
26 Sezóna 2012

[NĚMECKO, RAKOUSKO]

Dunajskou cyklostezkou 1  
na kolech a bruslích
Pohodové putování podél největší evropské řeky kolem 
klášterů, hradů a vodních elektráren, starobylými vesnič-
kami a městy, od Pasova do Vídně, při kterém lze velmi 
dobře kombinovat kolo s inline bruslemi. Učiněným rájem 
pro bruslaře bude určitě poslední den zájezdu a vyhlášené 
vídeňské bruslostezky s dokonalým povrchem, které bruslaře 
zavedou přímo do historického centra rakouské metropole, 
do Prátru a na Dunajský ostrov.

[RAKOUSKO]

Jezera a hrady Korutan 2

Impozantní hrady, opevněná města, zelená údolí uprostřed 
do nebe sahajících hor a křišťálově čistá jezera nám budou 
kulisou pro putování zemí našich sousedů.

Program:
1. den: ranní odjezd z ČR do SRN, na kolech z Pasova – města na 
soutoku tří řek do Schlögenského oblouku. 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 s Památníkem jednoho z nejhorších 
koncentračních táborů do městečka Grein. 4.den: z Greinu (možnost 
návštěvy zámku Greinburg a muzea lodí) přes Ybbs a majestátný klášter 
Melk, za kterým se již otvírá údolí Wachau – proslulá vinařská oblast 
světového jména (UNESCO) a město Krems do Hollenburgu. 5.den: 
cyklisté přes Tulln s muzeem Egona Schiele a římskou věží do Kloster-
neuburgu, bruslaři busem do Vídně na pověstné vídeňské bruslostezky, 
odjezd do ČR, příjezd v noci. 

Ubytování: penziony a soukromí, 2 až 4lůžkové pokoje se snídaní
Noclehů/míst pobytu: 4 / 4 
Dní na kole: 5, denně 50–80 km
Náročnost, povrch: 1–2, 90 % asfalt, 10 % šotolina
Doporučený typ kola: trekingové nebo silniční

Termín
Cena v Kč/os.

Nástupní místa
Dosp. děti do 15

13.06.–17.06. 6 490 6 150 ÚL, TP, M, CV, KL, Pha, PL
11.07.–15.07. 6 490 6 150 ÚL, DC, CL, MB, Pha, PL

V ceně: doprava, 4x ubytování se snídaní, vedoucí zájezdu, servis-
man, informační materiály, DPH.
Služby za příplatek: 
• Cestovní pojištění viz úvod str. 3
• 1lůžkový pokoj: 1 000 Kč
Slevy: 1. moment, Motivační 
slevy a HolidayPASS viz str. 2

Program:
1. den: ranní odjezd z ČR, na kolech okolo Friesachu, nejstarší-
ho města Korutan s impozantním hradem, proslulou mincovnou 
a zachovaným mohutným opevněním s vodním příkopem. 2.den: 
od jezera Längsee k pohádkovému hradu Hochosterwitz (stal 
se předlohou pro Disneyovy pohádky), korutanskou metropolí 
Klagenfurt k největšímu korutanskému jezeru Wörthersee s 
řadou letovisk a dál k jezeru Keutschachersee. 3.den: stezkou podél 
řeky Drávy údolím mezi Alpami a Karavankami k nejteplejšímu jezeru 
Korutan Klopeinersee s teplotou vody až 28°C, možnost navštívit dal-
ší jezero Turnersee nebo pozoruhodnou soutěsku Tscheppaschlucht. 
4.den: jezero Klopeinersee, okružní výlet – hrad Wasserhofen, nebo 
výjezd i s kolem lanovkou na horu Petzen (1.690 m) s překrásnými 
výhledy a 15 km dlouhým sjezdem, odjezd do ČR, příjezd v noci.

Ubytování: penziony a soukromí, 2–4lůžkové pokoje se snídaní
Noclehů/míst pobytu: 3 / 3 
Dní na kole: 4, denně 40–65 km
Náročnost, povrch: 1–2, 90 % asfalt, 10 % šotolina
Doporučený typ kola: trekingové nebo silniční 

Termín
Cena v Kč/os.

