[ŠVÝCARSKO+RAKOUSKO+ITÁLIE]

Ze Svatého Mořice do Merana
Lákají vás alpské velikány, čistá horská příroda, působivá atmosféra starobylých hradů a středověkých městeček? Pak tento zájezd je přesně pro vás.
Projedeme při něm třemi zeměmi, navštívíme kosmopolitní a mondénní Svatý
Mořic, pokocháme se pohledem na četná jezera, mohutné vysoko položené
hrady, rozkvetlé pastviny i nejvyšší horu bývalého Rakousko-Uherska
Vystoupáme nebo vyjedeme busem do dvou horských sedel, ti zdatnější se
navíc mohou pokusit o výjezd do druhého nejvyššího průsmyku Evropy do
2.758 m vysokého Passo Stelvio. Navštívíme vesničky s dochovanou
středověkou architekturou, vydáme se stezkou, po níž se ubíraly už římské
legie, projedeme se vyhlášenými jabloňovými sady, ochutnáme místní
speciality i skvělé víno a kdo bude mít chuť, může se zrelaxovat i v horkých
termálních pramenech. To všechno nabízí tento zájezd, který je unikátní i tím,
že během něj sjedeme z nadmořské výšky 1.815 metrů o celých 1.500 metrů
níž, doslova od ledovců k palmám.
Program:
1. den: noční přejezd busem do Švýcarska. 2. den: horské sedlo Malojapass
(1.815 m), na kolech okolo jezer do Svatého Mořice a podél soutěsek Innu a
hradu Madulain do Susche, busem do penzionu. 3. den: pokračování v trase
přes starobylou vesničku Guarda (jedna z nejkrásnějších obcí Švýcarska), kolem
středověké pevnosti Ardez a termálních lázní Scuol a majestátního hradu
Tarasp do Rakouska. 4. den: výjezd busem do středověkého Nauders nebo na
kole po starobylé vojenské cestě Via Claudia Augusta k jezeru Reschensee
na rakousko-italské hranici, odtud přes horské sedlo Reschenpass (1.604 m)
sjezd do údolí Adiže přes středověké městečko Glurns kolem romantických
hradů Churburg a Lichtenberg do Pradu. Výzva pro skutečně zdatné: možnost
výjezdu do druhého nejvyššího horského sedla Evropy na Passo Stelvio s nadmořskou výškou 2.758 m /23 km a převýšení 1.838 m/. 5. den: vinicemi a
jabloňovými sady údolím Adiže kolem hradů Juval (sídlo horolezce Reinholda Messnera) a Kastelbell do historického a lázeňského města Merano, večer
odjezd. 6. den: ráno příjezd do ČR.
Ubytování: 3x v penzionech, ve 2 až 4lůžkových pokojích
Stravování: 3x snídaně
Noclehů / míst pobytu: 3 / 2
Dní na kole: 4, denně 50–60 km
Náročnost, povrch: 1–3 (fakult. až 4), 60 % asfalt, 40 % šotolina
Doporučený typ kola: horské
Termín
1.7.- 6.7.

Cena v Kč/os.
Dosp.
děti do 15 let
7 290
6 990

Nástupní místa
CV, MB, PHA, BE, PL

V ceně: doprava busem s vlekem na kola, 3x ubytování v penzionu
včetně tax, 3x snídaně, vedoucí zájezdu, informační materiály, DPH.
Služby za příplatek: cestovní pojištění
Slevy: Motivační slevy a HolidayPASS
1. Moment do 31.3.2014
Cena nezahrnuje: event. prohlídky a vstupy (památky, termály), které si
účastníci hradí na místě sami.
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