ceny zájezdu 1700 Kč. Kolo a zavazadla 
vám přepraví autobus. 

ubytování
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Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

PROGRAM
1. den - v brzkých ranních hodinách odjezd z Ostravy 
(cca v 5:00). Průjezd nástupními místy ČR. Cesta Ně-
meckem do Francie. Večer dojezd na tranzitní ubytová-
ní v hotelu ve Francii.

2. den – snídaně.  Cesta Francií na ubytování v Bur-
gundsku. Ubytování. Večeře.

3. – 7. den – výlety na kolech s podporou autobusu 
v Burgundsku a kraji Beaujolais. Vydáme se do roviny 
s desítkami kilometrů cyklostezky po tělese zrušené 
železnice vedoucí do zachovalého středověkého měs-
ta Cluny s významným klášterem. Rovněž se ale také 
vydáme do kopců mezi vinicemi k hoře Solutré, pro-
slulé rozsáhlými vykopávkami z doby prehistorické. Na-
vštívíme rozverné centrum kraje Beaujolais, městečko 
Zvonokosy, proslavené stejnojmenným románem Ga-
briela Cheval liera, a ochutnáme báječné beaujolais 
přímo v místní vinárně. Poznáme i město Macon ležící 
na březích řeky Saony. Zájemci si budou moci vyjet na 
vrcholek vyhlídkového kopce Mt. Cyr, z nějž je možno 
za dobré viditelnosti pozorovat vzdálený Mont Blanc. 
Polopenze.

8. den – snídaně. Odjezd z Burgundska. Odpoledne 
příjezd do hotelu na předměstí Štrasburku. Nocleh.

9. den – snídaně. Cesta Německem. Odpoledne pří-
jezd do ČR. Ve večerních hodinách příjezd do Ostravy.

Termín 2020 Dnů Kód Cena

9. 8. – 17. 8.  9 BUR120 19 700 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno – Praha – Plzeň 

BURGUNDSKO
KRAJEM VÍNA BEAUJOLAIS

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ
2x v tranzitním hotelu ve 2lůžkových pokojích 
se sociálním zařízením (cestou do Burgundska 
a zpět).
6x v hotelu ve 2lůžkových pokojích se sociálním 
zařízením. U hotelu bazén. 
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
3800 Kč/osoba/8 nocí.

STRAVOVÁNÍ
2x snídaně v hotelu (cestou do Burgundska 
a zpět)
6x francouzská polopenze v hotelu formou švéd-
ských stolů.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25–
60 km. Vedoucího zájezdu a informační mate-
riály. Cestovní zdravotní pojištění a pojiš tění CK.

Vinice na prosluněných svazích, svěže zelené pastviny na temenech oblých kopců, prastaré venkovské usedlosti v rovině řeky Saony. Ze všech koutů dýchá poklid a rozvaha 
venkovského života, tak kontrastující se současnou hektickou dobou. A hlavně víno! To vytváří nezaměnitelné kouzlo kraje, kde budeme jezdit na kolech, ať už to bude 
přímo v Burgundsku nebo v sousedním kraji Beaujolais.

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Rovina kolem řeky Saony s trasami mezi poli 
a po cyklostezce po zrušené železnici, nad tím 
pahorkatina s pastvinami a lesy. Tomu odpovídá 
i charakter tras výletů. Od cyklostezky téměř bez 
převýšení po silničky v kopcích, vše po asfalto-
vém povrchu. Obojí velmi zajímavé a zvládnu-
telné běžným cykloturistou. Ačkoliv může být 
i chladno, přesto se pohybujeme ve vinařském 
kraji s odpovídajícím klimatem.

bazén u hotelu

BEZ CELONOČNÍCH PŘEJEZDŮ
POLOPENZE 

HOTEL
BAZÉN

CESTOU TRANZITNÍ HOTELY

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu
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KORSIKA
OSTROV PLNÝ BAREV 

PROGRAM
1. den – v pozdních odpoledních hodinách odjezd z Os-
travy (cca v 17:00). Průjezd nástupními místy ČR. Noční 
cesta do Itálie.

2. den – cesta Itálií. V odpoledních hodinách příjezd 
na ubytování v Toskánsku. Nocleh v tranzitním hotelu.

3. den – dopoledne plavba na Korsiku. Odpoledne 
cesta Korsikou. Seznamovací výlet na kole. Ubytování 
v hotelu u moře. Večeře.

4. – 9. den – výlety na kolech s podporou autobusu 
a s možností koupání v azurovém moři nebo v přírod-
ních kaskádách i tůních na říčkách. Malebnou kraji-
nu rozeklaného pobřeží i hory ostrova si vychutnáme 
v sedle kola po šikovně zvolených trasách vedoucích 
po vyhlídkových silničkách. Spatříme skály Calan-
che s bizarními útvary, které mění barvu od oranžo-
vé až po růžovou. Pohodlně se svezeme z nejvyššího 
horského sedla Korsiky Col de Vergio přes les mo-
hutných borovic až ke Středozemnímu moři. Cestou 
uvidíme hlubokou soutěsku Spelunca i malebné 
mosty. Navštívíme přístav Porto a historické centrum 
hlavního města Korsiky Ajaccia – rodiště Napoleona 
Bonaparta. Ubytování je na jednom místě v hotelu 
u moře. Polopenze.

10. den – snídaně, cesta Korsikou do Bastie, trajekt 
do Itálie, cesta do severní Itálie. V pozdních večer-
ních hodinách dojezd na tranzitní hotel. Nocleh.

11. den – snídaně. Cesta do ČR. Ve večerních 
hodinách příjezd do ČR. 12. den příjezd do Ostravy 
v časných nočních hodinách.

 ubytování na Korsice

ZPĚT BEZ CELONOČNÍHO PŘEJEZDU
POLOPENZE

HOTEL U MOŘE
TRAJEKT

BAZÉN
CESTOU TRANZITNÍ HOTELY

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ 
2x v tranzitním hotelu v Itálii ve 2lůžkových po-
kojích se sociálním zařízením (cestou na Korsiku 
a zpět). 
7x v hotelu s výhodnou polohou přímo u moře
ve 2 a 3lůžkových pokojích se sociálním zaříze-
ním. U hotelu bazén. 
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
3700 Kč/osoba/9 nocí.

STRAVOVÁNÍ
1x snídaně v hotelu cestou zpět
7x francouzská polopenze v hotelové restaura-
ci. Snídaně kontinentální, večeře servírované, 
3 chody. 

DOPRAVU 
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uzamyka-
telným přívěsem na kola.  
Trajekt z Itálie na Korsiku a zpět. 

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25–
60 km. Vedoucího zájezdu a informační materiály. 
Cestovní zdravotní pojištění a pojiště ní CK.

Termín 2020 Dnů Kód Cena

18. 9. – 28. 9. 11 KOR120 24 900 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno – Praha – Plzeň

Přesvědčte se na vlastní oči a v sedle kola, proč je Korsika jedním z nejkrásnějších středomořských ostrovů. Projedete zapomenuté horské vesničky, kde jako by se 
v úzkých uličkách lemovaných starými domy zastavil čas před mnoha lety. Během dlouhých sjezdů spatříte hluboké kaňony i vodní kaskády na horských říčkách, přes 
které vedou pitoreskní mosty. Ke koupání si budete moci vybrat kamenité nebo písčité pláže na skalnatém západním korsickém pobřeží. 

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Přestože se pohybujeme po hornatém ostrově, je 
zájezd určen nejširší cykloturistické veřejnosti, 
protože jsou jí přizpůsobeny trasy výletů, které 
nevyžadují sportovní kondici. Obvykle začínají 
ve vyšších polohách a z větší části směřují dolů 
k moři. Výlety na kole jsou vedeny po vedlejších 
silničkách a silnicích s menším provozem. Na 
ostrově panuje středomořské klima s malou 
pravděpodobností chladných dní.

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu
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PROGRAM
1. den – v brzkých ranních hodinách odjezd z Ostravy 
(cca v 4:00), Brno v ranních hodinách. Průjezd zbý-
vajícími nástupními místy, cesta Německem. Večer 
ubytování v hotelu ve Francii. 

2. den – snídaně. Cesta Francií, odpoledne dojezd do 
místa pobytu v Provence. Ubytování v bungalovech. 
Seznamovací výlet na kolech po okolí. Večeře.

3. – 8. den – výlety na kolech s podporou autobusu 
po Provence. Zavítáme při nich mimo jiné ke kaňo-
nu řeky Ardeche a projedeme se po jeho okraji. Na 
jeho konci budeme obdivovat přírodní unikát Pont 
d´Arc, skalní oblouk vytvořený řekou. U řeky Gardon 
nás přivítá div antického stavitelství, římský akvadukt 
Pont du Gard. Poznáme řadu pitoreskních městeček 
a vesniček Uzes, St. Victor, Castillion. Ve volném 
dni navštívíme papežský Avignon a prohlédneme si 
jeho zachovalé středověké jádro. Zajedeme na vý-
let do Châteauneuf du Pape ochutnat proslavené 
víno a v Orange uvidíme starodávné římské divadlo. 
Na kolech vyjedeme ke zřícenině hradu Les Baux 
a k jeho malebnému podhradí, projdeme se po Arles, 
městě řady památek a zajímavostí, v němž žil a vy-
tvořil největší množství svých slavných obrazů malíř 
Vincent van Gogh. V rozmanité a barevné krajině si 
prohlédneme lom na okrovou hlínu v Roussillionu 
a vývěr řeky Sorgue v romantickém zákoutí, v němž 
tvořil básník Petrarca své sonety Lauře. Večeře.

9. den – ráno odjezd z Provence. K večeru příjezd do 
hotelu na předměstí Štrasburku. Nocleh.

10. den – snídaně. Cesta Německem. V odpoledních 
hodinách příjezd do ČR, v pozdních večerních hodi-
nách dojezd do Ostravy.

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ 
2x v tranzitním hotelu ve 2lůžkových pokojích se 
sociálním zařízením (cestou do Provence a zpět).
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
1400 Kč/osoba/2 noci.
7x na jednom místě v klidném areálu ve zděných
bungalovech obsazených 2 nebo 3 osobami. 
Kaž dý bungalov má jednoduché vybavení, pat-
rovou postel v samostatné ložnici a dvoulůžko 
v průchozí obytné místnosti, dále kuchyň s led-
ničkou, plynovým sporákem a nádobím na va-
ření a stolování, koupelnu s WC, venkovní krb.   
Sleva za bungalov obsazený 4 osobami 
2000 Kč/osoba/pobyt. 
Příplatek za obsazení bungalovu jednou osobou 
4900 Kč/osoba/7 nocí.
V areálu ubytování je bazén a teni sový kurt.

STRAVOVÁNÍ
2x snídaně v hotelu (cestou do Provence a zpět). 
7x francouzská večeře v restauraci, servírova-
ná, 3 chody. Ostatní stravování je ve vlastní režii 
s možností vaření v bungalovech.

DOPRAVU 
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25–
60 km. Vedoucího zájezdu a informační materiá-
ly. Cestovní zdravotní pojištění a pojiště ní CK.

Termín 2020 Dnů Kód Cena

4. 6. – 13. 6.  10 PRO120 20 900 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno – Praha – Plzeň

PROVENCE
KRAJ VŮNĚ A VÍNA

Kraj posetý květy, vzduch naplněný jejich vůní a zářivé slunce nad hlavou. Tak to je Provence na přelomu jara a léta. Provence je nádherná vždy, ale na jaře je nepřekona-
telná. Je málo tak krásných krajů a jezdit po jeho venkovských silničkách patří k vrcholným zážitkům cykloturisty. Stejně jako rozkvetlá příroda nás okouzlí provensálské 
vesničky a městečka, často přilepená na temena kopců. Přičteme-li k tomu relaxaci v bazénu, je dojem nezapomenutelný. 

BEZ CELONOČNÍCH PŘEJEZDŮ
VEČEŘE

BUNGALOVY
BAZÉN

CESTOU TRANZITNÍ HOTELY

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Trasy výletů vedou většinou po málo frekven-
tovaných asfaltových venkovských silničkách 
částečně rovinatou, částečně kopcovitou kra-
jinou dolní části Provence po obou stranách 
řeky Rhôny a jsou určeny pro běžné cykloturisty. 
Nezajíždíme do horských oblastí Horní Provence. 
Počasí v termínu našich zájezdů bývá zpravidla 
teplejší než u nás. Mohou se vyskytnout i horké 
dny, stejně jako chladnější se severním větrem. 
Zájezd je vhodný i pro rodiny s dětmi, jsou-li 
zvyklé na cykloturistické výlety.

bazén u ubytování

F
R

A
N

C
IE

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu
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BEZ CELONOČNÍCH PŘEJEZDŮ
VEČEŘE

HOTEL
BUNGALOVY

CESTOU TRANZITNÍ HOTEL

H
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HOLANDSKO
I  V ČERVNU ROZKVETLÉ

CENA  ZAHRNUJE :
UBYTOVÁNÍ 
1x v tranzitním hotelu ve 2lůžkových pokojích 
se sociálním zařízením (cestou do Holandska). 
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 700 
Kč/osoba/1 noc.
7x na jednom místě v bungalovech. Bungalov 
se skládá ze tří 2lůžkových ložnic, z nichž budou 
standardně obsazeny jen dvě ložnice po dvou 
osobách. Ve třetí menší ložnici bude ubytována 
maximálně 1 osoba. Bungalovy jsou vybaveny so-
ciálním zařízením, kuchyňskou linkou a obytnou 
místností.

STRAVOVÁNÍ
1x snídaně v hotelu (cestou do Holandska).  
7x večeře v restauraci, 3 chody. Ostatní stravo-
vání je ve vlastní režii s možností vaření v bun-
galovech.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 
25–60 km. Vedoucího zájezdu a inf. materiály. 
Cestovní zdravotní pojištění a pojiště ní CK.

Termín 2020 Dnů Kód Cena

12. 6. – 20. 6.  9 HOL120 19 500 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase: 
Ostrava –  Olomouc – Brno – Praha – Plzeň 

Díky dokonalé síti cyklostezek a rovinatému terénu je Holandsko trvalým rájem pro cykloturistiku. I my toho využijeme. Pro účastníky zájezdu máme připraveny výlety na 
kolech v západní části země omývané Severním mořem. A vzhledem k tomu, že budeme bydlet jen cca 10 minut jízdy na kole od písečných pláží, bude možno kombinovat 
cyklovýlety s koupáním v moři nebo jen s pobytem na plážích. Cykloprogram se ale bude věnovat především malebnému holandskému venkovu, který si stále udržuje svůj 
osobitý charakter krajiny protkané zadumanými kanály, na jejichž březích září svými bílými okny roztomilé domečky a nad tím se tam točí lopatky původních, s láskou 
stále udržovaných, větrných mlýnů.

ubytování

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Krajina západního Nizozemska, kudy vedou 
trasy výletů, je výrazně rovinatá, ovšem počasí 
bývá proměnlivé a občas větrné. Trasy výletů 
jsou z velké většiny vedeny po cyklostezkách 
zpravidla s asfaltovým povrchem a odpovídají 
schopnostem běžného cykloturisty. Zájezd je 
vhodný i pro rodiny s dětmi, jsou-li zvyklé na 
cykloturistické výlety.

PROGRAM
1. den – v  ranních hodinách odjezd z Ostravy (v cca 
6:30). Průjezd nástupními místy. Cesta Německem. 
Večer dojezd na ubytování v Německu.

2. den – snídaně. Cesta Německem do Holandska. 
Odpoledne dojezd na ubytování.  Večeře.

3. – 8. den – výlety na kolech po cyklostezkách 
s podporou autobusu v nejzajímavějších částech 
Holandska. Navštívíme národní park Zuid Kenne-
merland. Přes písečné duny pojedeme do západ-
ního západního přímořského letoviska Zandvoort 
a starobylého Haarlemu. Na kolech se svezeme 
krajinou severního Hollandu přes městečka Edam, 
Volendam a „suchou nohou“ po hrázi na ostrov 
Marken s rázovitou architekturou. Zájemci mohou 
ochutnat proslaveného holandského herynka a jiné 
mořské dobroty. Navštívíme výrobnu sýrů a ukázku 
výroby dřeváků. Zevrubně si prohlédneme Amster-
dam a na kolech se projedeme v jeho okolí, také 
kolem přistávacích drah letiště Schiphol. Navštíví-
me univerzitní město Leiden i přímořské letovisko 
Scheveningen. Večeře.

9. den – v ranních hodinách odjezd z Holandska. Ces-
ta přes Německo. Ve večerních hodinách příjezd do 
ČR. 10. den – příjezd do Ostravy v časných nočních 
hodinách.

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu

Nově

ubytování
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BEZ CELONOČNÍCH  
PŘEJEZDŮ

POLOPENZE
HOTEL U MOŘE

TRAJEKTY

C
H

O
R

VA
T

S
K

O

CENA  ZAHRNUJE :
UBYTOVÁNÍ 
7x v hotelu s výhodnou polohou přímo u moře ve 
2lůžkových pokojích se sociálním zařízením.
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
2900 Kč/osoba/pobyt. 
Orientace pokojů na mořskou stranu. 
Wellness služby za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
7x chorvatská polopenze v hotelové restauraci.  
Snídaně formou švédských stolů. Večeře 3 cho-
dy, částečně formou švédských stolů s hlavním 
chodem servírovaným. 
V ceně večeře jeden malý nápoj.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.
Trajekty mezi ostrovy Krk a Cres.

A DALŠÍ
Připravený denní program po trasách 25–50 km. 
Vedoucího zájezdu a informační materiály. Ces-
tovní zdravotní pojištění a pojištěni CK.

Neporušená příroda, kde se doplňuje blankytně modrá voda moře se zelení lesů a lesoparků. Najdete zde krajinu porostlou bujnou středomořskou vegetací i úzké uličky 
středověkých měst. To jsou Kvarnerské ostrovy Cres, Krk a Lošinj, nabízející příjemné prostředí pro zajímavé výlety na kole, pláže ke koupání v moři a také restaurace 
s venkovními zahrádkami, kde se příjemně a pohodlně sedí. Atmosféru doplňuje všudypřítomná vůně rostlin charakteristická pro Středomoří. Za zmínku stojí i geografická 
poloha ostrovů, protože několikrát během výletů na kole překročíme 45. rovnoběžku, odkud je to stejně daleko k rovníku i k severnímu pólu. Kvarnerské ostrovy nabízejí 
odpočinek v příjemném prostředí i zajímavé výlety na kole pro cykloturisty.

PROGRAM
1. den – odjezd z Ostravy (cca v 3:30) nebo Plzně (cca 
v 2:00) v nočních hodinách. Brno v ranních hodinách. 
Průjezd nástupními místy. Přes den cesta do Chorvat-
ska. Trajekt na ostrov Cres. Večer dojezd autobusem 
na ubytování na ostrově Cres. Večeře.