Nástupní místa
Dosp. děti do 15

09.08.–12.08. 5 890 5 550 ÚL, TP, M, CV, KL, Pha, BN, ČB

V ceně: doprava, 3x ubytování se snídaní, vedoucí zájezdu, servis-
man, informační materiály, DPH.
Služby za příplatek: 
• Cestovní pojištění viz úvod str. 3
• 1lůžkový pokoj: na dotaz 
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2

26 Sezóna 2012

Cyklo a inline zájezdy
Popularita jízdy na kole a bruslích u nás neustále roste a pokud patříte k oněm téměř 
5 milionům – ať už aktivních rekreačních cyklistů, svátečních jezdců, in-line bruslařů či 
jste vysloveně bikeři – každý si jistě z následující nabídky vybere ten „svůj“ zájezd. 
Kolo i brusle jsou ideálním prostředkem pro poznávání nových míst a zemí… 
Náročnost cyklotúr: hodnotíme pomocí 5-bodové stupnice. Níže 
uvedené příklady odpovídají horní hranici obtížnosti:
„1“ –  trasa po rovině či s mírným převýšením, povrch většinou 

asfalt, není nutná zvláštní kondice ani výbava kola
„2“ –  trasa zvlněnou krajinou, kratší prudká stoupání, částečně 

nezpevněný povrch, šotolina a štěrk, není nutná zvláštní 
fyzická kondice ani výbava kola

„3“ –  delší úseky se středním stoupáním, nerovný povrch s mož-
nými překážkami, vhodná odpovídající fyzická zdatnost 
a horský převod

„4“ –  dlouhé úseky s intenzívním stoupáním, prudké sjezdy, nerov-
ný povrch s výraznějšími překážkami, dobrá fyzická kondice, 
horský převod a dobré brzdy podmínkou

„5“ –  horské pěšiny nebo „off road“, prudká stoupání či klesání, 
exponovaný terén, občas i nutné přenášení, vynikající fyzická 
kondice a dobře připravené kolo podmínkou

Cyklistické trasy: ve většině případů lze denní úseky indi-
viduálně prodloužit i zkrátit, v některých případech lze zvolit 
i alternativní trasy

Cena zájezdů: zahrnuje vyjmenované služby, obvykle nezahr-
nuje vstupné a místní přepravu, není-li uvedeno jinak.
Doprava: autobus s přívěsem na kola je k dispozici každý den k pře-
pravě zavazadel a účastníků, kteří si chtějí zrovna odpočinout. Na kolo 
si tak můžete vzít jen to, co opravdu s sebou potřebujete
Stravování: v ceně zájezdu je většinou zahrnuta snídaně, někte-
ré zájezdy jsou s vlastním stravováním, výjimečně i s polopenzí.
Kola: účastníci si je zajišťují sami
Servis: u zájezdů je k dispozici zkušený servisman, který provádí 
běžné opravy; služba v ceně zájezdu, případné náhradní díly za 
obvyklou cenu
Inline: uvedené zájezdy jsou kombinace cyklo a inline – v popi-
su programu najdete, které etapy lze absolvovat na bruslích
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[RAKOUSKO, MAĎARSKO]

Jantarová stezka 4

Znovu oživlá bývalá kupecká stezka, po které dnes místo 
kupců putují cyklisté a vedle mystéria dávných časů obdivují 
přírodní krásy, mohou relaxovat v termálních lázních nebo 
se oddávat místnímu dobrému vínu.

[ItÁLIE, RAKOUSKO]

Z Cortiny do villachu 5

Jedna z nejkrásnějších cyklostezek začíná v nejkrásnějších 
evropských horách – italských Dolomitech a zavede nás 
podél dech beroucích skalních monumentů a zubatých 
hřebenů Lienzských Dolomit k třpytivým rakouským jezerům 
a starověkým památkám.

