[ITÁLIE]

V pohodě na Gardě
Vydejte se s námi k nejznámějšímu italskému jezeru – k „vnitrozemskému moři“ Lago di Garda a do jeho úchvatného okolí přímo stvořeného k nejrůznějším aktivitám, cyklistiku a bikování nevyjímaje.
Cyklistickými stezkami projedeme nádhernou krajinou vinicemi a
sady kolem průzračných jezer, vydáme se úbočím hor sytě zelenými
lesy pod bílými vápencovými štíty, podíváme se i na samotné hřebeny, odkud si vychutnáme panoramatické výhledy z ptačí perspektivy.
Připravte se na pohodové trasy, relax a koupání a to vše spojíme
s italskou pohostinností, jižním sluncem a skvělým vínem. Ale pokud
byste si přece jen chtěli dát trochu do těla a užít si i adrenalinových
sjezdů, tak ten pravý bikerský ráj tu čeká i na vás.
Program:
1.- 2. den: noční přejezd busem do Itálie. Na kole mezi sady a vinicemi, okolo tří jezer, vodního hradu Toblino, podél skal a říčky Sarca,
historickými uličkami městečka Arco až k největšímu italskému jezeru
Lago di Garda, možnost koupání. 3. den: výjezd busem k jezeru Ledro,
na kole kolem jezera a vyhlídkovou stezkou po útesech vysoko nad
jezerem Garda do Rivy del Garda, dál podél pláží (možnost koupání)
cyklostezkou do Arca. 4. den: busem do Malcesine, lanovkou na hřeben Monte Baldo (1.738 m) s panoramatickými výhledy na jezero,
sjezd z hřebene opět k jezeru Garda. 5. den: busem na hřeben Monte
Velo, Ronzo (1.006 m), na kole vyhlídkovým traverzem vysoko nad
Arcem, sjezd vinicemi, kaštanovými a olivovými háji, variantně úbočím
hřebene Monte Stivo, kolem zříceniny hradu Drena, večer odjezd.
6.den: ráno příjezd do ČR.
Alternativně pro bikery například výjezd do horského sedla Bocca dei
Fortini nebo Passo Guil, na vrchol Tremalza, freeride k Baite Grasso,
okolí Arca a další.
Ubytování: 3x v mobilhomech (2+2) – bez povlečení a ručníků – za
příplatek nebo vlastní,
v ceně zdarma využití tenisového kurtu, sportovišť a bazénu
Stravování: vlastní
Noclehů / míst pobytu: 3/1
Dní na kole: 4, denně 20–65 km
Náročnost, povrch: 1–3, 70 % asfalt, 30 % štěrk, šotolina
Doporučený typ kola: horské nebo trekingové
Cena v Kč/os.
Nástupní místo
Dospělí
děti do 15 let
3.6.–8.6.
6 250
5 990
CV, MB, PHA, PL
23.9.–28.9.
5 650
5 450
CV, MB, PHA, PL
V ceně: doprava busem s vlekem na kola, 3x ubytování v mobilhomech,
vedoucí zájezdu, informační materiály, DPH.
Termín

Služby za příplatek: Cestovní pojištění, povlečení a ručníky nebo vlastní
Platba na místě: lanovka (včetně kola) na Monte Baldo cca 17 EUR/os.
Slevy: Motivační slevy a HolidayPASS
1. Moment do 31.3.2014
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