2. – 7. den – výlety na kole s podporou autobusu na 
ostrovech Cres, Krk a Lošinj. Na Cresu navštívíme 
rázovité vesničky Lubenice – typickou horskou vesni-
ci s překrásným výhledem na moře, Beli přilepenou 
vesničku na temeni kopce a také Valun ležící přímo na 
břehu moře. Ve všech vesničkách lze posedět v míst-
ních restauracích, užít si středomořskou atmosféru a 
pochutnat si na místní kuchyni. Za návštěvu stojí histo-
rické centrum města Cres, kde moře ohraničuje jednu 
stranu ulic a náměstí a vše láká k posezení v místních 
venkovních restauracích a pozorování připlouvajících 
jachet. Ve vnitrozemí ostrova spatříme v údolí schova-
né  Vranské jezero, viditelné jen z mála míst. Na skal-
natém ostrově Krk, největším chorvatském ostrově, 
poznáme historické městečko Vrbnik s mohutným 
kostelem Panny Marie s renezanční zvonicí.  Projde-
me se městem Krk s románskou katedrálou, kde se 
za hradbami ukrývají úzké uličky s jednou údajně 
nejužší na světě. Na ostrově Lošinj, který je s Cresem 
spojený mostem, poznáme lesy obklopené letovisko 
Malý Lošinj vyhledávané již Habsburky. Zavítáme 
také do malebného městečka Veli Lošinj s barevnými 
domy, ukrytého v zátoce. Pohled hlavně v odpoledním 
slunci připomíná divadelní kulisu. Ubytování na ostrově 
Cres v hotelu u moře na stejném místě. Polopenze.

8. den – snídaně. Odjezd do ČR. Trajekt na ostrov Krk. 
Přes den cesta z Chorvatska do ČR. Příjezd do ČR ve 
večerních hodinách, návrat do Ostravy nebo do Plzně 
v pozdních večerních hodinách.

ubytování

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

Termín 2020 Dnů Kód Cena

16. 5. – 23. 5. 8 CRS120 18 300 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno

KVARNERSKÉ OSTROVY
CRES, KRK A LOŠINJ

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu

Termín 2020 Dnů Kód Cena

9. 9. – 16. 9. 8 CRS220 18 300 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase: 
Plzeň – Praha – Brno

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Na Kvarnerských ostrovech vedou výlety po silni-
cích a silničkách, které občas doplňují cesty bez 
asfaltu. Kilometráž výletů je menší, než je tomu 
u většiny našich zájezdů. Na zdolání občasných 
stoupání, která na trasách jsou, bude určitě 
dost času. Trasy jsou úměrné schopnostem cy-
kloturisty, který rád a pravidelně jezdí na výlety. 
Na ostrovech panuje obvykle teplé počasí, ale 
je nutno počítat s možností dešťových srážek. 
Bude-li přát počasí, bude určitě dost času na 
odpočinek na plážích a koupání v moři.
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POLOOSTROV ISTRIE
ZELENÁ PERLA JADRANU

Blankytně modré moře, ale i krásné výlety na kole nabízí sluncem zalitý Istrijský poloostrov. Pojedeme přes kouzelné vesničky ukryté v horách, kde dodnes poklidně žijí místní 
obyvatelé, a budeme mít pocit, že se tam kdysi dávno zastavil čas. Kulisu tvoří staré kamenné domy, uzounké uličky s obchůdky i vyhlídkovými restauracemi. Pobřeží zase 
lemují přístavní městečka a vesničky obklopené plážemi a piniovými lesy. Ze sedla kola se nám naskytne pohled na vnitrozemské zalesněné hory, rozlehlé vinohrady i olivové 
háje. Po výletech na kole budeme odpočívat na mořských plážích nebo u hotelového bazénu. Nelze opomenout ubytování v hotelu u moře a skvělou chorvatskou stravu.

BEZ CELONOČNÍCH  
PŘEJEZDŮ

POLOPENZE
HOTEL U MOŘE

BAZÉN
PULA A ROVINJ C
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PROGRAM
1. den – v brzkých ranních hodinách odjezd z Plzně 
(cca v 3:30) nebo z Ostravy (cca v 5:00). Průjezd ná-
stupními místy. Brno v ranních hodinách. Přes den 
cesta do Chorvatska. Večer dojezd autobusem na 
ubytování v Chorvatsku na Istrijském poloostrově. 
Večeře.

2. – 7. den – výlety na kole s podporou autobusu na 
Istrijském poloostrově. Během jednotlivých výletů 
zavítáme do kouzelných, historií opředených horských 
vesniček Grožnjan a Motovun. Zastavíme se i v obci 
Livade obklopené dubovými lesy a známé sběrem 
zvláštních hub – lanýžů. Vypravíme se také do historic-
kých měst – Puly s původním římským amfi teátrem 
a malebného Rovinje s příjemnou atmosférou díky 
jeho poloze na malém poloostrově. Zavítáme i do his-
torického města Poreč ležícího na poloostrově se sta-
rou původní římskou ulicí Decumanus lemovanou ob-
chůdky a v boční ulici ukrytou jedinečnou Eufraziovou 
bazilikou z byzantské doby. Při výletě podél pobřeží 
navštívíme Novigrad – jachetní přístavní městečko 
s úzkými uličkami ukrytými za hradbami. Ubytování 
v hotelu u moře na stejném místě. Polopenze.

8. den – snídaně. Odjezd do ČR. Přes den cesta 
z Chorvatska do ČR. Příjezd do ČR ve večerních hodi-
nách, návrat do Plzně nebo Ostravy.

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ
7x v hotelu s výhodnou polohou přímo u moře 
ve 2lůžkových pokojích se sociálním zařízením.  
U hotelu bazén.
Další wellness služby za poplatek.
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
2000 Kč/osoba/pobyt.

STRAVOVÁNÍ
7x chorvatská polopenze v hotelové restauraci 
formou švédských stolů. 

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25–
55 km. Výlet autobusem do historických měst 
Pula a Rovinj. Vedoucího zájezdu a informační ma-
teriály. Cestovní zdravotní pojištění a pojištění CK.

Termín 2020 Dnů Kód Cena

6. 6. – 13. 6.  8 IST120 18 900 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

ubytování

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Trasy výletů na kole na Istrijském poloostrově 
vedou po místních většinou asfaltových silnicích 
a cestách, často po vyznačených cyklotrasách 
a zvládne je každý běžný cykloturista. Na Istrii 
obvykle panuje teplé počasí, ale je nutno počítat 
s možností dešťových srážek.

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu

Termín 2020 Dnů Kód Cena

13. 6. – 20. 6.  8 IST220 18 900 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Plzeň – Praha – Brno
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Dolomity, považované za jedny z nejkrásnějších a nejpůvabnějších hor na světě, budou ohromující kulisou našich pohodových výletů na kole. Ze zelených horských luk 
vyrůstají majestátní horské štíty, které díky vlastnostem dolomitu reagují na změny světla. Při východu a západu slunce se barví do teplých odstínů oranžové, červené 
a fialové, v poledním slunci popelavě zbělají a měsíční svit jim dodává chladný, téměř mimozemský vzhled. Pod často téměř kolmými skalními stěnami se lesknou hladiny 
nespočetných jezer a také malebná údolí. Vznešené pohoří Dolomit silně zapůsobí na každého návštěvníka. 

IT
Á

LI
E BEZ CELONOČNÍCH PŘEJEZDŮ

POLOPENZE 
HOTEL
SAUNA

Termín 2020 Počet dnů Kód  Cena

27. 7. – 2. 8. 7 DOL220 17 900 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase: 
Ostrava – Olomouc – Brno – Praha – Plzeň

PROGRAM
1. den – DOL120 odjezd z Ostravy  v brzkých  ran-
ních hodinách (cca v 4:30), Brno v ranních hodinách. 
DOL220 odjezd z Ostravy v nočních hodinách (cca 
v 0:15), Brno v časných ranních hodinách. Plzeň v ran-
ních hodinách. K večeru dojezd do místa ubytování 
v italských Dolomitech. Večeře.

2. – 6. den – výlety na kolech s podporou autobusu 
v oblasti italských Sextenerských Dolomit. Navštívíme 
údolí Pustertal i jeho boční údolí, která ukrývají rozma-
nitá jezera Antholzersee, Pragser Wildsee, Toblacher 
See i Dürrensee. Spatříme symbol Sextenerských Do-
lomit, tři impozantní skalní vrcholy nazvané Tre Cime. 
Pojedeme okolo malebného jezera Lago di Misurina. 
Cyklostezkou vybudovanou na tělese zrušené železni-
ce s tunely i mosty se vypravíme přes olympijské město 
Cortina d’Ampezzo k jezeru Lago di Pieve di Cadore. 
Jeden výlet vedoucí podél řeky Drávy zakončíme v ra-
kouském městě Lienz. Při jednom z výletů spatříme 
rozeklaný více než třítisícový vrchol Cima Dodici, zná-
mý také pod německým názvem Zwölferkofel, protože 
se budeme pohybovat v oblasti, kde se běžně hovoří 
italsky i německy. Polopenze.

7. den – snídaně. Odjezd do ČR. Přes den cesta z Itá-
lie do ČR. DOL120 příjezd do Brna ve večerních ho-
dinách. Do Ostravy příjezd v pozdních večerních hodi-
nách. DOL220 příjezd do Plzně a Prahy ve večerních 
hodinách. Následná cesta do Ostravy. 8. den příjezd 
do Ostravy v časných nočních hodinách. 

CENA  ZAHRNUJE :
UBYTOVÁNÍ
6x v hotelu ve 2lůžkových pokojích se sociálním 
zařízením. 
Jednoduše vybavené ubytování, které ale zajišťu-
je potřebné zázemí a soukromí.
Sleva za ubytování v podkrovních pokojích hotelu 
1000 Kč/osoba/pobyt. 
Na hotelu k dispozici sauna.
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
2000 Kč/osoba/pobyt. 

STRAVOVÁNÍ
6x italská polopenze. Snídaně formou švédských 
stolů. Večeře servírované, 3 chody.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách  
25–60 km. Vedoucího zájezdu a informační ma-
teriály. Cestovní zdravotní pojištění a pojištění CK.

ubytování

DOLOMITY
PO ZRUŠENÉ ŽELEZNICI I ÚDOLÍMI

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Přestože se budeme pohybovat v horách, jsou 
trasy připraveny tak, aby je zvládnul běžný 
cykloturista. Jezdit  budeme v převážné míře 
po silnicích nebo cyklostezkách s asfaltovým 
povrchem, který  je na některých úsecích vystří-
dán povrchem bez asfaltu. Zájezd je vhodný pro 
rodiny s dětmi, jsou-li zvyklé na cykloturistické 
výlety. Počasí v termínech našich zájezdů bývá 
v Dolomitech příjemné, ale je nutno počítat 
s jeho proměnlivostí a nižšími teplotami ve 
vyšších nadmořských výškách.

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu

Termín 2020 Počet dnů Kód  Cena

28. 6. – 4. 7. 7 DOL120 17 900 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase: 
Ostrava – Olomouc – Brno
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Termín 2020 Dnů Kód Cena

31. 8. – 6. 9. 7 ITA220 16 900 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno 

BEZ CELONOČNÍCH PŘEJEZDŮ
POLOPENZE 

PENZION
BAZÉN

Termín 2020 Dnů Kód Cena

23. 8. – 29. 8. 7 ITA120 16 900 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Pardubice – Praha – Plzeň

LAGO DI GARDA
OKOLÍM JEZERA PO CYKLOSTEZKÁCH

K návštěvě nás zve krásná krajina s příjemným středomořským klimatem, v jejímž centru leží největší severoitalské jezero Lago di Garda, obklopené svahy stříbřitých 
olivovníků, sady ovocných stromů, vinohrady, malebnými vesničkami i městečky se středověkými hrady. U jezera hojně rostou díky teplému klimatu palmy a další typické 
středomořské rostliny. Během výletů na kole se otevírají kouzelné pohledy na vrcholky okolních hor. Odpočinout si lze na plážích jezera Lago di Garda nebo u dalších 
četných menších jezer. Za ochutnání určitě stojí zdejší vynikající vyhlášená vína.

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Ačkoliv je to kraj vyhlášený trasami pro bikery, 
my se i zde důsledně držíme zásady, že naše 
zájezdy jsou určeny především cykloturistům. 
Tomu odpovídají i zvolené trasy výletů, které 
vedou po silnicích a cyklostezkách s většinou 
asfaltovým povrchem.  Klima je tady výrazně 
teplejší než u nás, ale přítomnost nedalekých 
Alp může být občas znát.

 ubytování

IT
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CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ 
6x v turistickém penzionu nedaleko jezera ve 
2lůžkových pokojích se sociálním zařízením. 
Jednoduše vybavené ubytování, které ale zajišťuje 
potřebné zázemí a soukromí.
Sleva 600 Kč/osoba/pobyt za uby  tování ve 2lůž-
kových pokojích se sociálním zařízením umístě-
ným na chodbě vedle pokoje (k dispozici pouze 
ubytovaným v tomto pokoji). U penzionu bazén. 
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
1700 Kč/osoba/pobyt.

STRAVOVÁNÍ
6x italská polopenze. Snídaně formou švédských 
stolů, večeře servírované, 3 chody.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25–
60 km. Vedoucího zájezdu a informační materiá-
ly. Cestovní zdravotní pojištění a pojištění CK.

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu

PROGRAM
1. den – ITA120 v nočních hodinách odjezd z Ostravy 
(cca v 0:15), Pardubice v brzkých ranních hodinách, 
Praha v ranních hodinách. ITA220 v brzkých ranních 
hodinách odjezd z Ostravy (cca v 3:00), Brno v ranních 
hodinách. Přes den cesta do Itálie. K večeru dojezd 
do místa ubytování u jezera Lago di Garda. Ubytování. 
Večeře.

2. – 6. den – výlety na kolech s podporou autobusu 
v okolí jezera Lago di Garda. Projedeme pohoří Monte 
Baldo, na jehož úbočí, jakoby přilepeném ke skalnímu 
útesu, se nalézá jedinečné poutní místo Madonna 
della Corona. Během cesty úbočím Monte Baldo se 
nám otevře úchvatný pohled na hladinu jezera Garda, 
ležícího právě pod tímto pohořím. Navštívíme i jezera 
Lago di Cavedine a Toblino, na jehož břehu stojí stej-
nojmenný hrad. K posezení bude lákat Arco s náměs-
tíčkem, nad kterým se na skále tyčí hrad Castello di 
Arco. Na severním břehu jezera leží známé letovisko 
Riva del Garda, kde je příjemné odpočívat na někte-
ré z pláží a kochat se pohledem na okolní skalnaté 
vrcholky. Navštívíme také oblast Trentina s údolím 
řeky Adige plné vinohradů a ovocných sadů. Projede-
me i historickým městem Trento. Najdeme si dostatek 
času na koupání v jezeře nebo na odpočinek u jeho 
břehů. Polopenze.

7. den – snídaně. Ráno odjezd do ČR. Večer pří-
jezd do ČR. ITA120 Plzeň, Praha ve večerních 
hodinách, 8. den Ostrava v časných nočních ho-
dinách. ITA220 Brno ve večerních hodinách.  
8. den Ostrava okolo půlnoci.
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TAM BEZ CELONOČNÍHO PŘEJEZDU
POLOPENZE 

HOTEL (DEPANDANCE) U MOŘE
CESTOU TRANZITNÍ HOTEL

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ 
1x v tranzitním hotelu ve 2lůžkových pokojích se 
sociálním zařízením (cestou na Palmovou riviéru).
7x ve vedlejší hotelové budově (depandance) 
s výhodnou polohou blízko moře ve 2lůžkových 
pokojích se  sociálním zařízením. Na pláži zdar-
ma lehátka a slunečník/pokoj. 
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
3200 Kč/osoba/8 nocí.

STRAVOVÁNÍ
1x snídaně v hotelu (cestou na Palmovou riviéru). 
7x italská polopenze v hotelové restauraci. Snída-
ně formou švédských stolů, večeře servírované,  
3 chody.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25–
60 km. Vedoucího zájezdu a informační materiály. 
Cestovní zdravotní pojištění a pojištění CK.

PROGRAM
1. den – v ranních hodinách odjezd z Ostravy (cca 
v 5:00), průjezd nástupními místy. Cesta do Itálie. Ve-
čer dojezd na ubytování v hotelu v severní Itálii.

2. den - snídaně. Cesta Itálií, odpoledne dojezd do 
místa pobytu na Palmové riviéře. Ubytování. Večeře.

3. – 8. den – výlety na kolech s podporou autobusu 
po cyklostezkách podél pobřeží Jadranu do přímoř-
ských letovisek Martinsicuro, Alba Adriatica, Tor-
toreto Lido, Giulianova se budou kombinovat s vý-
lety v národních parcích Gran Sasso a Monti della 
Laga. Poznáme unikátní náhorní planinu Campo Im-
peratore proslulou nedobrovolným pobytem italské-
ho diktátora Benita Mussoliniho. Na kolech budeme 
jezdit po zapadlých, málo frekventovaných silničkách 
mezi malebnými vesničkami a městečky Castel del 
Monte, Rocca Santa Maria a mnoha dalšími. V rám-
ci výletů bude čas k zevrubné prohlídce městeček Ci-
vitella del Tronto a Campli, dvou architektonických 
perel kraje Abruzzo. Zatímco první se chlubí největší 
bývalou vojenskou pevností v Itálii, ve druhém měs-
tečku můžeme obdivovat skvostnou architekturu 
kostelů postavených již ve středověku. Polopenze.

9. den - snídaně. Poslední pobyt u moře na plážích 
Palmové riviéry. Odpoledne odjezd do ČR.

10. den – v ranních hodinách příjezd o ČR. Dopoled-
ne dojezd do Ostravy.

Termín 2020 Dnů Kód Cena

19. 6. – 28. 6. 10 PAL120 21 500 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno

Pozoruhodná italská provincie Abruzzo leží v krajině, která má snad vše, co si může cykloturista přát. Desítky kilometrů cyklostezek podél písečných pláží Jaderského 
moře lemovaných palmami a na dohled impozantní pohoří Apenin s nejvyšší skalní skupinou Gran Sasso, nazývanou Malé Dolomity, obklopenou hlubokými lesy národních 
parků. Výlety na kolech po opuštěných silničkách přes zapadlé vesnice mezi pastvinami vzápětí vystřídá koupání v moři a relaxace na pláži. K tomu výborná italská vína. 
Co si cykloturista ze střední Evropy může přát více?

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Trasy výletů vedou podhůřím národních parků 
Gran Sasso a Monti della Laga po venkovských 
silničkách s asfaltovým povrchem jen s jedním 
několikakilometrovým úsekem bez asfaltu a jsou 
doplněny trasou po cyklostezce lemované pal-
mami a vedoucí podél pobřeží Jaderského moře. 
Zatímco klima v nižších polohách a u moře má 
výrazně středomořský charakter, ve vyšších 
polohách můžeme očekávat chladnější teploty.

IT
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E PALMOVÁ RIVIÉRA

GRAN SASSO A KOUPÁNÍ V MOŘI

hotelová pláž

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu

Nově
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PROGRAM
1. den – odjezd z Ostravy v nočních hodinách (cca 
v 2:30), průjezd nástupními místy. Cesta do Itálie. 
Večer dojezd na ubytování v hotelu v severní Itálii.

2. den – snídaně v hotelu. Cesta Itálií. Odpoledne 
náv štěva malebného toskánského městečka Pien
za. K večeru dojezd do místa pobytu. Ubytování. Ve-
čeře.