[NĚMECKO, RAKOUSKO]

tauernská cyklostezka 6

Cyklostezka vinoucí se téměř po rovině kolem horských řek 
Saalach a Salzach mezi Vysokými Taury s Grossglocknerem 
a Berchtesgadenskými Alpami a pohořím Tennengebirge pa-
tří určitě k nejkrásnějším v Rakousku. Ohromující hradby hor, 
úchvatná jezera, vodopády včetně Krimmelských, největších 
ve střední Evropě, divoké horské soutěsky, majestátné hrady, 
i samotné historické centrum Salzburku. To vše budeme moci 
poznat a užít si během našeho putování, výhodně s ubytová-
ním pouze v jednom místě navíc přímo u Grossglocknerské 
vysokohorské silnice, která bude určitě výzvou pro všechny, 
jež budou chtít na kole dobýt její vrchol.

[NĚMECKO, RAKOUSKO, ItÁLIE]

via Claudia Augusta 3

Putování po jedné z nejpůsobivějších cyklostezek napříč 
Alpami, která je vedena po starověké vojenské stezce zbu-
dované Římany již před 2000 lety na pokyn císaře Claudia 
Augusta, jako důležité spojnici mezi severem a jihem.

Program:
1.–2.den: noční přejezd busem přes Rakousko do Itálie. Na kolech 
od jezera Misurina pod monumentálními Tre Cime přes Cortinu 
d´Ampezzo a dál po zpevněném náspu bývalé železnice i s tunely 
do Toblachu, odtud po Drávské cyklostezce kolem pramenů Drávy 
k rakouské hranici do Sillianu. 3.den: Drávskou cyklostezkou přes 
Lienz (Aguntum s antickými vykopávkami) a Tratten, soutěska Ochsen-
schlucht. 4.den: busem k nejvýše položenému korutanskému jezeru 
Weissensee (930 m), přeplutí jezera lodí (cca 10 EUR) a pokračování 
na kolech do Spittalu nebo přes Greifenburg se sochou Drávy a ro-
mantické městečko Sachsenburg na soutoku s řekou Möll. 5.den: podél 
řeky Drávy do Villachu – lázeňského města s keltskou historií, možnost 
vykoupání v termálech, alternativně okolo jezera Millstättersee s městeč-
kem Seeboden a hradem Sommeregg, odjezd do ČR, příjezd v noci.

Ubytování: penziony, 2 až 4lůžkové pokoje se snídaní
Noclehů /míst pobytu: 3 / 3 
Dní na kole: 4, denně 45–70 km
Náročnost, povrch: 1–2, 90 % asfalt, 10 % šotolina
Doporučený typ kola: trekingové nebo silniční

Termín
Cena v Kč/os.

Nástupní místa
Dosp. děti do 15

20.06.–24.06. 6 190 5 850 ÚL, TP, M, CV, KL, Pha, PL
01.08.–05.08. 6 190 5 850 ÚL, DC, CL, MB, Pha, PL

V ceně: doprava, 3x ubytování se snídaní, vedoucí zájezdu, servis-
man, informační materiály, DPH.
Služby za příplatek: 
• Cestovní pojištění viz úvod str. 3
• 1lůžkový pokoj: na dotaz 
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2

Program:
1.den: ranní odjezd z ČR, na kole z Bad Reichenhallu Saalašskou 
cyklostezkou údolím řeky Saalach přes Unken, Lofer a Zell am See 
do Fusche, možnost návštěvy Berchtesganu s jezerem Könnigsee 
a Hitlerovým Orlím hnízdem nebo známého horského střediska Kaprun. 
2. den: Krimmelské vodopády, na kole z Krimmlu po Tauernské 
cyklostezce údolím ledovcové řeky Salzach pod vrcholky Vysokých Taur 
na čele s nejvyšší rakouskou horou Grossglocknerem do Brucku a 
dál do Fusche. 3. den: z Fusche po cyklostezce k divoké soutěsce Lich-
testeinklamm (rozhodně stojí za návštěvu), zpět busem. ALTERNA-
TIVA pro zdatné cyklisty – výšlap po Grossglocknerské panoramatické 
horské silnici až do sedla Franz-Josef-Höhe (2.575 m) pod nejvyšší 
horu Rakouska Grossglockner (3.797 m) a sjezd zpět. 4. den: busem 
do Werfenu, majestátný hrad Hohenwerfen, na kole soutěskou 
Salzachöfen přes hornické Hallein se solným dolem (možnost návštěvy) 
přímo do historického centra Salzburgu, odjezd do ČR, příjezd v noci. 
Ubytování: gasthof, penzion nebo hostinec, 2 až 4lůžkové pokoje 
se snídaní, za příplatek polopenze
Noclehů / míst pobytu: 3 / 1
Počet dní na kole: 4 , 35–70 km
Náročnost, povrch: 2 (alternativně 3–4), 90 % asfalt, 10 % šotolina
Doporučený typ kola: trekingové nebo silniční

