[RAKOUSKO, MAĎARSKO]

Jantarová cyklostezka
Vydejte se s námi na pohodové cyklotoulání po znovu oživlé bývalé kupecké
stezce, po níž se v dávných dobách dopravoval ze severu na jih jantar a zpět
sůl, koření a další zboží. Dnes tudy místo kupců putují cyklisté a vedle
mystéria dávných časů mohou obdivovat přírodní krásy, relaxovat v
termálních lázních nebo se oddávat místnímu dobrému vínu. Stezka
lemovaná majestátnými hrady nás zavede i k největšímu stepnímu jezeru
Evropy (UNESCO) s mokřady a ptačími rezervacemi.
Program:
1. den: ranní přejezd busem z ČR do Mogersdorfu na rakousko-slovinskomaďarském pomezí do místa bitvy s Turky na řece Rábě, dnes památník. Na
kole po dávné obchodní jantarové stezce na sever /cca 30 km/, přejezd busem
do Büku, večer možnost návštěvy termálů nebo sauny. 2. den: na kole přes
Szombathely, bývalé centrum římské říše a Cák s historickými vinnými sklípky
do malebného Köszegu, jednoho z nejkrásnějších maďarských městeček s
řadou památkových skvostů a s hradem, jehož obránci uchránili Vídeň před
vpádem Turků. Možnost si odskočit přes hranici do Rakouska do 12 km
vzdáleného Lockenhausu / cca 40 - 70 km/.
3. 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/. 4. den: přejezd busem na severní břeh Neziderského jezera , odtud
na kole po stezce Via Aurelia do antického Petronell Carnuntum s
monumentální římskou bránou Heidentor. K večeru odjezd, do půlnoci příjezd
do ČR. /na kole cca 45 km/
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 30–90 km
Náročnost, povrch: 1–2, 85 % asfalt, 15% šotolina
Doporučený typ kola: trekingové
Cena v Kč/os.
Nástupní místo
Dospělí
děti do 15 let
19.6.–22.6.
4 450
4 250
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, vstupy (památky, termály), trajekty,
které si účastníci hradí na místě sami.
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