3. – 8. den – výlety na kolech s podporou autobusu 
vnitrozemím jižního Toskánska. Poznáme historic-
ká městečka na skalních útesech – jako Pitigliano 
a Sorano z dob dávné civilizace Etrusků. Pojedeme 
po šikovně zvolených trasách malebnými krajinnými 
zákoutími přes zapomenuté vesničky v okolí mohut-
ného sopečného kuželu hory Monte Amiata. Z vr-
cholu vyhaslé sopky se nám otevře kouzelný pohled 
na velkou část Toskánska. Navštívíme městečka 
se zachovalými středověkými jádry s uzoučkými 
uličkami, kde jako by se před staletími zastavil čas 
- například Civita di Bagnoregio. Během výletů po-
jedeme často mezi vinohrady, okolo hradů, cypřišo-
vými alejemi – malebnou krajinou Toskánska. Jeden 
výlet nás zavede k jezeru Lago di Bolsena. K odpo-
činku využijeme i termální prameny vyvěrající v této 
oblasti, ať už přírodní kaskády Saturnia nebo další 
termální vody. Polopenze.

9. den – snídaně. Odjezd do ČR. Přes den cesta 
z Itálie do ČR. Příjezd do Plzně v pozdních večerních 
hodinách. 10. den – příjezd do Prahy v nočních hodi-
nách, do Ostravy v časných ranních hodinách.

TOSKÁNSKO
RELAXACE V TERMÁLECH

Malebná krajina se štíhlými cypřiši, oblými kopečky a starými městečky nás bude provázet každým výletem. Projedeme vinohrady, olivovými háji, kaštanovými lesy. 
Odpočívat budeme také v termálních lázních s příjemně teplou vodou. Toskánsko má svou neopakovatelnou atmosféru s charakteristickou ušlechtilou krajinou, kterou 
jinde nenajdete. Spatříme malebnou krajinu připomínající zahradu i starobylá městečka s uzoučkými uličkami, kde jako by se zastavil čas.

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Trasy výletů jsou vedeny dílem po úbočí hory 
Monte Amiata, dílem v pahorkatině kolem ní 
po málo frekventovaných vedlejších silničkách 
s asfaltovým povrchem. Přestože využíváme 
faktu, že jsme ubytováni v městečku na úbočí 
hory, a tedy trasy vedou často spíše z kopce, 
i opravdový cykloturista si přijde na své ve 
zvlněné a členité toskánské krajině. Klima je 
s výjimkou nejvyšších poloh výrazně teplejší než 
ve střední Evropě.

Termín 2020  Dnů Kód Cena

6. 9. – 14. 9. 9 TOS120 18 700 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno – Praha – Plzeň

Doporučujeme Vám sjednání pojištění stornovacích 
poplatků. Pojištění není v ceně zájezdu, lze ho sjednat 
v CK, viz str. 46.

TAM BEZ CELONOČNÍHO PŘEJEZDU
POLOPENZE 

HOTEL
BAZÉN

CESTOU TRANZITNÍ HOTEL

IT
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CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ
1x v tranzitním hotelu ve 2lůžkových pokojích se 
sociálním zařízením v severní Itálii (cestou do 
Toskánska). 
7x v rodinném hotelu v 1 a 2lůžkových pokojích 
se sociálním zařízením. U hotelu bazén. 
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
2100 Kč/osoba/8 nocí.

STRAVOVÁNÍ
1x snídaně v hotelu (cestou do Toskánska). 
7x italská polopenze v hotelové restauraci. Sní-
daně kontinentální, večeře servírované, 4 chody.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25–
60 km. Vedoucího zájezdu a informační mate-
riály. Cestovní zdravotní pojištění a pojištění CK. 

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

ubytování

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu
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BALATON
MAĎARSKO S TERMÁLY

PROGRAM
1. den – v ranních hodinách odjezd z Plzně (cca 
v 5:00) nebo z Ostravy (cca v 6:30). Průjezd nástup-
ními místy, přerušení cesty koupáním v termálním 
koupališti v Maďarsku ve městě Sarvar, dojezd na 
ubytování u Balatonu, večeře.

2. den – snídaně. Výlet na kolech s podporou auto-
busu k přírodnímu termálnímu koupališti Hévíz, 
prohlídka města Kes z thely se zámkem Festetics. 
Večeře.

3. den – snídaně. Výlet na kolech s podporou auto-
busu podél Balatonu okolo čedičové hory Badac-
sony. Možná návštěva lesnatého přírodního parku 
Keszthelyi hegység. Večeře.

4. den – snídaně. Cykloturistický výlet s pod porou 
autobusu k Malému Balatonu. Návštěva ptačí re-
zervace na ostrově a také rezervace buvolů. Pobyt 
ve třetím termálním koupališti Zalakaros. Večeře.

5. den – po snídani odjezd zpět do ČR. Ve večerních 
hodinách příjezd do ČR, cesta do Plzně nebo Ostravy.

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ 
4x v penzionu u Balatonu ve 2lůžkových pokojích 
se sociálním zařízením nebo v apartmánech pro 
4 osoby (každý apartmán má dva 2lůžkové po-
koje, sociální zařízení a navíc kuchyňku. Bazén 
a vířivka u ubytování. Sleva za vyžádané ubyto-
vání v apartmánu 300 Kč/osobu/pobyt. 
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
1000 Kč/osoba/pobyt.

STRAVOVÁNÍ
4x maďarská polopenze v restauraci. Snídaně 
formou švédských stolů, večeře servírované, 
3 chody.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25–
50 km. Vedoucího zájezdu a informační mate-
riály. Cestovní zdravotní pojištění a pojiště ní CK.

Termín 2020 Dnů Kód Cena

1. 5. – 5. 5. 5 BAL120 10 100 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Plzeň –  Praha – Brno

Okolí největšího jezera ve střední Evropě nabízí zajímavou přírodu pro výlety na kole a termální prameny pro následný odpočinek. Pojedeme přes vinohrady, kde se 
rodí vyhlášené maďarské odrůdy vín jako lahodný Olaszrizling či sladký Szürkebarát. Z čedičových homolí se nám otevřou krásné výhledy na Balaton a okolní krajinu 
s osobitým kouzlem a atmosférou. Pojedeme přes vesničky, kde v místních csárdách budeme moci ochutnat vynikající maďarskou kuchyni. Některé výlety zakončíme 
příjemnou relaxací v termálních lázních.

bazén u ubytování

BEZ CELONOČNÍCH PŘEJEZDŮ
POLOPENZE

PENZION
APARTMÁNY

BAZÉNM
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CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Trasy výletů vedou v rovinatém terénu, ale bu-
deme si moci vyjet na vyhlídková nebo zajímavá 
místa na kopcích v okolí Balatonu. Trasy vedou 
většinou po vedlejších silnicích, ale také po 
asfaltových cyklostezkách. Zájezd je vhodný pro 
rodiny s dětmi, jsou-li zvyklé na cykloturistické 
výlety. U Balatonu obvykle bývá tepleji než u nás.

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu

Termín 2020 Dnů Kód Cena

8. 5. – 12. 5. 5 BAL220 10 100 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno
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Termín 2020 Dnů Kód Cena

9. 9. – 14. 9.  6 TOK220 13 200 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno – Bratislava

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ
5x v **** hotelu ve 2lůžkových pokojích se so-
ciálním zařízením. 
V hotelu bazény včetně termálního, sauny, pára 
a solná místnost. 
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
2000 Kč/osoba/pobyt.

STRAVOVÁNÍ
5x maďarská polopenze formou švéd ských stolů.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uzamy-
katelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 30–
50 km. Vedoucího zájezdu a informační materiály. 
Cestovní zdravotní pojištění a pojištění CK.

Kolem vápencového pohoří Bükk ve východním Maďarsku se nalézá několik termálních pramenů a v některých z nich se budeme moci koupat a odpočívat. Navštívíme 
jeskynní termální lázně Miskolc-Tapolca nebo rozsáhlý komplex Zsóryfürdo u Mezőkövesd. Roviny řeky Tiszy pokryté lány kukuřice a slunečnic tvoří kontrast s hlubokými 
bukovými lesy v pohoří Bükk. Přírodní pestrost dotváří pak hora Tokaj, z velké části pokrytá vinicemi plodícími hrozny pro vynikající tokajské víno. 

PROGRAM
1. den – v ranních hodinách odjezd z ČR (Ostrava cca 
v 7:30, Plzeň cca v 5:45). Průjezd nástupními místy 
v ČR, k večeru příjezd do Mezőkövesd. Ubytování v ho-
telu. Večeře.
2. den – výlet na kole s podporou autobusu v pohoří 
Bükk. Vypravíme se převážně vrstevnicovou silničkou 
do lázeňského místa Lillafüred na břehu kouzleného 
jezera Hámoritó. Odpoledne po výletě na kole se bu-
dou moci zájemci vykoupat v originálních jeskynních 
termálních lázních MiskolcTaplolca, kde jsou bazény 
s teplou vodou schované přímo v nitru jeskyně. Polo-
penze.
3. den – výlet na kolech s podporou autobusu podél 
řeky Tiszy s cílem navštívit známou vinařskou oblast 
a městečko Tokaj. Zde výlet zakončíme a bude čas 
ochutnat maďarskou specialitu, rybí polévku halaszlé, 
i ochutnat a koupit si originální tokajské víno. Polo-
penze.
4. den – výlet na kole s podporu autobusu opět v po-
hoří Bükk. Přes hluboké bukové lesy dojedeme do 
oblíbeného turistického a výletního místa Szilvásvá-
rad, ze kterého vychází romantické údolí Szalajka-
völgy s malými vodopády a kaskádami. Polopenze.
5. den – výlet na kole s podporou autobusu, kdy na-
vštívíme starobylé a honosné lázeňské město Eger, 
proslavené boji s Turky, štíhlým minaretem a opev-
něným hradem.  Každý si tento den bude moci zvolit 
program podle své chuti. Jet na kole z Egeru do ter-
málních lázní Zsóryfürdo s kruhovým bazénem nebo 
si od kola odpočinout a do termálních lázní se svézt 
autobusem. Polopenze.
6. den – po snídani odjezd zpět do ČR. V odpoledních 
hodinách příjezd do ČR.

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Trasy výletů vedou částečně v zalesněném poho-
ří Bükk, částečně v jeho podhůří a rovině kolem 
řeky Tiszy. Ať tam či onde, výlety jistě cykloturisty 
uspokojí svou pestrostí a přiměřenou délkou. 
Trasy vedou po asfaltovaných cestách. Východní 
Maďarsko je sušší a teplejší než střední Evropa, 
i když i tady může počasí překvapit. Po výletech 
budeme moci odpočívat v hotelových termálních 
bazénech.

ubytování

M
A

Ď
A

R
S

K
OBEZ CELONOČNÍCH PŘEJEZDŮ

POLOPENZE 
HOTEL

TERMÁLY
WELLNESS

OKOLÍ TOKAJE
MAĎARSKO – VÝCHODNÍ TERMÁLY

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu

Termín 2020 Dnů Kód Cena

24. 5. – 29. 5.  6 TOK120 13 200 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Plzeň –  Praha – Brno – Bratislava

Nově

bazén u hotelu
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Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

ALTMÜHLTAL A DUNAJ
NĚMECKO – STŘEDNÍ BAVORSKO

BEZ CELONOČNÍCH  
PŘEJEZDŮ

POLOPENZE 
PENZION

Krajinou mezi historickými městy Ingolstadt a Regensburg protéká řeka Dunaj a také se kroutí malebné údolí Altmühltal. Místní cyklostezky nabízí pohodlné výlety na 
kolech. Na březích řek leží malebná upravená města a městečka, která lákají k návštěvě i posezení. Jeden výlet pojedeme po tělese zrušené železnice – dnes ideální 
cyklostezce. Projíždět budeme i přes chmelnice, a snad i proto lze v tomto kraji objevit mnoho malých pivovarů, kde se vaří lahodná piva různých druhů. Bavorsko nabízí 
cykloturistům především příjemné výlety na kole.

Termín 2020 Počet dnů Kód Cena

7. 8. – 12. 8. 6 ALT120 13 900 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno – Praha – Plzeň

PROGRAM
1. den – ráno odjezd z Ostravy (cca v 7:00) . Průjezd 
nástupními místy ČR. Večer dojezd do místa ubytová-
ní v Bavorsku. Večeře.

2. – 5. den – výlety na kolech s podporou autobusu. 
Svezeme se údolími řeky Dunaj, říčky Abens a také 
údolím Altmühltal, které je v navštívené části upra-
veno na vodní plavební kanál spojující řeky Dunaj 
a Main. Na břehu Dunaje leží ukrytý klášter Wel-
tenburg. Na vyhlídkové lodi se budeme moci svést 
po Dunaji soutěskou Donaudurchbruch. Při výletu 
vedoucím přes chmelnice spatříme i vyhlídkovou věž 
netradičních tvarů od architekta Hundertwassera, 
zdobící nádvoří jednoho z mnoha místních bavor-
ských pivovarů. Odpočinout si budeme moci v ter-
málních lázních Bad Gögging. Navštívíme historické 
město Kelheim, nad kterým se u soutoku řek Dunaj 
a Altmühl tyčí  mohutná kruhová rotunda Befreiungs
halle (Hala osvobození) postavená na památku vá-
lek proti Napoleonovi. Během výletu vedoucího po 
cyklostezce vybudované na tělese zrušené železnice 
navštívíme historický Ingolstadt. Dunajská cyklostez-
ka nás zavede do Regensburgu – malebného histo-
rického města se zachovalými středověkými domy, 
kamenným mostem a impozantní katedrálou. Spat-
říme „antický“ chrám Walhala, který slouží jako síň 
slávy postav německé historie. Polopenze.

6. den – snídaně. Návrat do ČR. Příjezd do Ostravy ve 
večerních hodinách.

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ
5x v rodinném penzionu ve 2lůžkových pokojích 
se sociálním zařízením. 
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
1500 Kč/osoba/pobyt.

STRAVOVÁNÍ
5x německá polopenze. Snídaně formou švéd-
ských stolů, večeře servírované, 3 chody.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uzamy-
katelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25–
60 km. Vedoucího zájezdu a informační materiály. 
Cestovní zdravotní pojištění a pojištění CK.

ubytování

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Trasy výletů na kole vedou mírně zvlněnou kraji-
nou značenými cyklotrasami, často upravenými 
jako samostatné cyklostezky, údolími podél vod-
ních toků a po tělese zrušené železnice, převáž-
ně s asfaltovým povrchem. Zájezd je vhodný pro 
rodiny s dětmi, jsou-li zvyklé na cykloturistické 
výlety. Počasí bývá obdobné jako u nás.
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Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu
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Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

BEZ CELONOČNÍCH  
PŘEJEZDŮ

POLOPENZE 
HOTEL

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ
6x v hotelu ve 2lůžkových pokojích se sociálním 
zařízením. Příplatek za obsazení pokoje jednou 
osobou 2000 Kč/osoba/pobyt.

STRAVOVÁNÍ
6x německá polopenze v restauraci. Snídaně 
formou švédských stolů, večeře servírované, 
3 chody.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25–
60 km. Vedoucího zájezdu a informační mate-
riály. Cestovní zdravotní pojištění a pojiště ní CK. PROGRAM

1. den – v nočních hodinách odjezd z Ostravy (cca 
v 2:00), průjezd nástupními místy. V brzkých ranních 
hodinách Brno, v ranních hodinách Praha, dopoledne 
Plzeň. Cesta Německem k Bodamskému jezeru. Uby-
tování v hotelu. Večeře.

2. – 6. den – výlety na kole s podporou autobusu po 
cyklostezkách v okolí a po břehu Bodamského jezera. 
Jeden výlet prochází Frie d richshafenem, letoviskem 
na břehu Bodamského jezera, u nějž byly zkonstruo-
vány slavné vzducholodě, např. Zeppelin. Projedeme 
známými lázeňskými městečky Meersburg, Überlin-
gen, Bodman, Radolf zell prodchnutými atmosférou 
pohody. Cyklostezkou, která vede podél Rýna, se do-
staneme do Švýcarska k vodám proslulého Rýnského 
vodopádu u Schaff hausenu. Další výlet zakončíme 
u ostrova Mainau spojeného s pevninou pouze dřevě-
ným mostem, po němž procházejí tisíce návštěvníků 
do nádherných zahrad pokrývajících celý ostrov. Jeden 
den strávíme výletem po cyklostezce kolem řeky Du-
naje, v místech ne příliš vzdálených od pramene, kde 
je Dunaj ještě malou řekou. Podél řeky Rýna dojedeme 
do města Kostnice, které se tak pohnutě zapsalo do 
našich dějin upálením mistra Jana Husa. Polopenze.

7. den – po snídani odjezd do ČR. Příjezd do ČR v od-
poledních hodinách, do Ostravy v pozdních večerních 
hodinách. 

Termín 2020 Dnů Kód Cena

20. 6. – 26. 6. 7 BOD120 16 500 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno – Praha – Plzeň

BODAMSKÉ JEZERO
NĚMECKÁ RIVIÉRA

Oblast Bodamského jezera, které tvoří hranici mezi Německem a Švýcarskem, patří k nejvyhledávanějším rekreačním místům ve střední Evropě pro své velice příjemné, 
teplé klima s množstvím slunečných dní. K tomu je třeba ještě přičíst atraktivní prostředí s kouzelnými promenádami na břehu jezera a lázeňskými letovisky obklopenými 
vinicemi na svazích. Rovněž nás upoutá romantické údolí ještě „mladého“ Dunaje, kolem něhož vede proslulá Dunajská cyklostezka. Dramatičnost pak této idylické 
krajině dodává mohutný vodopád na řece Rýn, k němuž nás dovede jedna z mnohých cyklostezek. 

ubytování

N
Ě

M
E

C
K

O

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Trasy výletů na kole vedou značenými cyklo-
trasami mírně zvlněnou krajinou v okolí Bo-
damského jezera. Střídají se zde samostatné 
cyklostezky většinou s asfaltovým povrchem 
a vedlejší silnice. Zájezd je vhodný pro rodiny 
s dětmi, jsou-li zvyklé na cykloturistické výlety. 
U Bodamského jezera obvykle panuje příjemně 
teplé klima.

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu
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Termín 2020 Dnů Kód Cena

28. 7. – 2. 8.  6 FAL120 12 300 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno – Praha – Plzeň

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ
5x v Německu v hotelu ve 2 a 3lůžkových poko-
jích se sociálním zařízením. V hotelu je k dispo-
zici vnitřní bazén. 
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
1500 Kč/osoba/pobyt.

STRAVOVÁNÍ
5x německá polopenze. Snídaně formou švéd-
ských stolů, večeře servírované, 3 chody.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25–
60 km. Pro děti připraveny i kratší varianty výletů 
do 40 km. Vedoucího zájezdu a informační mate-
riály. Cestovní zdravotní pojištění a pojištění CK.

PROGRAM
1. den – v ranních hodinách odjezd z Ostravy (cca 
v 7:00). Průjezd nástupními místy ČR a cesta do Ně-
mecka. Ubytování v hotelu. Večeře.

