[NĚMECKO, RAKOUSKO, ITÁLIE]

Alpami křížem krážem
Vydejte se s námi na putování křížem krážem Alpami. S podporou busu a
zázemí pensionu zdoláme horská sedla a na kolech si vychutnáme úchvatné
zasněžené alpské vrcholy, které budou tvořit nezapomenutelnou kulisu
našemu putování, při kterém navštívíme tři alpské země – Německo,
Rakousko a Itálii a alternativně i čtvrtou - Švýcarsko. Začneme v Německu na
sever od Alp. Snovou krajinou jezer a v nich zrcadlících se zámků vjedeme
úzkým údolím řeky Lech mezi horské velikány. Horské sedlo Fernpass
překonáme autobusem a autobusem se necháme vyvézt i na nejvyšší bod
naší trasy do italského pohraničí mezi jezera Reschensee a Lago di Muta,
odkud zamíříme zpátky na sever do Rakouska po jedné z nejpůsobivějších
cyklostezek, která je vedena napříč Alpami po starověké vojenské stezce Via
Claudia Augusta, zbudované Římany před 2000 lety, jako důležité spojnice
mezi severem a jihem. Z ní je možné si odskočit do švýcarského hraničního
městečka Martina, kde se lze napojit na Innskou cyklostezku, která sleduje
tok jedné z největších alpských řek odvádějících vodu z alpských ledovců
z výšek přes třitisíce metrů až do dunajské nížiny.
Program:
1.den: ranní odjezd z ČR do SRN, na kolech vstříc Alpám přes středověké
městečko Füssen okolo pohádkových zámků Neuschwanstein a
Hohenschwangau do Biberwieru /40 km/, autobusem přes horské sedlo
Fernpass (1.232 m) do údolí Pitztal, ubytování v penzionu. 2.den: busem do
San Valentina k jezeru Lago di Muta, kolem jezera Reschensee v horském
průsmyku na italsko-rakouské hranici (1.604 m) zpátky do Rakouska, sjezd do
údolí Innu a přes středověké město Landeck do Imstu /75 km/. Alternativně se
zajížďkou přes švýcarskou Martinu. Návrat do pensionu busem. 3.den: busem
nebo na kole sjezd do údolí řeky Inn a dál po Innské cyklostezce širokým údolím
do Innsbrucku /60 km/. Návrat do pensionu busem. 4.den: busem do Wattens
s druhým nejnavštěvovanějším muzeem v Rakousku Swarowski Kristallwelten,
které představuje unikátní svět křišťálu a největší broušený křišťál světa
(zvýhodněná cena vstupného), na kolech podél Innu až do Kufsteinu, kde
opouští Alpy. Naložení kol a odjezd do ČR, příjezd v noci.
Ubytování: 3x penzion, 2 až 4lůžkové pokoje
Stravování: 3x polopenze
Noclehů/míst pobytu: 3 / 1
Dní na kole: 4, denně 30–75 km
Náročnost, povrch: 1–3, 90% asfalt, 10% šotolina
Doporučený typ kola: trekingové nebo horské
Cena v Kč/os.
Nástupní místo
Dospělí
děti do 15 let
15.5.–18.5.
5 950
5 650
CV, MB, PHA, PL
12.6.–15.6.
5 950
5 650
CV, MB, PHA, PL
17.7.–20.7.
6 250
5 950
CV, MB, PHA, PL
14.8.–17.8.
6 250
5 950
CV, MB, PHA, PL
30.8.- 2.9.
5 950
5 650
CV, MB, PHA, PL
V ceně: doprava busem s vlekem na kola, 3x ubytování v penzionu, 3x polopenze,
vedoucí zájezdu, informační materiály, DPH.
Termín

Cena nezahrnuje: event. prohlídky a vstupy (Kristallwelten), které si účastníci
hradí na místě sami.
Služby za příplatek: cestovní pojištění
Slevy: Motivační slevy a HolidayPASS
1. Moment do 31.3.2014
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