Termín
Cena v Kč/os.

Nástupní místa
Dosp. děti do 15

21.06.–24.06. 6 390 5 990 ÚL, TP, M, CV, Pha, BN, ČB
26.07.–29.07. 6 690 6 290 ÚL, DC, CL, MB, Pha, BN, ČB
16.08.–19.08. 6 690 6 290 ÚL, TP, M, CV, Pha, BN, ČB

V ceně: doprava, 3x ubytování se snídaní, vedoucí zájezdu, servis-
man, informační materiály, DPH.
Služby za příplatek: 
• Polopenze 850 Kč
• 1lůžkový pokoj: 850 Kč
• Cestovní pojištění viz úvod str. 3
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2

Program:
1. den: ranní odjezd z ČR do SRN, na kolech vstříc Alpám přes stře-
dověké městečko Füssen okolo pohádkových zámků Neuschwan-
stein a Hohenschwangau do Reutte, případně Lermoos, busem 
do údolí Pitztal k ubytování v penzionu. 2.den: busem do Nauders, 
na kole cyklostezkou do Imstu. 3.den: busem k jezeru Reschensee, 
krátké vystoupání do průsmyku na italsko-rakouském pomezí a sjezd 
do údolí Adiže přes středověké městečko Glurns do Pradu. 4.den: 
kolem hradů Juval (sídlo horolezce R. Messnera) a Kastelbell do 
historického a lázeňského města Merano, večer odjezd, 5.den: ráno 
příjezd do ČR.

Ubytování: penziony a soukromí, 2 až 4lůžkové pokoje, 2x polopen-
ze, 1x snídaně 
Noclehů/míst pobytu: 3 / 2 
Dní na kole: 4, denně 25–70 km
Náročnost, povrch: 1–2, 90 % asfalt, 10 % šotolina
Doporučený typ kola: trekingové nebo horské 

Termín
Cena v Kč/os.

Nástupní místa
Dosp. děti do 15

01.08.–05.08. 6 390 5 990 ÚL, TP, M, CV, KL, Pha, PL
05.09.–09.09. 6 390 5 990 ÚL, DC, CL, MB, Pha, PL

V ceně: doprava, 3x ubytování, 1x snídaně, 2x polopenze, vedoucí 
zájezdu, servisman, informační materiály, DPH.
Služby za příplatek: 
• Cestovní pojištění viz úvod str. 3
• 1lůžkový pokoj: na dotaz 
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2
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Program:
1.–2.den: noční přejezd busem k rakousko-slovinsko-maďarskému 
pomezí. Na kolech po cyklostezce od památníku vítězné bitvy s Turky 
kolem hradů a vinic do Burgu. 3.den: přejezd do Maďarska přes 
Szombathely (město na základech antické Savarie) do Köszeku 
(nejpůvabnější městečko Maďarska). 4.den: kolem velkolepého hradu 
Lockenhaus přes Lutzmannsburg (možnost relaxace v termálech) 
a Raiding (rodiště hudebního génia Franze Liszta) do Soproně u Nezi-
derského jezera. 5.den: podél jezera k zámku Fertöd („maďarský 
Versailles“, nejbohatší palác ve Střední Evropě ) a dále do Frauenkir-
chen. Variantně kratší trasa do Rustu s možností výhodného nákupu 
„ledového vína“ a trajektem (cca 5 €) do Illmitz. 6.den: po stezce Via 
Aurelia do antického Carnuntum s monumentální římskou bránou 
Heidentor. Odpoledne odjezd, kolem půlnoci příjezd do ČR. 