2. – 5. den – výlety na kole s podporou autobusu ve-
doucí cyklostezkami především po zrušených želez-
nicích. Trasy vedou přes vzorně upravené bavorské 
vesničky a městečka i klidnou přírodou Hornofalcké-
ho lesa. Návštěva center historických měst Weiden, 
Neustadt i Nabburg. Na konci jednoho výletu možný 
odpočinek a relaxace v aquaparku. Jeden z výletů 
vede také po zrušené železnici Bavorským lesem 
k Dunaji. Další výlet vede i do historického Regens-
burgu – malebného města na Dunaji se zachovalými 
středověkými domy a impozantní gotickou katedrá-
lou. Polopenze.

6. den – snídaně. Návrat do ČR. Příjezd do Ostravy 
ve večerních hodinách.

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Trasy výletů na kole vedou zvlněnou krajinou 
většinou po cyklostezkách vybudovaných na 
tělesech zrušených železnic. Na cyklostezkách 
se střídá asfaltový povrch s dobře sjízdným povr-
chem bez asfaltu. Zájezd je určen především pro 
rodiny s dětmi, jsou-li zvyklé na cykloturistické 
výlety. Počasí bývá obdobné jako u nás.

ubytování
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HORNÍ FALCKO
PO ZRUŠENÝCH ŽELEZNICÍCH

Na česko-bavorském pomezí v pohoří Hornofalckého lesa se ukrývají železnice. Dnes po nich již vlaky nejezdí, byly zrušeny a přeměněny na cyklostezky. Vedou klidnou 
krajinou přes bavorské vesničky, přes bývalé železniční mosty okolo statků a hradů do měst se zachovalými středověkými centry. Nádraží se někde přeměnila v útulné 
hospůdky pro cykloturisty, které budou lákat k posezení i vás. K tomu je nutno přidat ubytování s polopenzí na bavorském venkově. Oblast, kde se budeme pohybovat, 
sousedí s Českem a nabízí cykloturistům nevšední zážitek především díky kvalitním cyklostezkám. 

BEZ CELONOČNÍCH PŘEJEZDŮ
POLOPENZE 

HOTEL
BAZÉN

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

PROGRAM PRO  DĚT I :
Zájezd je vhodný pro rodiče nebo prarodiče s dětmi. 
Pokud se zájezdu zúčastní více než 8 dětí, bude 
pro ně připraven po výletech na kolech doprovodný 
program. Náplň programu je určena pro děti ve věku 
4–12 let, zvyklé pohybovat se v kolektivu jiných dětí, 
spolupracující s animačními pracovníky a ochotné 
podřídit se kolektivním hrám. Program bude sestaven 
z různých soutěží, her i výtvarných činností. Pro děti 
budou připraveny drobné odměny. 

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu
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PROGRAM
1. den – v nočních hodinách odjezd z Ostravy (cca 
v 0:30), průjezd nástupními místy. V brzkých ranních 
hodinách Brno, v ranních hodinách Praha, dopoledne 
Plzeň. K večeru dojezd na ubytování. Večeře.
2. – 6. den – výlety na kole po cyklostezkách s pod-
porou autobusu. Trasy výletů vedou především po 
tělesech zrušených železnic, přes mosty i tunely. 
Pojedeme klidnou přírodou Středoněmeckých vr-
chovin. Spatříme maary – vodou zatopené krátery 
dávných sopek ve vulkanické oblasti Eifel. Navští-
víme Trevír, nazývaný německým Římem – nejstarší 
německé město s římskými památkami: Porta Nigra 
(Černá brána), římský most a amfiteátr. Jeden výlet 
podnikneme romantickým údolím řeky Mosely oko-
lo strání pokrytých vinohrady, kde se rodí vynikající 
víno. Spatříme i překrásné hrázděné městečko Co-
chem, nad kterým se tyčí hrad Reichsburg. K pose-
zení nás bude lákat hrázděný klenot dvojměstí Bern-
kastelKues ležící v zákrutech Mosely. Výlet na kole 
po cyklostezce vedoucí po tělese zrušené železnice, 
ze které zajedeme na vyhlídku na údolí meandrující 
řeky Mosely i na pohádkový hrad Eltz. Polopenze.
7. den – snídaně. Ráno odjezd do ČR. Cesta Němec-
kem. Večer příjezd do Plzně. 8. den příjezd do Ostra-
vy v časných nočních hodinách.

Termíny 2020 Dnů Kód Cena

18. 7. – 24. 7. 7 MOS120 15 900 Kč
25. 8. – 31. 8. 7 MOS220 15 900 Kč 
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno – Praha – Plzeň

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ 
6x v pěkném rodinném penzionu ve 2lůžkových 
pokojích se sociálním zařízením. V penzionu 
k dispozici vnitřní bazén. 
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
1800 Kč/osoba/pobyt. 

STRAVOVÁNÍ
6x německá polopenze. Snídaně formou švéd-
ských stolů, večeře servírované, 3 chody.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým 
uzamyka telným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 30–
60 km. Vedoucího zájezdu a informační materiály. 
Cestovní zdravotní pojištění a pojištění CK. 

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Trasy výletů na kole vedou zvlněným terénem 
většinou po cyklostezkách vybudovaných na 
tělesech zrušených železnic nebo údolími řek. 
Povrch cyklostezek je většinou asfaltový. Zájezd 
je vhodný pro rodiny s dětmi, jsou-li zvyklé na 
cykloturistické výlety. Počasí bývá obdobné jako 
u nás s možností dešťových přeháněk.

ubytování

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

BEZ CELONOČNÍCH PŘEJEZDŮ
POLOPENZE 

PENZION
BAZÉN

bazén na ubytování ubytování

Oblast v okolí romantického a malebného údolí řeky Mosely nabízí určitě příjemné trasy pro cykloturisty. Na západě Německa, v Porýní-Falcku, se totiž nalézá několik 
zrušených železnic, které byly dnes upraveny na cyklostezky. Na kole se tak jede malebnou krajinou přes četné mosty rozličné výšky i osvětlenými tunely různé délky. Tyto 
stavby, dříve sloužící výhradně vlakům, dnes poskytují cykloturistům pohodlné překonání údolí i kopců. Jízda po mostech a přes tunely se stává jedinečným zážitkem 
i příjemným zpestřením výletů. Na trasách čekají na cykloturisty malebné vesničky, historická městečka i starobylé hrady. Některá nádraží jsou přebudována na výletní 
restaurace, které lákají především okolo jedoucí cykloturisty k posezení a občerstvení. 

N
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OKOLÍ MOSELY
CYKLOSTEZKY PO ZRUŠENÝCH ŽELEZNICÍCH

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu
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Termíny 2020 Dnů Kód Cena

10. 7. – 16. 7. 7 MAZ120 15 600 Kč
6. 8. – 12. 8. 7 MAZ220 15 600 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Plzeň – Praha – Brno – Olomouc – Ostrava

PROGRAM
1. den – odjezd z Plzně v nočních hodinách (cca 
v 0:15), průjezd nástupními místy. Ostrava v ranních 
hodinách. Denní cesta Polskem. Večer dojezd autobu-
sem na ubytování v oblasti Mazurských jezer. Večeře.

2. – 6. den – výlety na kole s podporou autobusu 
v oblasti Mazurských jezer. Spatříme desítky jezer 
a jezírek včetně velkých jezer Niegocin, Mamry a Dar-
gin. Navštívíme v hlubokých lesích ukryté Vlčí doupě 
– Hitlerův válečný bunkr. K posezení nás bude lákat 
„srdce Mazur“ město Gyžicko, ležící na břehu jeze-
ra Niegocin a u Lučanského vodního kanálu, přes 
který vede otáčivý most. Uvidíme mohutnou pevnost 
Boyen, která stráží město Gyžicko. Nad městem Ryn 
u Rynského jezera nás uvítá křižácký hrad. V Borec-
kém pralese v oplocené rezervaci lze spatřit zubry. 
Pojedeme okolo největšího polského jezera Sniardwy, 
kde se rozprostírá  Pisžský prales. Ubytování v hotelu 
na stejném místě. Polopenze.

7. den – snídaně. Ráno odjezd do ČR. Cesta Polskem. 
Večer příjezd do Ostravy. 8. den po půlnoci příjezd do 
Prahy a v časných nočních hodinách do Plzně.

MAZURSKÁ JEZERA
ZELENÉ PLÍCE POLSKA

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ 
6x v hotelu u jezera ve 2lůžkových pokojích se so-
ciálním zařízením. 
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
1800 Kč/osoba/pobyt.

STRAVOVÁNÍ
6x polská polopenze v hotelové restauraci. 
Snídaně formou švédských stolů, večeře 
servírované, 3 chody.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25– 
60 km. Vstupné do areálu Vlčí doupě. Vedoucího 
zájezdu a informační materiály. Cestovní zdravotní 
pojištění a pojištění CK. 

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Trasy výletů na kole vedou především značenými 
cyklotrasami po vedlejších silnicích mírně zvlně-
nou jezerní krajinou. Asfaltový povrch silnic místy 
střídá dlažba nebo písečné cesty. Počasí bývá 
obvykle teplé. Je však nutné počítat i s možností 
větrného a proměnlivého počasí.

ubytování

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

Vypravíme se do zajímavé a oblíbené polské turistické oblasti Mazurských jezer. Spatříme desítky jezer a jezírek spojených kanály, jejichž hladiny brázdí plachetnice. 
Během rovinatých výletů pojedeme jak okolo lesknoucích se hladin jezer připomínajících malá sladká moře, tak hlubokými smíšenými lesy a pralesy. Na mírných návrších 
Mazur stojí malé zemědělské usedlosti a na březích jezer lákají k návštěvě i k posezení u místních specialit malá městečka a vesnice s přístavy. Krajinu obývají hejna 
ptáků včetně čápů. Právem se tomuto kraji říká zelené plíce Polska, neboť se zde zelené hluboké lesy střídají s modrými hladinami rozlehlých jezer, která v létě nabízí 
možnost koupání.

BEZ CELONOČNÍCH PŘEJEZDŮ
POLOPENZE

HOTEL
VLČÍ DOUPĚP

O
LS

K
O

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu
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CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ
6x v ****hotelu ve 2lůžkových pokojích se soci-
álním zařízením. U hotelu bazén. Další wellness 
služby za poplatek. 
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
1800 Kč/osoba/pobyt.

STRAVOVÁNÍ
6x polopenze v hotelu. Snídaně formou švéd-
ských stolů, večeře servírované, 3 chody.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 30–
60 km. Vedoucího zájezdu a informační mate-
riály. Cestovní zdravotní pojištění a pojištění CK.

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

Termín 2020 Dnů Kód Cena

14. 8. – 20. 8.  7 INN120 16 300 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno – Praha – Plzeň 

INNSKÁ CYKLOSTEZKA
RAKOUSKO – ÚDOLÍMI TYROLSKA

Tyrolsku se často přezdívá země hor, protože leží v srdci Alp. Během zájezdu do Tyrolska poznáme údolí řeky Inn s malebnými historickými městečky Hall, Rattenberg 
i s historickým městem Innsbruck. Pojedeme také bočními údolími klesajícími k Innu od alpských velikánů s ledovci přes zelené pastviny i horské upravené vesničky. 
Často se budeme kochat pohledem na panorama alpských štítů táhnoucích se v dlouhých hřebenech podél tras připravených výletů. Ubytováni budeme v příjemném 
rodinném hotelu na úbočí alpské stráně zvedající se od řeky Inn.

ubytování

R
A

K
O

U
S

K
OBEZ CELONOČNÍCH  

PŘEJEZDŮ
POLOPENZE 

HOTEL
BAZÉN

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Trasy výletů vedou podhůřím Alp nejčastěji 
údolími v povodí řeky Inn a zvládne je běžný 
cykloturista. Na trasách převažuje asfaltový 
povrch. Zájezd je vhodný pro rodiny s dětmi, 
jsou-li zvyklé na cykloturistické výlety. Přestože 
se jedná o alpskou oblast, nemá počasí vyso-
kohorský charakter. 

PROGRAM
1. den – v brzkých ranních hodinách odjezd z Ostravy 
(cca v 4:00). Brno v ranních hodinách. Průjezd zbý-
vajícími nástupními místy. Večer příjezd na ubytování 
v Rakousku nad údolím Innu. Večeře.

2. – 6. den – výlety na kole s podporou autobusu 
rakouskou částí Innské cyklostezky lemované Alpa-
mi, vedoucí přes historická městečka v údolí Innu. 
U Wattens se zastavíme v Křišťálových světech 
– netradičním muzeu křišťálu, které střeží mohutný 
obr. Navštívíme historické a olympijské město Inns-
bruck, kde uvidíme zářící pozlacenou střechu domu 
Goldenes Dachl. Čeká nás příjemné klesání alpským 
údolím s výhledem na ledovec Stubai a také výlet 
u jezera Achensee. které láká při příznivém počasí ke 
koupání. Zavítáme i do údolí Zillertal, které se v zimě 
stává populárním rakouským lyžařským centrem, ale 
v létě nabízí cykloturistům jízdu po cyklostezce vedou-
cí přes jednotlivá střediska. Polopenze. 

7. den – snídaně. Ráno odjezd do ČR. Cesta Ra-
kouskem a Německem. Odpoledne příjezd do Plzně. 
V pozdních večerních hodinách dojezd do Ostravy.

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu
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LUNGAU
RAKOUSKO – SLUNEČNÉ ÚDOLÍ

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ 
5x v pěkném rodinném hotelu ve 2 a 3lůžkových 
pokojích se so ciálním zařízením. 
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
1800 Kč/osoba/pobyt.

STRAVOVÁNÍ
5x rakouská polopenze. Snídaně formou švéd-
ských stolů, večeře servírované, 3 chody.

DOPRAVU 
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25–
60 km. Vedoucího zájezdu a informační mate-
riály. Cestovní zdravotní pojištění a pojiště ní CK. 

Termíny 2020 Dnů Kód Cena

7. 7. – 12. 7. 6 LUN120 13 100 Kč
17. 8. – 22. 8. 6 LUN220 13 100 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno
             

Oblast horského údolí Lungau se ukrývá na jižní straně Alp a honosí se největším počtem slunečných dní v Rakousku, a proto se mu říká Slunečné údolí. To neznamená, 
že zde neprší… Projedeme okolo potoků i říček a několika romantickými údolími, která paprskovitě vybíhají z hlavního údolí. Otevřou se nám kouzelné pohledy na alpské 
velikány dekorované na úpatích zelenými alpskými loukami. Spatříme středověké hrady, tradiční dřevěné statky i salaše. Klidná a romantická příroda často prosvícená 
sluncem působí v tomto koutu Rakouska jako balzám na duši. 

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Zájezd má centrum v údolí alpské řeky Mur, 
odkud trasy výletů vedou nahoru a dolů bočními 
údolími podél horských potoků a říček po ces-
tách s asfaltovým, ale i neasfaltovým povrchem. 
Trasy plánovaných výletů odpovídají schopnos-
tem běžného cykloturisty. Nad rámec je možné 
rozšíření o výjezdy do vyšších poloh.  Zájezd 
je vhodný pro rodiny s dětmi, jsou-li zvyklé na 
cykloturistické výlety. Možná trochu nadneseně 
je tato oblast nazývána Slunečné údolí.

ubytování

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

BEZ CELONOČNÍCH PŘEJEZDŮ
POLOPENZE 

HOTEL

R
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Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu

PROGRAM
1. den – v ranních hodinách odjezd z Ostravy (cca 
v 6:30). Průjezd nástupními místy ČR. Večer příjezd na 
ubytování v údolí Lungau v Níz kých Taurech. Večeře.

2. – 5. den – výlety na kole s podporou autobusu 
v hor ském údolí Lungau, ze kterého paprskovitě vybí-
há dalších patnáct údolí. V sedle kola poznáme nejro-
mantičtější z nich – Weisspriach, Murtal, Riedingtal. 
Navštívíme horské jezero Prebersee, čarodějný zá-
mek  Moosham i mohutný hrad Mauterndorf. Spatří-
me malebná zákoutí vybraných údolí: louky, pastviny, 
lesy, salaše, potoky nebo vrcholky Alp na obzoru. Výle-
ty nás zavedou na začátek Murské cyklostezky. Mož-
nost pěšího výletu k pramenům řeky Mur. Polopenze.

6. den – po snídani odjezd do ČR. Příjezd do ČR v od-
poledních hodinách.
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Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

Termíny 2020 Dnů Kód Cena

1. 5. – 5. 5. 5 NEZ120 10 500 Kč
26. 9. – 30. 9. 5 NEZ320 10 500 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno 

Termín 2020 Dnů Kód Cena

16. 5. – 20. 5. 5 NEZ220 10 500 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Plzeň – Praha – Brno

NEZIDERSKÉ JEZERO
RAKOUSKO – MAĎARSKO

PROGRAM
1. den – ranní odjezd z ČR (Ostrava cca v 7:30, Plzeň 
cca v 6:00). Průjezd nástupními místy ČR. Příjezdový 
výlet do místa ubytování. Večeře.

2. – 4. den – výlety na kole s podporou autobusu 
v rakouské i maďarské oblasti Neziderského jeze-
ra. Pojedeme rakouskými cyklostezkami okolo jezera, 
přes malebné obce Podersdorf, Neusiedl, Purbach 
či Mörbisch. Spatříme oblast malých, často vysychají-
cích jezírek Seewinkel. Využijeme i lodní převoz přes 
jezero. V Maďarsku spatříme „uherské Versailles“ 
zámek Fertöd a u obce Fetörákos obří lomy na vá-
penec, připomínající velké skalní chrámy. Termální 
koupaliště nám nabídne možnost odpočinku v pří-
jemně teplé vodě. Nevynecháme „maďarský Krum-
lov“ – nejromantičtější maďarské město Šoproň se 
zachovalým historickým jádrem. Polopenze.

5. den – po snídani odjezd z Maďarska. Návštěva 
rakouského města Eisenstadt s barokním zámkem 
Esterházy.  Příjezd do ČR v odpoledních hodinách 
a následná cesta do Plzně nebo Ostravy.

Jezero na pomezí Rakouska a Maďarska nabízí rozsáhlou síť rovinatých cyklostezek. V poslední době zůstává tento cykloturistický ráj trochu opomenut. Ten, kdo se 
k jezeru vypraví, je vždy příjemně překvapen. Pojedeme okolo rákosu, který jezero obklopuje, přes malebné vesničky, kde na komínech hnízdí čápi, přes vinohrady, kde 
se rodí vyhlášené odrůdy vinné révy. Odpočinout si budeme moci v termálním koupališti. Přes jezero se také svezeme přívozem a budeme se kochat pohledem na jeho 
rozlehlou hladinu. Neziderské jezero nabízí cykloturistům příjemné a pohodové výlety na kole.
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BEZ CELONOČNÍCH PŘEJEZDŮ
POLOPENZE 

HOTEL
PŘEVOZ LODÍ

BAZÉN, SAUNA

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ 
4x v Maďarsku v hotelu ve 2 a 3lůžkových poko-
jích se sociálním zařízením. Na hotelu k dispozi-
ci vnitřní bazén a sauna. 
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
1500 Kč/osoba/pobyt. 

STRAVOVÁNÍ
4x maďarská polopenze formou švédských stolů 
v hotelové restauraci.

DOPRAVU 
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25–
60 km. Převoz lodí přes jezero. Vedoucího zá-
jezdu a informační materiály. Cestovní zdravotní 
pojištění a pojiště ní CK.

