[RAKOUSKO, MAĎARSKO]

Od Neziderského jezera k Balatonu
Zveme vás k pohodovým cyklotoulkám maďarskými rovinami, které zahájíme
u největšího stepního jezera Evropy (UNESCO) s mokřady a ptačími rezervacemi, navštívíme maďarské Versailles, načerpáme síly a občerstvíme se v historickém centru Šoproně, projedeme se po bývalé jantarové obchodní stezce na
rakousko-maďarském pomezí a přes Sárvár, v němž pobývala hraběnka
Báthoriová, známá jako Čachtická paní, se vydáme k maďarskému „moři“
Balatonu do jednoho z nejkrásnějších koutů Maďarska, abychom zde prozkoumali jeho jižní a jihozápadní pobřeží s vinicemi a sady, sopečnými vršky, hrady,
termálními prameny a útulnými hospůdkami a vinnými sklípky.
Program:
1. den: ranní odjezd z ČR do Szombathely, na kole přes Cák s historickými
vinnými klípky do malebného Koszegu, jednoho z nejkrásnějších maďarských
městeček s řadou památkových skvostů a s hradem, který uchránil Vídeň před
vpádem Turků, příjezd do Büku, večer možnost návštěvy termálů nebo sauny.
/cca 40 km/ 2. den: přejezd busem do jednoho z nejhistoričtějších a nejpůvabnějších maďarských měst Šoproně, na kole kolem Neziderského jezera - možno
si vybrat z více cest - po západním břehu přes Fertörákos do Mörbisch nebo
Rustu, dále trajektem na druhý břeh jezera do Podersdorfu nebo Illmitz a kolem
jižní části jezera do Fertödu – k zámku Esterházyů, maďarských Versailles nebo
se lze vydat přes lázně Hegykö a Fertöd do Kapuváru, návrat busem /na kole 40 90 km/ 3. den: na kole přes Sárvár se zámkem, v němž pobývala hraběnka
Báthoriová, známá jako Čachtická paní do Sümegu, jehož impozantní hrad patří k
nejlépe dochovaným pevnostem v Maďarsku. Přejezd busem k Balatonu,
ubytování v mobilhomech. /na kole cca 70 km/ 4. den: relax v termálních lázních
Hevíz u druhého největšího termálního jezera světa, nebo na kole do termálních
lázní Zalakaros, ptačí rezervace Malý Balaton a rezervace Kápolnapuszta s
vodními buvoly, návrat zpět do Hevízu /na kole 60 km/ 5. den: na kole podél
západního břehu Balatonu vinicemi přes Badacsony se stejnojmennou horou –
nejvýraznější dominantou jezera, možnost nákupů na místních trzích, až ke
skalnatému Tihaňskému poloostrovu. /na kole cca 70 km/, v podvečer ukončení
programu a odjezd domů, příjezd do Prahy do 24 hod.
Ubytování: 4x v mobilhomech (2+2) - lůžkoviny (spacák) a ručníky vlastní nebo
za příplatek
Stravování: vlastní
Noclehů / míst pobytu: 4 / 2
Počet dní na kole: 4, denně 40–70 km
Náročnost, povrch: 1–2, 90 % asfalt, 10% šotolina
Doporučený typ kola: trekingové nebo horské
Termín

Cena v Kč/os.
Dospělí
děti do 15 let

Nástupní místo

4 150
CV, MB, PHA, JI, BN
6.9.–10.9
4 290
V ceně: doprava busem s vlekem na kola, 4x ubytování v mobilhomech,
vedoucí zájezdu, informační materiály, DPH.

Služby za příplatek:
• Cestovní pojištění
• lůžkoviny a ručníky v mobilhomech: 30 €/os (platba na místě)
Slevy: Motivační slevy a HolidayPASS
1. Moment do 31.3.2014
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