[NĚMECKO+RAKOUSKO]

Dunajská cyklostezka
Zveme vás na pohodové putování podél největší evropské řeky,
které zahájíme ve starobylém německém Pasově a kolem klášterů,
hradů, zalesněných kopců a vodních elektráren projedeme
staroby-lými vesničkami a městy do jeho nejkrásnější rakouské
části, do světově proslulého vinařského kraje Wachau (UNESCO),
kde naší pouť ukončíme. Převážně stále mírně klesající
cyklostezka je vedena po obou březích Dunaje, mezi kterými lze
přejíždět díky četným přívozům a lze si tak vychutnat ty
nejkrásnější místa střídavě z levého i pravého břehu. Cyklozájezd
vzhledem k nená-ročným trasám je vhodný pro celou rodinu, na
své si přijdou i bruslaři, neboť některé úseky lze dobře
kombinovat s inline bruslemi.
Program:
1.den: ranní odjezd z ČR do německého Pasova, města na soutoku tří
řek, na kolech do pověstného Schlögenského oblouku, v němž se
Dunaj dvakrát otáčí o 180°.
2.den: ze Schlögenu okolo největšího hornorakouského hradu
Podunají – Neuhaus a zámku Harrach do hlavního města Horního
Rakouska – Linze.
3.den: z Linze přírodní rezervací Pleschinger Au přes Enns, nejstarší
město Rakouska a Mathausen, jednoho z nejhorších koncentračních
táborů – dnes Památník, který je možné navštívit do městečka Grein.
4.den: z Greinu (možnost návštěvy zámku Greinburg a muzea lodí)
přes Ybbs a majestátný klášter Melk, za kterým již projíždíme mezi
vinicemi proslulého údolí Wachau, světově známé vinařské oblasti
(UNESCO), historickým Dürnsteinem a městem Krems do Hollenburgu,
kde naše putování končí. V podvečer odjezd do ČR, příjezd v noci.
Ubytování: 3x v penzionech, ve 2 až 4lůžkových pokojích
Stravování: 3x snídaně
Noclehů/míst pobytu: 3 / 3
Dní na kole: 4, denně 40–80 km
Náročnost, povrch:
1-2, 90% asfalt, 10% šotolina
Doporučený typ kola:
trekingové nebo silniční
Termín

Cena v Kč/os.
Dosp.
děti do 15 let

26.6.- 29.6.
7.8.- 10.8.

5 850
5 850

5 650
5 650

Nástupní místa
CV, MB, PHA, BE, PL
CV, MB, PHA, BE, PL

V ceně: doprava busem s vlekem na kola, 3x ubytování
v penzionech, 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, vstupy a přívozy, které si účastníci
hradí na místě sami.
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