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu

ubytování

bazén v hotelu

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Trasy výletů na kole vedou převážně rovinatou 
krajinou po husté síti cyklostezek s asfaltovým 
povrchem. Zájezd je vhodný pro rodiny s dětmi, 
jsou-li zvyklé na cykloturistické výlety. Počasí 
bývá obvykle teplejší než u nás.
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Termín 2020 Dnů Kód Cena

4. 7. – 9. 7. 6 RAK120 13 500 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno
             

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ 
5x v Rakousku v penzionu ve 2 a 3lůžkových po-
kojích se sociálním zařízením. Sleva za ubytová-
ní v penzionu v plně obsazených 4lůžkových 
(3 a 1lůžkový pokoj) neprůchozích apartmá-
nech 600 Kč/osoba/pobyt. 
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
2000 Kč/osoba/pobyt.

STRAVOVÁNÍ
5x rakouská polopenze v restauraci. Snídaně for-
mou švédských stolů, večeře servírované, 3 chody.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 30–
60 km. Vedoucího zájezdu a informační mate-
riály. Cestovní zdravotní pojištění a pojiště ní CK. PROGRAM

1. den – v ranních hodinách odjezd z Ostravy (cca 
v 8:00). Průjezd nástupními místy ČR. Cesta Rakous-
kem na ubytování nedaleko Salc burku. Večeře.

2. – 5. den – výlety na kolech s podporou autobusu 
v oblas ti Solné komory. Projedeme se kolem Hal-
štatského jezera a také známého krásného jezera 
Wolfgangsee. Využijeme cyklostezek mezi rozkvet-
lými alpskými loukami. Svezeme se okolo jezera 
Mondsee, kde část trasy vede i tunelem určeným 
pro cykloturisty. Podíváme se i na sousední protáhlé 
jezero Attersee ležící pod jednou z dominant zdej-
šího kraje - horou Schafberg. Nezapomeneme ani 
na Salc burk a na zámek Hellbrunn na předměstí 
Salcburku. Polopenze.

6. den – po snídani odjezd autobusem do ČR. K ve-
čeru příjezd do ČR.

JEZERA SOLNÉ KOMORY
RAKOUSKO S NÁVŠTĚVOU SALCBURKU

Krajina plná jezer obklopená horami je jako stvořená pro výlety na kole. Okouzlí nás výhledy na alpské velikány i jejich odrazy na hladinách jezer. Poznáme idylická 
městečka s historickými jádry, která nás budou lákat k příjemnému posezení – třeba u kávy a jablečného štrúdlu se šlehačkou. K Solné komoře také patří kvetoucí muš-
káty zavěšené pod okny domů. Pojedeme cyklostezkami nebo vedlejšími silničkami podél jezer a řek, okolo soutěsek, zelených luk s pasoucími se kravami. Navštívíme 
i Mozartovo město – majestátný Salcburk s malebnými uličkami i náměstími pod mohutnou pevností.

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Zájezd do jezerní oblasti Solné komory, kde trasy 
výletů vedou nejčastěji údolími a kolem jezer a 
odpovídají schopnostem běžného cyklo tu risty. 
Jezdit budeme většinou po asfaltových cyklo-
stezkách a vedlejších silnicích. Zájezd je vhodný 
pro rodiny s dětmi, jsou-li zvyklé na cykloturistic-
ké výlety. Počasí odpovídá střední Evropě, ovšem 
může se projevit vliv nedalekých Alp.

ubytování

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

BEZ CELONOČNÍCH PŘEJEZDŮ
POLOPENZE 

PENZION
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Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu



více fotografií na WWW.EUROCYKL.CZ 29

PROGRAM
1. den – v ranních hodinách odjezd z Ostravy (cca 
v 6:30). Cesta přes nástupní místa do Rakouska. Uby-
tování v hotelu. Večeře.

2. – 5. den – páteří zájezdu jsou výlety na kolech 
s podporou autobusu po trase Tauernské cyklostez-
ky kolem řeky Salzach. Jí budeme věnovat celé dva 
dny. Přitom navštívíme Krimmelské vodopády. Proje-
deme útulnými vesničkami a městečky Neukirchen, 
Mittersill, Lengdorf, Kaprun, jejichž domy se ztrácejí 
pod záplavami muškátů bohatě kvetoucích na balkó-
nech. Celý den budeme věnovat jízdě po cyklostez-
kách kolem Zellerského jezera s možností se koupat 
buď přímo v jezeře, nebo v krytém vyhřívaném bazé-
nu v letovisku Zell am See. Kdo by se koupat nechtěl, 
může využít lanovky na horu Schmit tenhöhe a projít 
se po hřebeni s nádhernými výhledy na ledovec hory 
Kitzsteinhorn a nejvyšší horu Rakouska Grossglock-
ner. Projedeme se na kolech údolím Glemtal po nově 
vybudované cyklostezce až k jeho závěru, kde je 
nejen útulná horská chata Landlingalm zvoucí k ob-
čerstvení a odpočinku s výhledem na okolní hory, ale 
i pozoruhodný vodní svět tvořený různými, mnohdy 
pitoreskními skulpturami otáčejícími se díky vodnímu 
pohonu. Polopenze.

6. den – po snídani odjezd autobusem do ČR, k veče-
ru příjezd do ČR.

TAUERNSKÁ CYKLOSTEZKA
OKOLÍ ZELL AM SEE

V srdci Rakouska pod hřebeny Vysokých Taur se vine údolí řeky Salzach a rozprostírá se Zellerské jezero se známým turistickým magnetem na svém břehu, městečkem 
Zell am See. V této oblasti se budeme během zájezdu pohybovat z velké části po samostatných cyklostezkách oddělených od silničního provozu. Jako v řadě jiných údolí 
i zde je vyznačena cyklotrasa podél řeky a my ji budeme na kolech sledovat téměř od pramenů, od mohutných a burácejících Krimmelských vodopádů. Nezůstane jen 
u této trasy. Zavítáme i do dalších údolí znějících ozvěnou kravských zvonců stád popásajících se na úbočích. Čeká nás prostě alpská romantika v celé své přitažlivosti.

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ 
5x v budovách rodinného hotelu s příjemnou 
atmosférou ve 2 a 3lůžkových pokojích se so-
ciálním zařízením. Wellness služby za poplatek.
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
2000 Kč/osoba/pobyt.

STRAVOVÁNÍ
5x rakouská polopenze. Snídaně formou švéd-
ských stolů, večeře servírované, 3 chody.

DOPRAVU 
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25– 
60 km. Vedoucího zájezdu a informační materiá-
ly. Cestovní zdravotní pojištění a pojiště ní CK. 

Termín 2020 Dnů Kód Cena

5. 8. – 10. 8. 6 TAU220 13 900 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Zájezd do alpské oblasti, kde trasy výletů vedou 
nejčastěji údolími a kolem jezera u Zell am See. 
Jezdit budeme po cyklostezkách s převážně 
asfaltovým povrchem a výjimečně po vedlejších 
silnicích. Trasy výletů uspokojí běžného cyklotu-
ristu. Zájezd je určen také pro rodiny s dětmi, 
jsou-li však zvyklé na cykloturistické výlety. 
Počasí má jako u ostatních oblastí v podhůří Alp 
charakter obdobný středoevropskému.

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

BEZ CELONOČNÍCH  
PŘEJEZDŮ

POLOPENZE 
HOTEL
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Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu

 ubytování
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PROGRAM
1. den – v ranních hodinách odjezd z Ostravy (cca 
v 6:30). Cesta přes nástupní místa do Rakouska. Uby-
tování v hotelu. Večeře.

2. – 5. den – páteří zájezdu jsou výlety na kole 
s podporou autobusu po trase Tauernské cyklo-
stezky kolem řeky Salzach. Jí budeme věnovat celé 
dva dny. Přitom navštívíme Krimmelské vodopády. 
Projedeme útulnými vesničkami a městečky Neukir-
chen, Mittersill, Lengdorf, Kaprun, jejichž domy se 
ztrácejí pod záplavami muškátů bohatě kvetoucích 
na balkónech. Celý den budeme věnovat jízdě po 
cyklostezkách kolem Zellerského jezera s možností 
se koupat buď přímo v jezeře, nebo v krytém vyhříva-
ném bazénu v letovisku Zell am See. Projedeme se 
na kolech údolím Glemtal po nově vybudované cyk-
lostezce až k jeho závěru, kde je nejen útulná horská 
chata Landlingalm zvoucí k občerstvení a odpočinku 
s výhledem na okolní hory, ale i pozoruhodný vodní 
svět tvořený různými, mnohdy pitoreskními skulptu-
rami otáčejícími se díky vodnímu pohonu. Polopenze.

6. den – po snídani odjezd autobusem, k večeru pří-
jezd do ČR.

TAUERNSKÁ CYKLOSTEZKA
OKOLÍ ZELL AM SEE

V srdci Rakouska pod hřebeny Vysokých Taur se vine údolí řeky Salzach a rozprostírá se Zellerské jezero se známým turistickým magnetem na svém břehu, městečkem 
Zell am See. V této oblasti se budeme během zájezdu pohybovat z velké části po samostatných cyklostezkách oddělených od silničního provozu. Jako v řadě jiných údolí 
i zde je vyznačena cyklotrasa podél řeky a my ji budeme na kolech sledovat téměř od pramenů, od mohutných a burácejících Krimmelských vodopádů. Nezůstane jen 
u této trasy. Zavítáme i do dalších údolí znějících ozvěnou kravských zvonců stád popásajících se na úbočích. Čeká nás prostě alpská romantika v celé své přitažlivosti.

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ 
5x v budovách rodinného hotelu s příjemnou 
atmosférou ve 2 a 3lůžkových pokojích se so-
ciálním zařízením. Wellness služby za poplatek.
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
2000 Kč/osoba/pobyt.

STRAVOVÁNÍ
5x rakouská polopenze. Snídaně formou švéd-
ských stolů, večeře servírované, 3 chody.

DOPRAVU 
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25– 
60 km. Pro děti připraveny i kratší varianty výletů 
do 40 km. Vedoucího zájezdu a inf. materiály. 
Cestovní zdravotní pojištění a pojiště ní CK. 

Termín 2020 Dnů Kód Cena

2. 7. – 7. 7. 6 TAU120 13 600 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Zájezd do alpské oblasti, kde trasy výletů vedou 
nejčastěji údolími a kolem jezera Zell am See. 
Jezdit budeme po cyklostezkách s převážně as-
faltovým povrchem a výjimečně po vedlejších sil-
nicích. Trasy výletů uspokojí běžného cykloturis-
tu. Zájezd je určen především pro rodiny s dětmi, 
jsou-li však zvyklé na cykloturistické výlety. 
Počasí má jako u ostatních oblastí v podhůří Alp 
charakter obdobný středoevropskému.

ubytování

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

BEZ CELONOČNÍCH  
PŘEJEZDŮ

POLOPENZE 
HOTEL

PROGRAM PRO DĚTI:
Zájezd je vhodný pro rodiče nebo prarodiče s dětmi. 
Pokud se zájezdu zúčastní více než 8 dětí, bude 
pro ně připraven po výletech na kolech doprovodný 
program. Náplň programu je určena pro děti ve věku 
4–12 let zvyklé pohybovat se v kolektivu jiných dětí, 
spolupracující s animačními pracovníky a ochotné 
podřídit se kolektivním hrám. Program bude sestaven 
z různých soutěží, her i výtvarných činností. Pro děti 
budou nachystány drobné odměny. 
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Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu
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Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.
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TAM BEZ CELONOČNÍHO PŘEJEZDU
POLOPENZE 

HOTEL U MOŘE
KAJUTY
BAZÉN

CESTOU TRANZITNÍ HOTEL

ŘECKO
PELOPONÉS, ATHÉNY A MOŘE

Do nabídky se opět vrací oblíbený zájezd od Řecka. Vypravíme se po stopách antické historie. Pojedeme přes olivové háje. Díky výletům na kole poznáme i kouty Řecka, 
kam se běžný turista nedostane. Na kole pojedeme přes zapomenuté vesničky s pravoslavnými kostelíky i okolo místních taveren, které nás budou lákat k posezení 
a ochutnání některé z řeckých specialit. V příjemně teplém počasí budeme mít možnost se během výletů na kole kochat krásou řecké krajiny. Stejně tak se budeme moci 
pohodlně uvelebit na pláži u moře nebo hotelového bazénu a nerušeně odpočívat, slunit se či koupat.

Termín 2020 Dnů Kód Cena

2. 9. – 13. 9. 12 REC120 23 900 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ

1x v tranzitním hotelu v Itálii ve 2lůžkových po-
kojích se so ciálním zařízením (cestou do Řecka)
2x na lodi ve 4lůžkových kajutách se sociálním 
zařízením (2lůžková kajuta za příplatek 3500 
Kč/osoba/2 plavby)
7x v hotelu u moře na Peloponésu ve 2lůžkových 
pokojích se sociálním zařízením. U hotelu bazén.
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
2900 Kč/osoba/8 nocí.

STRAVOVÁNÍ
1x snídaně v hotelu cestou do Řecka. 
7x řecká polopenze formou švédských stolů 
v hotelu u moře.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.
Trajekty s ubytováním v kajutách z Itálie do Řec-
ka  a zpět.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25– 
50 km. Vedoucího zájezdu a informační mate- 
riály. Cestovní zdravotní pojištění a pojištění CK.

PROGRAM
1. den – odjezd z ČR (Ostrava cca v 4:00). Průjezd ná-
stupními místy ČR, cesta Rakouskem do Itálie. Večer 
dojezd na ubytování v hotelu v severní Itálii.
2. den – snídaně. Cesta Itálií. Odpoledne odplutí z Itá-
lie do Řecka. Nocleh na lodi v kajutách.
3. den – připlutí do Řecka. Cesta autobusem do mís-
ta ubytování v hotelu u moře na Peloponésu. Ubyto-
vání. Večeře.
4.  9. den – výlety na kole s podporou autobusu na 
Peloponéském poloostrově. Navštívíme jak známá 
historická místa – antický areál s divadlem Epidau-
rus, palácový komplex Mykény, pevnost Tiryns, měs-
to Nauplion, tak i kouzelnou krajinu ve vnitrozemí 
a na pobřeží Pelopnésu. Vypravíme se autobusem 
přes Korintský průplav do Athén se známou ma-
jestátní Akropolí, antickými památkami i uličkami 
plnými obchodů a taveren. Bude dostatek času na 
odpočinek a koupání v moři nebo hotelovém bazénu. 
Polopenze.
10. den – snídaně. Cesta autobusem přes Peloponés 
do přístavu.  Nalodění a odplutí z Řecka do Itálie. Noc-
leh na lodi v kajutách.
11. den – plavba Jaderským mořem. Odpoledne při-
plutí do Itálie. Cesta autobusem Itálií a Rakouskem.
12. den – příjezd do ČR a dojezd do Ostravy.

ubytování

bazén u hotelu

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Výlety na kolech jsou vedeny po vedlejších silnicích. 
Trasy jsou přizpůsobeny teplému klimatu Řecka 
svou kratší délkou než bývá obvyklé u většiny 
našich zájezdů. Pokud se profilu týče, tak roviny 
střídají zvlněnou krajinu. Alternativou některého 
výletu na kolech se může stát odpočinek u moře. 
Počasí v této době bývá obvykle teplé a je nutno 
počítat i s horkými dny.

Nově

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu
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PROGRAM
1. den – ranní odjezd z ČR (Ostrava cca v 7:00, Pl-
zeň v 6:00). Průjezd nástupními místy ČR, cesta Ra-
kouskem, večer příjezd do Slovinska. Ubytování v ho-
telu. Večeře.

2. – 6. den – výlety na kole s podporou autobu-
su v podhůří, údolích a po planinách Julských Alp. 
Jádrem našich výletů budou údolí v okolí Kranjské 
Gory na úpatí hor. Zajedeme se podívat do Planice 
na skokanské můstky proslavené rekordy v letech 
na lyžích. Navštívíme romantický vývěr řeky Sávy Do-
linky i divoký vývěr Sávy Bohinjky. Trasa cyklovýletu 
z lesnaté planiny Poklujka, známé biatlonovým sta-
diónem, nás zavede k lesknoucí se hladině Bohinj-
ského jezera. Údolím řeky Radovny dojedeme ke 
známému jezeru Bled, nad kterým se na skále tyčí 
Bledský hrad. Během výletů poznáme řadu rázovi-
tých podhorských vesniček Mojstrana, Stara Fužina 
a Rateče s typickou alpskou architekturou. Do lůna 
Julských Alp se vydáme údolími Vrata a Radovny. 
V maximální míře využijeme cyklo stezku po zrušené 
železnici a zavítáme po ní i k Mangartským jezerům 
v Itálii. Zájemci si budou moci vyjet i po slavné alpské 
silnici na sedlo Vršič. Příznivci 
pěších výletů budou mít prostor 
vypravit se turistickou trasou 
k vodopádům Martuljek nebo 
vrchol Vošce v Karavankách, 
v hraničních horách s Rakous-
kem. Polopenze.

7. den – snídaně. Ráno odjezd 
do ČR. K večeru příjezd do ČR.

Pod zářivě bílými vápencovými štíty Julských Alp se rozprostírají náhorní plošiny a kouzelná údolí, která přímo zvou cykloturisty k projížďkám. Slovinci v posledních letech 
udělali velmi mnoho pro rozvoj cykloturistiky. Důkazem je mimo řady značených tras i vybudování cyklo stezky po tělese zrušené železnice vedoucí údolím řeky Sávy až na 
italskou stranu hor. Pochopitelně si tuto nabídku nemůžeme nechat ujít. Slovinci rovněž výborně pečují o zázemí pro cykloturisty. Denně se můžeme několik hodin koupat 
a relaxovat v bazénovém komplexu s masážními tryskami a vířivkou. A to vše v ceně pobytu. Přidáme-li k tomu ještě skvělou stravu, je zážitek úplný. 

Termíny 2020  Dnů Kód Cena

11. 7. – 17. 7. 7 JUL120 16 900 Kč
23. 8. – 29. 8. 7 JUL320 16 900 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Zájezd s rozmanitými trasami co do povrchu, délky 
volitelných tras a převýšení. Od vyasfaltované 
cyklostezky po zrušené železnici s minimálním 
sklonem až po výjezdy do údolí Julských Alp. Při 
zájezdu je možnost téměř každý den si zvolit trasu 
podle svých schopností nebo momentální nálady. 
Klima v oblasti Julských Alp má podhorský cha-
rakter a příjemná je v té souvislosti každodenní 
možnost relaxace v bazénu.

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ
6x v ****hotelu v podhůří Julských Alp ve 2lůž-
kových pokojích se sociálním zařízením. 
Každodenní vstupné do bazénového komplexu. 
Další wellness služby za poplatek. 
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
2800 Kč/osoba/pobyt.

STRAVOVÁNÍ
6x polopenze v hotelové restauraci formou švéd-
ských stolů.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25–
60 km. Vedoucího zájezdu a informační materi-
ály. Cestovní zdravotní pojištění a pojiště ní CK.

