[MAĎARSKO]

Za termály, sopkami a vínem k Balatonu
Zveme vás k pohodovým toulkám k maďarskému „moři“ Balatonu do
jednoho z nejkrásnějších koutů Maďarska. S podporou autobusu budeme putovat hvězdicově jižním a jihozápadním pobřežím Balatonu,
vinicemi a sady, krajem sopečných vršků, hradů a termálních pramenů,
s útulných hospůdek a vinnými sklípky.
Program:
1. den: ranní odjezd z ČR k Balatonu, odpoledne cyklostezkou po
východním břehu Balatonu do Hevízu /na kole 40 km/. 2. den: termální
lázně Zalakaros, ptačí rezervace Malý Balaton a rezervace
Kápolnapuszta s vodními buvoly. 3. den: Bakoňským lesem kolem sopek
a hradů, zřícenina Rezi, zachovaný hrad Sümeg, jeden z nejlépe
dochovaných v Maďarsku s úžasnou vyhlídkou, rozvaliny hradu Szigliget,
městečko Tapolca s Jeskyní jezer – přístupným podzemní jezerem.
4. den: kolem Balatonu vinicemi přes Badacsony se stejnojmennou
horou – nejvýraznější dominantou jezera, možnost nákupů na místních
trzích až na malebný poloostrov Tihany s jezírky a stopami po sopečné
činnosti – vyvřelými kužely, odjezd do ČR, příjezd v noci.
Ubytování: 3x v mobilhomech (2+2) - lůžkoviny (spacák) a ručníky vlastní
nebo za příplatek
Stravování: vlastní
Noclehů / míst pobytu: 3 / 1
Počet dní na kole: 4, denně 40–70 km
Náročnost, povrch: 1–2, 90 % asfalt
Doporučený typ kola: trekingové
Cena v Kč/os.
Nástupní místo
Dospělí
děti do 15 let
8.5.–11.5.
3 950
3 850
CV, MB, PHA, JI, BN
23.8.–26.8.
4 550
4 450
CV, MB, PHA, JI, BN
2.10.–5.10.
3 950
3 850
CV, MB, PHA, JI, BN
V ceně: doprava busem s vlekem na kola, 3x ubytování v mobilhomech,
vedoucí zájezdu, informační materiály, DPH.
Termín

Služby za příplatek:
• Cestovní pojištění
• lůžkoviny a ručníky v mobilhomech: 15 €/os (platba na místě)
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. Orientační ceny: hrad v Sümegu (500 HUF),
termální jezero Hevíz - největší biologicky aktivní termální jezero světa
s teplotou vody až 36°C (2.600 HUF/3 hod.), termály v Zalakaros (900
HUF), trajekt s kolem z Fonyód do Badacsony (800 HUF).
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