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.
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BEZ CELONOČNÍCH  

PŘEJEZDŮ
POLOPENZE 

HOTEL
BAZÉN

POD JULSKÝMI ALPAMI
SLOVINSKO S VÝLETEM DO ITÁLIE A RAKOUSKA

 ubytování

bazénový komplex

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu

Termín 2020  Dnů Kód Cena

19. 7. – 25. 7. 7 JUL220 16 900 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Plzeň – Praha – České Budějovice
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 ubytování

bazén v hotelu

PROGRAM
1. den – odjezd v ranních hodinách z ČR (Ostrava cca 
v 5:00, Plzeň cca v 3:30). Průjezd nástupními místy. 
Přes den cesta Rakouskem do Slovinska. Večer do-
jezd autobusem na ubytování. Večeře.

2. – 7. den – výlety na kole s podporou autobusu 
slovinským pobřežím i vnitrozemím Istrie. Pojedeme 
trasou zrušené železnice nazvané Parenzana ve-
doucí blízko pobřeží přes malebná historická města 
Koper i Izola a zavítáme i na výběžku ležícího jedi-
nečného Piranu se štíhlou zvonicí kostela svatého 
Jiří. Pojedeme okolo salin u Sečovlje, kde se přírod-
ním procesem dodnes získává kvalitní sůl. Poznáme 
mořské lázně Portorož s honosnými hotely. Zavítáme 
do obce Lipica, kde se chovají světoznámí bílí koně 
Lipicáni. Z vyhlídky u obce Škocjan spatříme hlubo-
ký propadlý závrt s ponornou řekou jménem Reka. 
Zájemci budou moci zavítat do krasového podzem-
ní Škocjanské jeskyně. Pojedeme i přes malebné 
zapadlé vesničky ve vnitrozemí slovinské části Is-
trijského poloostrova a jeden výlet nás zavede i do 
sousedního Chorvatska. Po výletech si budeme moci 
odpočinout v bazénu s mořskou vodou. Polopenze.

8. den – snídaně. Odjezd do ČR. Příjezd do ČR v od-
poledních hodinách. Návrat do Ostravy nebo do Plzně 
ve večerních hodinách.

SLOVINSKÉ MOŘE
ZAJÍMAVÁ OBLAST JADRANU

Ano, i Slovinsko má moře! A krásné! Kouzlených čtyřicet sedm kilometrů pobřeží nabízí atraktivní scenérie typické pro Jadran. Středomořská vonící vegetace bude provázet 
každé šlápnutí do pedálů. Na rozmanitém pobřeží se střídají středomořské pláže s možností koupání se strmými útesy, které nabízejí  nádherné rozhledy, a kolorit dotváří 
unikátní saliny. Historická centra měst Koper, Izola a Piran zvou k návštěvě a také k posezení v příjemném prostředí s výhledem na moře, který nadchne každého suchozemce. 
Nelze opomenout vnitrozemí, kde se na stráních rodí vinná réva, chovají se bílí koně lipicáni a v podzemí se ukrývají krasové jeskyně. Oblast slovinského moře určitě stojí 
za návštěvu, protože dokáže zaujmout jak svojí historií, tak přírodou. Nabízí zajímavé výlety na kole a po nich možnost odpočinku u moře nebo v bazénech s mořskou vodu.

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ 
7x v hotelu u moře ve 2lůžkových *** pokojích 
se sociálním zařízením. 
Příplatek za ubytování ve 2lůžkových **** poko-
jích navíc s balkónem, klimatizací a minibarem 
2700 Kč/osoba/pobyt.
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
2800 Kč/osoba/pobyt ***, 3100 Kč/osoba/
pobyt ****.
K dispozici krytý i venkovní bazén s mořskou 
vodou. Další  wellness služby za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
7x slovinská polopenze v hotelové restauraci for-
mou švédských stolů. 

DOPRAVU 
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25– 
60 km. Vedoucího zájezdu a informační materiá-
ly. Cestovní zdravotní pojištění a pojiště ní CK. 

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Trasy výletů na kole vedou především v oblasti 
slovinské části  Istr i jského poloostrova po 
místních většinou asfaltových silnicích. Poblíž 
pobřeží vede cyklostezka po tělese zrušené 
železnice, ale během zájezdů zavítáme i do 
zvlněného vnitrozemí.  Výlety jsou připraveny 
tak, aby je zvládnul každý běžný cykloturista. 
Počasí bývá obvykle teplé, ale je nutno počítat 
s občasnými dešťovými přeháňkami. Příjemná 
je možnost každodenní relaxace v bazénech 
s mořskou vodou, podle sezóny v krytém nebo 
venkovním, či přímo u moře.

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

BEZ CELONOČNÍCH  
PŘEJEZDŮ

POLOPENZE
HOTEL U MOŘE

BAZÉN

Termíny 2020  Dnů Kód Cena

24. 5. – 31. 5. 8 SMO 120 18 900 Kč
15. 9. – 22. 9. 8 SMO 320 18 900 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno

Termín 2020  Dnů Kód Cena

3. 6. – 10. 6. 8 SMO 220 18 900 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Plzeň – Praha – Brno

Novinka

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu
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Termíny 2020 Dnů Kód Cena

15. 5. – 20. 5. 6 PTU220 15 200 Kč
24. 9. – 29. 9. 6 PTU520 15 200 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase: 
Ostrava – Olomouc – Brno

Termín 2020 Dnů Kód Cena

8. 5. – 13. 5. 6 PTU120 15 200 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase: 
Plzeň – Praha – Brno

PROGRAM
1. den – odjezd v ranních hodinách z ČR (Ostrava cca 
v 8:00, Plzeň cca v 6:30). Průjezd nástupními místy. 
Přes den cesta Rakouskem do Slovinska. Večer do-
jezd autobusem na ubytování. Večeře.

2. – 5. den – výlety na kole s podporou autobusu 
v okolí termálních lázní Ptuj u stejnojmenného měs-
ta, kterému dominuje Ptujský zámek. Jeden z výletů 
nás zavede do pohoří Kozjak, svažujícímu se k řece 
Drávě. Z Rakouska zamíříme do středověkého Ma-
riboru, kde roste nejstarší vinná réva na světě, která 
stále rodí. Pojedeme po silničce, která mezi vinohrady 
vytváří tvar srdce, a zastavíme se na vyhlídce, odkud 
se nám tento jedinečný pohled otevře. V sedle kola 
budeme šlapat podél toku řeky Drávy. Údolím v po-
hoří Haloze pojedeme okolo barokního zámku Šta-
tenberg a poutního místa Ptujska Gora. Po výletech 
si budeme moci každý den odpočinout v termálních 
lázních. Polopenze.

6. den – snídaně. Odjezd do ČR. Příjezd do ČR v od-
poledních hodinách, návrat do Ostravy nebo do Plzně 
ve večerních hodinách.

Ve Slovinsku v údolí řeky Drávy leží historicky zajímavá města - architektonický klenot Ptuj a středověký Maribor. U nejstaršího slovinského města Ptuj se nalézají stej-
nojmenné termální lázně s příjemně teplou vodou, ve kterých si budeme moci odpočinout. Pod Ptujským hradem lákají k procházce uličky a náměstí lemované historicky 
atraktivními stavbami – městská věž, kláštery, kostel, divadlo i památníky.  Během výletů na kole údolími v pohořích Haloze, Kozjak a Gorice pojedeme po kroutících se 
silničkách okolo vinic, hradů i zámků. Tato část Slovinska nabízí cykloturistům zajímavé výlety na kolech a po nich koupání v termálech.

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ 
5x v ****hotelu u areálu termálních lázní ve 
2lůžkových pokojích se sociálním zařízením.
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
2500 Kč/osoba/pobyt.
V hotelu krytý termální bazén. V ceně 2 vstupy 
denně do sousedního termálního parku s bazé-
ny a saunou.  Další wellness služby za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
5x slovinská polopenze v hotelové restauraci for-
mou švédských stolů. 

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25 
– 60 km. Vedoucího zájezdu a informační mate-
riály. Cestovní zdravotní pojištění a pojištěni CK.

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Výlety na kole vedou v údolí řeky Drávy a jejich 
přítoků a také zvlněným terénem v okolí. Trasy 
po vedlejších silnicích jsou úměrné schopn-
ostem cykloturisty, který rád a pravidelně jezdí 
na výlety. Počasí bývá obvykle teplejší než u nás, 
ale je nutno počítat i s občasnými dešťovými 
přeháňkami. Příjemná je možnost každodenní 
relaxace v termálních lázních.

ubytování

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

BEZ CELONOČNÍCH PŘEJEZDŮ
POLOPENZE 

HOTEL
TERMÁLY
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Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu

PTUJ - TERMÁLY
LÁZEŇSKÁ OBLAST SLOVINSKA

termální bazén v hotelu
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Termín 2020 Dnů Kód Cena

18. 8. – 23. 8. 6 PTU420 14 200 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase: 
Plzeň – Praha – Brno

PROGRAM
1. den – odjezd v ranních hodinách z ČR (Ostrava 
v cca 8:00, Plzeň v cca 6:30). Průjezd nástupními 
místy. Přes den cesta Rakouskem do Slovinska. Večer 
dojezd autobusem na ubytování. Večeře.

2. – 5. den – výlety na kolech s podporou autobusu 
v okolí termálních lázní Ptuj u stejnojmenného měs-
ta, kterému dominuje Ptujský zámek. Z Ptujského 
zámku, tyčícího se nad řekou Drávou, se otevírají vý-
hledy na samotné staré uličky města Ptuje i na jeho 
okolí, kde lze v dálce spatřit oblé tvary pohoří Haloze, 
špičatější slovinské Alpy a také mohutnou kuželovi-
tou horu Donačka Gora, honosně nazývanou místními 
obyvateli jako Štýrský Triglav.  Na kole budeme šlapat 
podél toku řeky Drávy a také Ptujského jezera. Údo-
lím v pohoří Haloze pojdeme okolo barokního zámku 
Štatenberg a zájemci budou moci vyjet na poutní 
místo Ptujská Gora. Trasy výletů na kole vedou hlavně 
slovinským venkovem, kde pojedeme přes upravené 
vesnice ležící v nížině řeky Drávy. Bude dostatek času 
pro pobyt v bazénech (s termální i obyčejnou vodou) 
v termálním parku Ptuj hned v sousedství ubytování.

6. den – snídaně. Odjezd do ČR. Příjezd do ČR v od-
poledních hodinách, návrat do Ostravy nebo do Plzně 
ve večerních hodinách.

PTUJ - TERMÁLY
LÁZEŇSKÁ OBLAST SLOVINSKA

Ve Slovinsku v údolí řeky Drávy leží historicky zajímavá města - architektonický klenot Ptuj. U nejstaršího slovinského města Ptuj se nalézají stejnojmenné termální lázně 
s příjemně teplou vodou, ve které si budeme moci odpočinout. Pod Ptujským hradem lákají k procházce uličky a náměstí lemované historicky atraktivními stavbami - 
městská věž, kláštery, kostel, divadlo i památníky.  Během výletů na kole údolími v pohoří Haloze pojedeme po kroutících se silničkách okolo vinic, hradů i zámků. Tato 
část Slovinska nabízí cykloturistům zajímavé výlety na kolech a po nich koupání v bazénech i s termální vodou.

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ 
5x v ***bungalovech u areálu termálních lázní ve 
2 a 3lůžkových pokojích se sociálním zařízením.
Příplatek za ubytování v **** hotelu ve 2lůžko-
vých pokojích se sociálním zařízením 2700 Kč/
osoba/pobyt. V ceně navíc hotelové služby (hote-
lový bazén a restaurace).
Příplatek za obsazení pokoje v hotelu jednou 
osobou 3900 Kč/osoba/pobyt.
V ceně 2 vstupy denně do sousedního termálního 
parku s bazény (termální i běžná voda) a vodními 
atrakcemi. Další wellness služby za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
5x slovinská polopenze formou švédských stolů. 

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25 – 
60 km. Pro děti připraveny i kratší varianty výletů 
do 40 km. Vedoucího zájezdu a informační mate-
riály. Cestovní zdravotní pojištění a pojištěni CK.

Termín 2020 Dnů Kód Cena

2. 8. – 7. 8. 6 PTU320 14 200 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase: 
Ostrava – Olomouc – Brno

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Výlety na kole vedou v údolí řeky Drávy a je-
jich přítoků a také zvlněným terénem v okolí. 
Trasy po vedlejších silnicích jsou úměrné schop-
nostem cykloturisty, který rád a pravidelně jezdí 
na výlety. Zájezd je určen především pro rodiny 
s dětmi, jsou-li však zvyklé na cykloturistické 
výlety. Počasí bývá obvykle teplejší než u nás, 
ale je nutno počítat i s občasnými dešťovými 
přeháňkami. Příjemná je možnost každodenní 
relaxace v termálním parku s vodními atrakcemi.

ubytování

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

BEZ CELONOČNÍCH PŘEJEZDŮ
POLOPENZE 
BUNGALOVY

HOTEL
TERMÁLNÍ PARK S
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Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu

Novinka

PROGRAM PRO  DĚT I :
Zájezd je vhodný pro rodiče nebo prarodiče s dětmi. 
Pokud se zájezdu zúčastní více než 8 dětí, bude 
pro ně připraven po výletech na kolech doprovodný 
program. Náplň programu je určena pro děti ve věku 
4–12 let zvyklé pohybovat se v kolektivu jiných dětí, 
spolupracující s animačními pracovníky a ochotné 
podřídit se kolektivním hrám. Program bude sestaven 
z různých soutěží, her i výtvarných činností. Pro děti 
budou připraveny drobné odměny. termální park
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Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

BEZ CELONOČNÍCH  
PŘEJEZDŮ

POLOPENZE 
HOTEL

TERMÁLY

TERMÁLY NA MURU
LÁZEŇSKÁ OBLAST SLOVINSKA

Východní část Slovinska nabízí malebnou zvlněnou krajinu s ladně se vlnícími řadami keřů vinné révy, kterou střídají smíšené lesy, kukuřičné lány nebo kroutící se řeka Mur. 
Všude vedou silničky, které nabízí cykloturistům zajímavé trasy. Kulisu venkovské idyly dotvářejí kostelní věže nebo stožáry s korunami čapích hnízd. Na řece Mur lze objevit 
zakotvené jedinečné lodní vodní mlýny, které dodnes mohou umlít mouku. V krajích Zámuří a Štýrsko, které navštívíme, tryská několik teplých pramenů poskytujících úžasnou 
relaxaci v termálních lázních. Po výletech na kole si tak budeme moci příjemně odpočinout.

Termíny 2020 Dnů Kód Cena

16. 5. – 21. 5. 6 STE120 14 900 Kč
17. 9. – 22. 9. 6 STE420 14 900 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc - Brno

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ
5x v ****hotelu ve 2lůžkových pokojích se so-
ciálním zařízením. V ceně neomezený vstup do 
hotelového termálního bazénového komplexu. 
Včetně jednoho vstupu do sauny (jen pro do-
spělé). Další wellness služby za poplatek.
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
2500 Kč/osoba/pobyt.

STRAVOVÁNÍ
5x polopenze v hotelové restauraci formou švéd-
ských stolů.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25–
60 km. Vedoucího zájezdu a informační materiály. 
Cestovní zdravotní pojištění a pojištění CK.

PROGRAM
1. den – ranní odjezd z ČR (Ostrava cca v 8:00). Prů-
jezd nástupními místy ČR a cesta do Slovinska. K ve-
čeru příjezd do Slovinska. Ubytování v hotelu. Večeře.

2. – 5. den – výlety na kole s podporou autobusu 
ve východním Slovinsku. Poznáme pahorkatinu Go-
ričko se smíšenými lesy a pojedeme i úbočími přes 
klidné vesničky obklopené kukuřičnými poli. U jeze-
ra Bukovniško, ukrytého v lese, se nalézá magické 
místo energie, kde lze pozitivně ovlivnit vlastní tělo. 
V obci Bogojina se tyčí zajímavý kostel s bílou válco-
vou věží připomínající maják od architekta Plečnika 
působícího i v Česku. Jeden z výletů nás zavede i do 
sousedního Maďarska, kde budeme moci ochutnat 
maďarskou kuchyni. Při dalším z výletů zavítáme do 
sousedního Rakouska a vydáme se podél řeky Mur. 
Odpočinout si budeme moci v lázeňském městečku 
Bad Radkersburg se zajímavým historickým centrem. 
Zavítáme i do oblasti nazývané Štýrské Toskánsko, 
kde krajina připomíná skutečné malebné italské 
Toskánsko. Ve Štýrském Toskánsku pojedeme přes 
vinohrady u obce Jerusalem, kterou podle svatého 
města pojmenovali křižáci okouzlení zdejší krajinou, 
obyvateli i vínem. Denně budeme mít možnost se kou-
pat v hotelovém termálním bazénovém komplexu. 
Polopenze.

6. den – snídaně. Ráno odjezd do ČR. K večeru pří-
jezd do ČR.

 ubytování

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Trasy výletů vedou zvlněným terénem pahorkatin 
nebo údolími řek a uspokojí nenáročného cyk-
loturistu. Jezdit budeme většinou po vedlejších 
silnicích, ale také po cyklostezkách s částečně 
asfaltovým a částečně  neasfaltovým povrchem. 
Počasí bývá obvykle teplé, ale nutno počítat 
i s možností dešťových přeháněk. Příjemná je pak 
i každodenní možnost relaxace v termálech.

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu
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 bazén v hotelu
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Termín 2020 Dnů Kód Cena

28. 7. – 2. 8. 6 STE320 14 200 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Plzeň – Praha – Brno

 ubytování
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Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

BEZ CELONOČNÍCH PŘEJEZDŮ
POLOPENZE 
NOVĚ HOTEL

TERMÁLY
AQUAPARK

TERMÁLY NA MURU
LÁZEŇSKÁ OBLAST SLOVINSKA

Východní část Slovinska nabízí malebnou zvlněnou krajinu s ladně se vlnícími řadami keřů vinné révy, kterou střídají smíšené lesy, kukuřičné lány nebo kroutící se řeka Mur. 
Všude vedou silničky, které nabízí cykloturistům zajímavé trasy. Kulisu venkovské idyly dotvářejí kostelní věže nebo stožáry s korunami čapích hnízd. Na řece Mur lze objevit 
zakotvené jedinečné lodní vodní mlýny, které dodnes mohou umlít mouku. Ve slovinském kraji Zámuří, který navštívíme, tryská několik teplých pramenů poskytujících úžasnou 
relaxaci v termálních lázních. Po výletech na kole si tak budeme moci příjemně odpočinout.

Termín 2020 Dnů Kód Cena

22. 7. – 27. 7. 6 STE220 14 200 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc - Brno

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ
5x v ****hotelu u areálu termálních lázní ve 2 
a 3lůžkových pokojích (třetí lůžko formou přistýl-
ky) se sociálním zařízením. K dispozici zdarma 
rozsáhlý hotelový termální park. Další wellness 
služby za poplatek.
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
2500 Kč/osoba/pobyt.

STRAVOVÁNÍ
5x polopenze v hotelové restauraci formou švéd-
ských stolů.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25– 
60 km. Pro děti připraveny i kratší varianty výle-
tů do 40 km. V ceně neomezený počet návštěv 
termálního parku (cca 25 vnitřních i venkovních 
bazénů s termální i běžnou vodou). Vedoucího zá-
jezdu a informační materiály. Cestovní zdravotní 
pojištění a pojištění CK.

PROGRAM
1. den – ranní odjezd z ČR (Ostrava cca v 8:00, Plzeň 
cca v 6:30). Průjezd nástupními místy ČR a cesta do 
Slovinska. Odpoledne příjezd do Slovinska. Ubytová-
ní, večeře.

2. – 5. den – výlety na kole s podporou autobusu  
ve východním Slovinsku. Poznáme pahorkatinu Go-
ričko se smíšenými lesy a pojedeme i úbočími přes 
klidné vesničky obklopené kukuřičnými poli. U jeze-
ra Bukovniško, ukrytého v lese, se nalézá magické 
místo energie, kde lze pozitivně ovlivnit vlastní tělo. 
V obci Bogojina se tyčí zajímavý kostel s bílou válco-
vou věží připomínající maják od architekta Plečnika 
působícího i v Česku. Při dalším z výletů zavítáme do 
sousedního Rakouska a vydáme se podél řeky Mur. 
Denně budeme mít možnost se koupat v termálních 
lázních Moravské Toplice, u kte rých bu deme uby-
továni a které budeme moci libovolně navštěvovat. 
Polopenze.

6. den – snídaně. Ráno odjezd do ČR. K večeru pří-
jezd do ČR.

termální lázně u ubytování

PROGRAM PRO  DĚT I :
Zájezd je vhodný pro rodiče nebo prarodiče s dětmi. 
Pokud se zájezdu zúčastní více než 8 dětí, bude 
pro ně připraven po výletech na kolech doprovodný 
program. Náplň programu je určena pro děti ve věku 
4–12 let zvyklé pohybovat se v kolektivu jiných dětí, 
spolupracující s animačními pracovníky a ochotné 
podřídit se kolektivním hrám. Program bude sestaven 
z různých soutěží, her i výtvarných činností. Pro děti 
budou připraveny drobné odměny. 

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Trasy výletů, speciálně upravené pro rodiny 
s dětmi, vedou mírně zvlněnou krajinou a rovi-
nami v údolí řek. Jezdit budeme po vedlejších 
silnicích a tam, kde je to možné, po cyklostez-
kách. Zájezd je určen především pro rodiny 
s dětmi, jsou-li však zvyklé na cykloturistické 
výlety. Počasí bývá obvykle teplé s malou 
pravděpodobností přeháněk. Příjemná je i kaž-
dodenní možnost relaxace v rozsáhlém areálu 
termálních lázní. 

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu
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BEZ CELONOČNÍCH PŘEJEZDŮ

POLOPENZE
HOTEL
BAZÉN

TROJMEZÍ
SLOVINSKO, RAKOUSKO A ITÁLIE

V místě, kde se stýkají tři země – Slovinsko, Rakousko a Itálie, leží kouzelný kraj natolik rozmanitý, že podobný lze hledat jen těžko. Přívětivá Korutanská riviéra v Rakousku 
s výrazně teplejším klimatem, kterou protéká řeka Dráva s hojně navštěvovanou drávskou cyklostezkou vedoucí po jejím břehu, útulné podhůří Julských Alp ve Slovinsku, 
v oblasti Kranjské Gory s cyklostezkou po zrušené železnici, která nás dovede do romantické krajiny severovýchodní Itálie kolem Tarvisia. To je oblast velmi výhodná pro výlety 
na kolech. Zázemím bude hotel v údolí Julských Alp. 

Termín 2020 Dnů Kód Cena

23. 6. – 29. 6. 7 TRO120 15 600 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase: 
Plzeň – Praha – České Budějovice

PROGRAM
1. den – v ranních hodinách odjezd z Plzně (cca 
v 6:00). Průjezd přes nástupní místa a následně přes 
Rakousko do Slovinska. Ubytování. Večeře.

2.  6. den – výlety na kolech s podporou autobu-
su převážně po cyklostezkách v oblasti Trojmezí. 
V rámci výletů navštívíme korutanský Villach, italské 
Tarvisio a přes údolí Radovny slovinský Bled se 
stejnojmenným jezerem. Výlety povedou po Drávské 
cyklostezce a také po zrušené železnici údolím Sávy 
ve Slovinsku, na níž leží turisticky hojně navštěvovaná 
Kranjská Gora, do italského Tarvisia. Kdo bude chtít 
na kole jezdit víc, bude mít možnost si volit trasy 
výletů do dalších dolin Julských Alp. A všude mají 
báječnou zmrzlinu a nebo něco na zahřátí, to podle 
počasí... Denně bude možno relaxovat v bazénovém 
komplexu. Polopenze.

7. den – snídaně. Ráno odjezd a cesta Rakouskem. 
K večeru příjezd do ČR.

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Výlety vedou z velké většiny po cyklostezkách 
s vyloučením silniční dopravy a s takovým roz-
sahem kilometrů a převýšení, aby je zvládl každý 
cykloturista, který je zvyklý jezdit na cyklovýlety. 
Charakter zájezdu ovšem umožňuje přidat si 
k plánovaným výletům další trasy s náročností 
podle vlastního uvážení. Zájezd je určen také 
pro rodiny s dětmi, jsou-li však zvyklé na cyk-
loturistické výlety. Klima v oblasti Julských Alp 
má podhorský charakter. 

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ
6x v ****hotelu ve Slovinsku v podhůří Jul-
ských Alp ve  2lůžko vých pokojích se sociálním 
zařízením. 
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
2800 Kč/osoba/pobyt. 
Každodenní vstupné do bazénového komplexu. 
Další wellness služby za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
6x polopenze v hotelové restauraci formou 
švédských stolů.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uzamy-
katelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25–
60 km. Vedoucího zájezdu a informační materiály. 
Cestovní zdravotní pojištění a pojiště ní CK.

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

 ubytování

bazénový komplex
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BEZ CELONOČNÍCH PŘEJEZDŮ
POLOPENZE

HOTEL
BAZÉN

TROJMEZÍ
SLOVINSKO, RAKOUSKO A ITÁLIE

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.

V místě, kde se stýkají tři země – Slovinsko, Rakousko a Itálie, leží kouzelný kraj natolik rozmanitý, že podobný lze hledat jen těžko. Přívětivá Korutanská riviéra v Rakousku 
s výrazně teplejším klimatem, kterou protéká řeka Dráva s hojně navštěvovanou drávskou cyklostezkou vedoucí po jejím břehu, útulné podhůří Julských Alp ve Slovinsku, 
v oblasti Kranjské Gory s cyklostezkou po zrušené železnici, která nás dovede do romantické krajiny severovýchodní Itálie kolem Tarvisia. To je oblast velmi výhodná pro výlety 
na kolech i pro rodiny s dětmi. Zázemím bude hotel s vnitřním bazénem. 

Termín 2020 Dnů Kód Cena

20. 7. – 25. 7. 6 TRO220 13 900 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno  

PROGRAM
1. den – v ranních hodinách odjezd z Ostravy (cca 
v 7:00). Průjezd přes nástupní místa a následně přes 
Rakousko do Slovinska. Ubytování, koupání v bazénu. 
Večeře.

2. – 5. den – výlety na kolech s podporou autobu-
su převážně po cyklostezkách v oblasti Trojmezí: 
Slovinska, Rakouska a Itálie. V rámci výletů na-
vštívíme korutanský Villach a také italské Tarvisio. 
Výlety povedou po Drávské cyklostezce a také po 
zrušené železnici údolím Sávy ve Slovinsku, na níž 
leží turisticky hojně navštěvovaná Kranjská Gora, do 
italského Tarvisia. Kdo bude chtít na kole jezdit víc, 
bude mít možnost si volit trasy výletů do dalších dolin 
Julských Alp. A všude mají báječnou zmrzlinu a nebo 
něco na zahřátí, to podle počasí... Denně bude možno 
relaxovat v hotelovém bazénu. Polopenze.

6. den – snídaně. Ráno odjezd a cesta Rakouskem. 
K večeru příjezd do ČR.

 ubytování

PROGRAM PRO  DĚT I :
Zájezd je vhodný pro rodiče nebo prarodiče s dětmi. 
Pokud se zájezdu zúčastní více než 8 dětí, bude 
pro ně připraven po výletech na kolech doprovodný 
program. Náplň programu je určena pro děti ve věku 
4–12 let zvyklé pohybovat se v kolektivu jiných dětí, 
spolupracující s animačními pracovníky a ochotné 
podřídit se kolektivním hrám. Program bude sestaven 
z různých soutěží, her i výtvarných činností. Pro děti 
budou připraveny drobné odměny. 

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Vzhledem k tomu, že zájezd je určen především 
pro rodiny s dětmi, jsou tomu přizpůsobeny 
i plánované výlety. Z velké většiny vedou po 
cyklostezkách s vyloučením silniční dopravy 
a s takovým rozsahem kilometrů a převýšení, 
aby je zvládly děti, které jsou zvyklé jezdit na 
cyklovýlety. Charakter zájezdu ovšem umožňuje 
přidat si k plánovaným výletům další trasy s ná-
ročností podle vlastního uvážení. Klima v oblasti 
Julských Alp má podhorský charakter.

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ
5x v ***hotelu ve Slovinsku v podhůří Julských Alp 
ve 2 a 3lůžkových pokojích se sociálním zařízením. 
Sleva za plně obsazený 4lůžkový pokoj (man-
želská postel a patrová postel) 1500 Kč/oso-
ba pobyt.  Příplatek za obsazení pokoje jednou 
osobou 2500 Kč/osoba pobyt.
Na hotelu k dispozici vnitřní bazén. Další well-
ness služby za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
5x polopenze v hotelové restauraci formou švéd-
ských stolů.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 25–
60 km. Pro děti připraveny i kratší varianty výletů 
do 40 km. Vedoucího zájezdu a informační materiá-
ly. Cestovní zdravotní pojištění a pojiště ní CK.

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu

bazén v hotelu
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Termín 2020 Dnů Kód Cena

12. 7. – 18. 7. 7 SCH120 15 600 Kč
Nástupní místa u dálnice na trase:
Ostrava – Olomouc – Brno – Praha – Plzeň

CENA  ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ 
6x nocleh na jednom místě v alpském turistic-
kém penzionu s panoramatickými výhledy na 
Bernské Alpy ve 2 a 3lůžkových pokojích, WC 
a sprcha k dispozici na patře. Sleva za plně ob-
sazený 4lůžkový pokoj 1500 Kč/osobu/pobyt. 
Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 
3000 Kč/osoba/pobyt.

STRAVOVÁNÍ
5x česká polopenze.
1x česká snídaně. 
Snídaně servírovaná, večeře 3 chody.

DOPRAVU
Klimatizovaným autobusem se skříňovým uza-
mykatelným přívěsem na kola.

A DALŠÍ
Připravený denní program výletů po trasách 
25–60 km. Vedoucího zájezdu a inf. materiály. 
Cestovní zdravotní pojištění a pojiště ní CK. 

ŠVÝCARSKO
POD BERNSKÝMI ALPAMI

Úžasné panorama švýcarských Alp není nutno příliš představovat. Nikde jinde nenajdeme na tak malé ploše sytě zelené pastviny s pasoucími se kravami v těsném 
sousedství ledem zářících alpských velikánů. A mezi tím se rozprostírají louky zcela pokryté pestrobarevnými koberci alpské květeny. V tomto prostředí budeme jezdit 
na kolech, ale uděláme si i nenáročné pěší výlety. A nesmíme zapomenout na možnost koupání v Thunském jezeře, po jehož břehu pojedeme na kolech. Prostě alpská 
idylka jako ze starých pohlednic.

CHARAKTERISTIKA VÝLETŮ
Trasy výletů vedou kolem velkých jezer a při-
lehlými údolími po značených cyklotrasách. 
Jezdit budeme po cyklostezkách s asfaltovým, 
v malé míře neasfaltovým povrchem a také po 
vedlejších silnicích. Trasy výletů  jsou stavěny 
pro běžného cykloturistu. Klima v oblasti má 
podhorský charakter, zpravidla ale bez výraz-
nějších srážek.

 ubytování

Doporučujeme Vám uzavřít pojištění stornovacích poplat-
ků, které není v ceně zájezdu. Lze ho sjednat také v CK.
Přečtěte si, prosím, Smluvní podmínky a Všeobecné 
informace uvedené na zadních stranách katalogu.
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BEZ CELONOČNÍCH PŘEJEZDŮ
POLOPENZE 

PENZION

PROGRAM
1. den – v nočních hodinách odjezd z Ostravy (cca 
v 00:15). V brzkých ranních hodinách Brno, v ranních 
hodinách Praha. Cesta Německem. Večer dojezd do 
Švýcarska. Ubytování v penzionu. 

2.–6. den – výlety na kole s podporou autobusu v ob-
lasti Adelbodenu a Bernských Alp. Navštívíme Grin-
delwald pod strmou severní stěnou Eigeru a z něj 
už v sedlech kol projedeme podhůřím s výhledy na 
čtyřtisícovky Pannu a Mnicha. Uvidíme vodopády 
v Lauterbrunnen, jakož i ledovcem vytvořenou sou-
těsku. Projedeme se kolem Brienzerského a Thun-
ského jezera do Interlakenu. Poznáme příjemné 
údolí řeky Simme a romantické jezero Lauenensee 
pod horami. Příjemně se projedeme po okolí k vo-
dopádu Engstligenalp. Do programu bude zařazen 
pěší výlet s kou zelnými výhledy a s podporou lanovky. 
Polopenze.

7. den – snídaně. Odjezd autobusem do ČR. K veče-
ru příjezd do ČR. 8. den příjezd do Ostravy v časných 
nočních hodinách.

Děti do 6 let – sleva 50 % z ceny zájezdu
Děti 7–18 let – sleva 25 % z ceny zájezdu

UPŘESNĚNÍ: 
Švýcarsko – tato vyspělá alpská země má odlišný 
standard ubytování, který bychom vzhledem k vysoké 
životní úrovni nečekali. Ve Švýcarsku je běžné a časté, 
že penziony i hotely na horách nemají na pokoji vlastní 
sociální zařízení, toto je umístěné mimo pokoj na chodbě. 
Stejné je to i v penzionu, kde budeme ubytováni. 





SMLUVNÍ PODMÍNKY
UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU (dále jen SOZ)
Před uzavřením Smlouvy o zájezdu se zákazník seznámí s Informacemi k zájezdu CK EUROCYKL 
Herdegen s.r.o. (podle vyhlášky č.122/2020 Sb.). Informace jsou ke stažení na www.eurocykl.cz 
nebo k dispozici v tištěné podobě v kancelářích CK EUROCYKL Herdegen s.r.o.
Uzavřít SOZ (přihlásit se na zájezd) může zákazník buď písemnou formou na listinném formuláři 
Návrhu smlouvy o zájezdu zaslaném do cestovní kanceláře, vyplněním přihlašovacího formuláře 
na internetových stránkách cestovní kanceláře, nebo ústní formou telefonicky.
Smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem cestovní kanceláří EUROCYKL Herdegen s.r.o. 
vzniká zasláním Potvrzení smlouvy o zájezdu cestovní kanceláří zákazníkovi na základě Návrhu 
smlouvy o zájezdu od zákazníka. Součástí Potvrzení smlouvy o zájezdu je výzva k zaplacení zálohy 
ve výši 50 % z ceny zájezdu do uvedeného termínu. Nebude-li záloha do uvedeného termínu 
zaplacena, nenabývá SOZ platnosti a zákazník pozbývá nárok na dosud rezervované místo v zá-
jezdu. Termín zaplacení doplatku ceny zájezdu je 40 dní před začátkem zájezdu. Zákazník obdrží 
14 dní před odjezdem podrobné Pokyny pro účastníky zájezdu, obsahující rozpis nástupních míst, 
doporučené vybavení a další informace. 
V případě, že zákazník neuhradí doplatek v uvedeném termínu do 40 dnů před začátkem zájezdu, 
má CK právo od smlouvy o zájezdu odstoupit. V tom případě CK vrátí zákazníkovi částku zálohy 
sníženou o odstupné (stornovací poplatek) podle stornovacích podmínek. Viz dále.
Podmínky týkající se ceny, ubytování, způsobu dopravy, programu, stravování a ostatních na-
bízených služeb zájezdu jsou uvedeny v katalogu cestovní kanceláře, který je součástí smlouvy 
o zájezdu. Katalog cestovní kanceláře je vydáván v tištěné i elektronické podobě formou webových 
stránek. Informace elektronického katalogu na webových stránkách cestovní kanceláře www.
eurocykl.cz mají přednost před informacemi v tištěné podobě katalogu. Fotografie v katalogu jsou 
kombinací autentických záběrů z konkrétních zájezdů s ilustračními fotografiemi.
CK má právo jednostranně zvýšit cenu zájezdu uvedenou v cestovní smlouvě nejpozději do 
21. dne před realizací zájezdu v případě, že v mezidobí dojde ke zvýšení ceny za dopravu, včetně 
cen pohonných hmot, nebo plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, 
nebo směnného kurzu české koruny vůči konvertibilním měnám použitého pro stanovení ceny 
zájezdu, tj. ke dni 1. 9. 2019, a to o více než 10 %. CK cenu upraví přiměřeně tomuto zvýšení cen, 
plateb či kurzu a písemně oznámí zvýšení ceny zákazníkovi do 21 dnů před zahájením zájezdu. 
Zákazník je povinen uhradit rozdíl v ceně zájezdu do 7 dnů od doručení tohoto oznámení. Při 
nesplnění uvedené povinnosti vznikne CK právo od cestovní smlouvy odstoupit. Učiní-li tak, vrátí 
zákazníkovi zaplacenou částku sníženou o odstupné (stornovací poplatek) podle stornovacích 
podmínek. Viz dále.
ZRUŠENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ
Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu 25 zákazníků u autobusových 
zájezdů. U leteckých zájezdů je minimální počet 7 zákazníků. Při nedosažení tohoto počtu má 
CK právo zájezd zrušit a se zákazníkem zrušit SOZ. O této skutečnosti bude zákazník informován 
nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu. V tomto případě mu CK vrátí zaplacenou částku v plné 
výši a bez zbytečného prodlení. CK v případě zrušení zájezdu nenese odpovědnost za individuálně 
zajištěné služby mimo SOZ (víza, vstupy, vlastní zajištění letecké přepravy aj.).
V případě vyšší moci (zejména živelní pohromy, vypuknutí nepokojů, vážného onemocnění nebo 
úrazu či úmrtí zákazníka či vedoucího zájezdu a v dalších mimořádných případech) může CK 
v nezbytném rozsahu změnit program, trasu a další sjednané služby, které zahrnuje uzavřená SOZ. 
Vedoucí zájezdu má právo na nutné úpravy programu během zájezdu v závislosti na objektivních 
podmínkách, především vzhledem k zajištění bezpečnosti zákazníků.
CK má právo v průběhu zájezdu na ukončení zájezdu v důsledku neodvratitelné události, které 
nemohla zabránit, kdykoli v průběhu zájezdu. Neodvratitelnou událostí je míněna např. občanská 
válka, válka mezi státy, revoluce, lidové hnutí, vzbouření, stávky, úřední zákazy, pirátství, civilní 
a vojenské nehody, výjimečný stav, epidemie, nepříznivé povětrnostní podmínky a klimatické 
překážky, živelné pohromy, dopravní kolapsy apod.
ZRUŠENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU ZÁKAZNÍKEM
Chce-li zákazník zrušit svou účast na zájezdu, tedy chce-li zrušit uzavřenou smlouvu o zájezdu, 
musí tak učinit zásadně prokazatelnou formou, tj. buď písemně na adresu provozovny CK, nebo na 
její e-mailovou adresu. Dnem zrušení se rozumí den doručení do CK. Při zrušení účasti na zájezdu 
zaplatí zákazník odstupné (stornovací poplatek) podle následujících stornovacích podmínek:
STORNOVACÍ PODMÍNKY
Odstupné (stornovací poplatek) Při zrušení
5 % z ceny min. 500 Kč  do 90 dnů před odjezdem
15% z ceny mezi 89. a 60. dnem před odjezdem včetně
30 % z ceny  mezi 59. a 45. dnem před odjezdem včetně
50 % z ceny  mezi 44. a 30. dnem před odjezdem včetně
70 % z ceny  mezi 29. a 14. dnem před odjezdem včetně
90 % z ceny  mezi 13. a 5. dnem před odjezdem včetně
100 % z ceny  v době kratší než 5 dní
Nezaplacení doplatku nenahrazuje zrušení účasti na zájezdu. 
Pokud zákazník již na základě smlouvy o zájezdu provedl úhradu nebo její část a CK vzniklo právo na 
odstupné (stornovací poplatek), budou vzájemné pohledávky započteny, CK případně zákazníkovi 
vrátí dosud zaplacenou úhradu sníženou o odstupné, nebo zákazník neprodleně doplatí CK rozdíl 
mezi odstupným a částkou, kterou dosud uhradil, podle toho, která z pohledávek bude vyšší.
Odstupné (stornovací poplatek) nebude muset zákazník platit, pokud za sebe v okamžiku zrušení 
získá náhradního zákazníka. V takovém případě se jedná o postoupení smlouvy podle Občanského 
zákoníku § 2532. Náhradní zákazník zájezdu musí zaslat do CK osobní údaje potřebné pro konkrétní 
zájezd. Původní a nový zákazník (postupitel a postupník) společně a nerozdílně odpovídají za 
zaplacení ceny zájezdu, popřípadě dalších nákladů spojených s touto změnou.
Doporučujeme Vám uzavřít při nákupu zájezdu pojištění stornovacích poplatků.
REKLAMACE 
Při nesplnění povinnosti CK ze smlouvy o zájezdu musí zákazník uplatnit své právo na 
reklamaci z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb v místě poskytované služby u ve-
doucího zájezdu, a to bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud 
možno na místě samém. Reklamaci je možno podat písemnou formou doporučeným do-
pisem na adresu CK, nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu, jinak toto právo zaniká. 
 

POVINNOSTI CESTOVNÍ KANCELÁŘE
Cestovní kancelář EUROCYKL Herdegen s. r. o. se zavazuje poskytovat služby v rozsahu odstavce 
CENA ZAHRNUJE, popsaného u každého zájezdu v katalogu v tištěné formě nebo na internetu 
formou webových stránek.
UBYTOVÁNÍ
Standardně ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením (není-li uvedeno jinak). Klient nemá 
tedy automaticky nárok na další vybavení pokojů, jako je televize, lednička, balkon, i když mohou 
být součástí některých pokojů. Rovněž nemá nárok na poschodí podle svého výběru, orientaci 
pokoje apod. Každý samostatně přihlášený klient se zavazuje v případě, že nebude ubytovaný 
s jiným klientem účastnícím se zájezdu, uhradit příplatek za obsazení pokoje jednou osobou.
STRAVOVÁNÍ
Je-li v katalogu uvedeno, že je zajištěna strava, pak CK ve většině případů využívá místních 
stravovacích služeb. Tyto služby nemusejí odpovídat stravovacím zvyklostem běžným v České 
republice, zejména pokud jde o skladbu jednotlivých chodů a termínů večeře. 
DOPRAVA
CK standardně zajišťuje dopravu osob klimatizovaným autobusem a přepravu kol v uzamykatelném 
skříňovém přívěsu. Nezaručuje tedy konkrétní značku, model autobusu ani další vybavení, které 
může být přítomno, ale nemusí (lednička, kávovar, WC), případně je mimo provoz. Klient má 
právo na jedno konkrétní sedadlo, přidělené mu cestovní kanceláří dle zasedacího pořádku. Nemá 
právo na sedadlo podle vlastního výběru ani na další sedadlo, je-li volné. S volnými sedadly 
nakládá cestovní kancelář podle svého uvážení. Doprava z nástupních míst do cílového místa má 
pouze charakter dálkové přepravy s minimalizací přepravní doby při dodržení přepravních norem 
a volbou optimální trasy podle přepravních podmínek.
Každý zákazník má nárok na přepravu jednoho kola standardního provedení bez pevných (plas-
tových) bočních brašen. Látkové brašny umístěné na kolech se k přepravě předávají prázdné. 
Za případnou ztrátu nebo zničení v nich ponechaných věcí CK nenese odpovědnost. O přepravu 
nestandardních kol, jako je elektrokolo, tandemové kolo, lehokolo, kolo s dětským vozíkem apod., 
musí zákazník požádat při přihlášení na zájezd. CK si vyhrazuje právo tuto žádost odmítnout 
v závislosti na přepravních možnostech u daného zájezdu. Předem nenahlášená nestandardní 
kola není povinna cestovní kancelář přepravit.
CK nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku odcizení věcí zákazníků, které se při 
autokarové dopravě nacházejí v prostorech nad/před/pod sedadly dopravního prostředku. CK 
nezajišťuje na základě uzavřené smlouvy o přepravě ostrahu a hlídání zavazadel a ostatních věcí 
zákazníků v autobuse v době, kdy je autobus sice zajištěn proti vniknutí, ale nenachází se v něm 
žádný z cestujících či osádky autobusu. 
V případě ztráty, odcizení, zničení nebo poškození jízdního kola uloženého v přívěsu odpovídá CK 
v prokázané hodnotě do maximální výše 25 000 Kč (včetně doplňků a zavazadel patřících ke kolu) 
za 1 jízdní kolo jakéhokoliv typu včetně elektrokola, lehokola i přívěsného vozíku. 
A DALŠÍ
CK se zavazuje připravit prostřednictvím vedoucího zájezdu výlety na kolech tak, aby byl naplněn 
program zájezdu, který je uveden u popisu každého zájezdu, pokud tomu nezabrání vyšší moc. 
Deštivé, chladné či příliš horké počasí není důvodem k tomu, aby CK některý z plánovaných 
výletů neumožnila zákazníkům absolvovat.
CK se zavazuje předat každému zákazníkovi informační materiály (zejména mapky), které mu 
budou sloužit k samostatnému absolvování tras výletů na kolech.
POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA ZÁJEZDU:
- Zákazník nese zodpovědnost za správnost všech údajů a za následky plynoucí z nesprávně 
uvedených údajů. Pro operativní kontakt je nezbytné uvedení čísla telefonu, na kterém se CK se 
zákazníkem může spojit, případně zanechat vzkaz.
- Veškeré změny údajů ve SOZ je možno hlásit nejpozději 7 dní před odjezdem zájezdu. V době 
kratší než 7 dní před odjezdem zájezdu nezaručuje CK úspěšné zpracování nahlášených změn.    
- Zákazník bere na vědomí, že cyklovýlety jsou připraveny pro účastníky zájezdu s kondicí  cykloturisty, 
který rád a pravidelně jezdí na výlety na kole, často celodenní. Nemá-li zákazník kondici tomuto 
odpovídající, musí počítat s tím, že některé výlety mu mohou způsobit problémy.
- CK nezajišťuje na zájezdě technickou podporu a servis kol. Zákazník bere na vědomí, že musí 
mít kolo v bezvadném technickém stavu a běžné závady musí umět opravit sám (např. výměna 
píchlé duše).
- Zákazník bere na vědomí, že CK neorganizuje výlety formou kolektivní jízdy s doprovodem 
vedoucího zájezdu. Každý zákazník absolvuje trasu výletu sám podle předaných podkladů (mapek) 
a vysvětlujících pokynů vedoucího zájezdu. Vedoucí zájezdu nemusí výlet na kole absolvovat 
společně s účastníky zájezdu.
- Zákazník bere na vědomí, že se účastní zájezdu na vlastní zodpovědnost a bude se řídit pokyny 
vedoucího zájezdu.
- Zákazník prohlašuje, že uhradí eventuální škodu, kterou způsobí v dopravním prostředku nebo 
v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné podle smlouvy o zájezdu.
- Zákazník se zavazuje dodržet místo nástupu uvedené ve SOZ nebo nahlášené do CK.
- Časy odjezdů uvedené v Pokynech pro účastníky zájezdu jsou pro zákazníky závazné. Pokud nastane 
případ, že se zákazník nebude schopen dostavit v daném termínu k odjezdu, musí nejpozději 15 minut 
před plánovaným odjezdem o této situaci informovat vedoucího zájezdu. Programový vedoucí zájezdu 
vyhodnotí podle dané situace, zda je možno a na jak dlouho odjezd odložit. Zákazník nemá právo 
na jakoukoliv kompenzaci (náhradu) v případě, že se nedostaví včas na odjezd ve svém nástupním 
místě nebo nedodrží dohodu s programovým vedoucím zájezdu o posunu času odjezdu.
ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH DAT (GDPR)
Cestovní kancelář EUROCYKL Herdegen s r.o. nakládá s informacemi, které se týkají jejích zá-
kazníků/klientů a které představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2020/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR).
Zákazník bere na vědomí, že CK za účelem plnění SOZ zpracovává jeho osobní údaje (platí 
i přiměřeně  ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu uzavřel), zejména: jméno, 
příjmení, datum narození,  identifikace cestovních dokladů, emailová adresa, telefonní čísla, 
případné údaje o zdravotním stavu relevantní zájezdu apod. Všechny osobní údaje jsou uloženy 
pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou k účelu jejich zpracování.
Pro účely plnění SOZ jsou osobní údaje v nezbytném rozsahu poskytnuty dodavatelům (ubyto-
vatelům, přepravním společnostem, vedoucím zájezdů). Pokud se destinace zájezdu vyskytuje 
mimo prostor Evropského hospodářského prostoru, osobní údaje zákazníků jsou poskytovány 
dodavatelům těchto třetích zemí.



VŠEOBECNÉ INFORMACE
PŘEPRAVA OSOB
Do zahraničí klimatizovanými autobusy vybavenými ledničkou a kávovarem. 
PŘEPRAVA KOL (PŘÍVĚS NA KOLA)
Kola jsou přepravována ve skříňovém uzamykatelném přívěsu, který je tažen za autobusem. 
Kola v přívěsu ukládá zkušený pracovník, účastníci si kola sami nenakládají. Elektrokola se 
přepravují s vyndanými bateriemi. Baterie se přepravují v zavazadlovém prostoru autobusu. 
Po letech vylepšování jsou nyní kola upevňována v přívěsu co nejohleduplněji.
DOPORUČENÉ TYPY KOL
Na zájezdy s výlety na kolech, které pořádáme, jsou vhodná kola silniční, trekkingová, 
crossová nebo horská. Na zájezd si lze vzít i předem nahlášené elektrokolo. U silničních 
kol doporučujeme širší pláště. Nevhodná jsou kola s galuskami nebo úzkými plášti, protože 
některé výlety jsou vedeny po cestách bez asfaltového povrchu. Horská kola nevyužijí všech 
svých předností, protože se nebudeme pohybovat těžkým terénem ani v extrémním stoupání.
NÁSTUPNÍ MÍSTA
U každého zájezdu jsou uvedena plánovaná nástupní místa. Po dohodě s cestovní kanceláří 
je možno nastupovat i na dalších místech na trase. Podrobnosti k zájezdu s přesnými časy 
a místy odjezdů budou uvedeny v Pokynech pro účastníky zájezdu, které účastník obdrží 
14 dní před odjezdem. 
PARKOVÁNÍ AUT
V některých nástupních místech si můžete po dobu dovolené zanechat auto na hlídaných 
placených parkovištích. Informace obdržíte a místo si případně můžete rezervovat na 
uvedených telefonních číslech.
BRNO – Parkoviště ÚAN Zvonařka (u autobusového nádraží), vjezd od křižovatky ulic Trnitá 
a Košťálová, Brno. tel.: 606 895 140, www.parkovistebrno.eu. Cena pro klienty cestovní 
kanceláře cca 100 Kč/den při parkování během zájezdu.
OLOMOUC – podzemní parkoviště, Jeremenkova ulice (naproti hlavnímu nádraží ČD),  
tel.: 603 192 557, www.tsmo.cz. (cca 180 Kč/den).
OSTRAVA – Garáže Dubina, Horní ulice 283, tel.: 607 825 600, cca 50 Kč/den, 200 Kč/
týden). Parkování lze objednat předem na www.onlineparking.cz.
PLZEŇ – podzemní garáže v ulici U Trati (nedaleko hlavního nádraží ČD),  
tel.: 733 710 318, www.garaze-plzen.cz. (cca 540 Kč/týden).
PRAHA – Parkování u letiště, Rakovnická ul. proti č.p. 51, Praha 6 – Ruzyně, www.
parkoviste-u-letiste.cz, tel.: 774 520 102 (cca 799 Kč/týden).
Informace a kontakty o možnostech parkování jsou aktualizovány při vydání 
katalogu. Během roku může dojít ke změnám. 

POJIŠTĚNÍ
POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ CK
Naše cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku podle zákona 159/1999 Sb. u pojišťovny 
Uniqa pod číslem smlouvy 1357519232. Toto pojištění je zahrnuto v ceně zájezdů. Na 
základě tohoto pojištění vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu 
svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud 
je tato doprava součástí zájezdu,
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd 
neuskutečnil,
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého 
zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti. 
Doklad o pojištění je zobrazen níže. Certifikát pojištění proti úpadku je uveden na  
www.eurocykl.cz

POJIŠTĚNÍ STORNOVACÍCH POPLATKŮ
Doporučujeme Vám uzavřít si pojištění stornovacích poplatků zájezdu pro případ, že se 
z vážných důvodů uvedených v pojistných podmínkách nebudete moci zájezdu zúčastnit. 
Toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Pojistit se můžete také prostřednictvím cestovní 
kanceláře EUROCYKL Herdegen s.r.o. u Allianz Pojištovny, a.s. Váš zájem o pojištění 
stornovacích poplatků uveďte do Smlouvy o zájezdu při přihlašování.
Pojistné stornovacích poplatků Vám bude připočítáno k platbě zálohy na zájezd.
Pojistné činí 3,2 % z ceny cestovní služby (zájezdu). Na pojistném plnění se pojištěný 
podílí spoluúčastí ve výši 20 %, jak je uvedeno v Pojistných podmínkách Část VII., článek 1 
a v přehledu limitů.
Po zaplacení zálohy na zájezd obdržíte e-mailem nebo poštou doklad o pojištění storna. 
Za pojistnou událost se považuje (výňatek z Pojistných podmínek Část VII., článek 2):
- akutní onemocnění nebo úraz pojištěného nebo osoby blízké (např. manžel, manželka, děti);
- úmrtí pojištěného nebo osoby blízké pojištěnému; 
- akutní onemocnění, úraz nebo úmrtí spolucestujícího, pokud by pojištěný musel pod-
stoupit cestovní službu sám. Spolucestujícím je ten, kdo cestuje společně s pojištěným 
a je uveden na stejné pojistné smlouvě nebo ve stejném cestovním dokladu – to znamená 
společné přihlášení na zájezd ve stejný čas a uvedení jako spolucestujícího při přihlašování;
- značná škoda na majetku pojištěného způsobená živelnou událostí nebo trestným činem 
třetí osobou. 
Výluky z pojištění (výňatek z Pojistných podmínek Část VII., Článek 3):
Pojištění se nevztahuje na :
- chronická onemocnění
- onemocnění, které existovalo v době sjednání pojištění
- následky úrazu, který nastal před sjednáním pojištění
- provedení kosmetických výkonů v oboru plastické chirurgie
- změny zdravotního stavu vlivem psychické poruchy nebo choroby včetně deprese
- potíže související s požíváním alkoholu či návykových látek
- normální těhotenství a úmyslné přerušení těhotenství
- plánované operační zákroky a vyšetření
- výpověď z pracovního poměru ze strany pojištěného a výpověď dohodou

Uplatnění nároku (výňatek z pojistných podmínek Část VII., článek 4 a 5):
Cestovní službu (účast na zájezdu) u CK je nutno zrušit ihned, jakmile nastane skutečnost 
uvedená v Nároku na plnění (Pojistné podmínky Část VII, článek 2) a následně je nutno 
nárok na plnění uplatnit neprodleně u Allianz pojišťovny. Je nutno vyplnit formulář Ozná-
mení škodné události a doložit patřičné doklady podle důvodu storna: lékařskou zprávu, 
smlouvu o zájezdu (vystavuje CK) a doklad o zaplacení (vystavuje CK) a stornu zájezdu 
(vystavuje CK), průkaz pracovní neschopnosti, ověřenou kopii úmrtního listu, potvrzení 
o vzniku škody na majetku a případně další doklady prokazující nárok pojistného plnění. 
Kompletní aktuální Pojistné podmínky Allianz pojišťovny naleznete na www.allianz.cz, 
kde se pojištění stornovacích poplatků věnuje především Část VII.
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH
Všem zákazníkům zahraničních zájezdů je cestovní kanceláří automaticky sjednáváno 
cestovní pojištění léčebných výloh u Pojišťovny VZP, a.s. Toto pojištění je zahrnuto do 
ceny zájezdu. Podrobné pojistné podmínky na www.pvzp.cz. Tuto službu provádíme již 
několik let a výrazně přispívá k pocitu pohody na zájezdu. Doklady k prokazování pojištění 
jsou zákazníkům předány po nástupu do autobusu. Cestovní pojištění léčebných výloh 
nelze z ceny zájezdu vyjmout.
VÝŠE POJISTNÝCH LIMITŮ – POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH
Zdravotní péče a repatriace 3 000 000 Kč
Ošetření zubů 5 000 Kč

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ 
do celého světa!

Výhodný balíček obsahuje:
- Úhradu nutné a neodkladné zdravotní péče bez spoluúčasti
- Úhradu nákladů za repatriaci do ČR
- Asistenční službu v českém jazyce 24 hodin denně

Sjednejte si na adrese:  
Pojišťovna VZP, a.s.

Masarykovo náměstí 24/13, Ostrava
Tel.: 731 546 828



CK Eurocykl Herdegen s.r.o.
Jablonského	3,	326	00	Plzeň

tel./fax:	377	455	987
e-mail:	eurocykl@eurocykl.cz

Provozní	doba:
Po	-	Čt		9.00–17.00,	Pá		9.00–14.00
Tel.	rezervace	Po	-	Pá		8.30–17.00	

(Polední	přestávka	12.00	-	12.30)

CK Eurocykl Herdegen s.r.o.
Kaminského	15,	724	00	Ostrava	24

tel./fax:	596	714	002
e-mail:	eurocykl@eurocykl.cz

Provozní	doba:
Po	-	Pá	po	telefonické	domluvě

Tel.	rezervace	Po	-	Pá		8.30–17.00	
(Polední	přestávka	12.00	-	12.30)

www.eurocykl.cz

s
.r

.o
.