Ubytování: penziony a soukromí, 2 až 4lůžkové pokoje se snídaní
Noclehů/míst pobytu: 4 / 4 
Dní na kole: 5, denně 45–70 km
Náročnost, povrch: 1–2, 85 % asfalt, 15 % šotolina
Doporučený typ kola: trekingové

Termín
Cena v Kč/os.

Nástupní místa
Dosp. děti do 15

21.08.–26.08. 6 990 6 590 ÚL, TP, M, CV, KL, Pha, JI, BR

V ceně: doprava, 4x ubytování se snídaní, vedoucí zájezdu, servis-
man, informační materiály, DPH.
Služby za příplatek: 
• Cestovní pojištění viz úvod str. 3
• 1lůžkový pokoj: na dotaz 
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2
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[ItÁLIE]

Dolomity v pohodě
Bílé skalní štíty, svěží zelené pastviny, husté lesy a okouz-
lující tyrkysově zbarvené hladiny jezer. Pojedeme údolími 
a úbočím hor po cyklistických cestách, na kterých budete 
vnímat jedinečnou krásu přírody kolem vás. A pokud dosta-
nete chuť přece jen dát si trochu do těla – žádný problém, 
na každé trase je k dispozici několik alternativ třeba přes 
horská sedla. Stačí si jen vybrat.

[ItÁLIE]

Bikování v Dolomitech
Dejte si do těla při zdolávání horských sedel a užijte si 
adrenalinových sjezdů zarámovaných do úchvatné scenérie 
skalních štítů v samém srdci Dolomit. Čekají na vás náročné 
bikové stezky s obtížností 3–5 a večer…? Mondénní Cortina 
d´Ampezzo.

[ItÁLIE]

v pohodě na Gardě
Cyklistickými stezkami projedeme nádhernou krajinou vini-
cemi a sady kolem průzračných jezer, vydáme se úbočím hor 
sytě zelenými lesy pod bílými vápencovými štíty, podíváme 
se i na samotné hřebeny, odkud si vychutnáme panorama-
tické výhledy z ptačí perspektivy. Připravte se na pohodové 
trasy, relax a koupání.

[ItÁLIE]

Bikerský ráj na Gardě
Přímo od jezera Garda s palmami na jeho březích se strmě 
zvedají horské svahy protkané cyklistickými stezkami až k 
vrcholům, které jsou ve výšce víc jak 2.000 m nad samot-
ným jezerem. Je to bikerský ráj, který vás přivítá parádními 
výšlapy i sjezdy.

Program:
1.–2.den: noční přejezd busem do Itálie. Od romantického jezírka 
z Toblachu cyklostezkou po zpevněném náspu bývalé železnice do le-
toviska Cortina d´Ampezzo, kaňony a kaskády na Rio Fannes, 80 m 
vysoký vodopád. 3. den: výjezd busem na horské sedlo Valparola 
(2.168 m) s výhledy na okolní třítisícovky – Marmolada, Gruppo 
Sella, Tofana a další, sjezd po vyhlídkové cestě traverzem vysoko 
nad údolím s Cortinou/ Cortiny. 4. den: výjezd busem k jezírku Lago 
Antorno (1.866 m) pod dominantními štíty Tre Cime, na kole okolo 
jezera Misurina mezi horskými masivy Sorapis,Cadiny a Marmarole 
k jezeru Centro Cadore. 5. den: sjezd do Pieve, okolo jezera s hor-
skými vesničkami Lozzo, Lorenzago, možný výjezd k Bar Alla Pinetta 
s kaňonem a vodopádem, večer odjezd. 6.den: ráno příjezd do ČR. 

Ubytování: v kempu ve vlastních stanech, vlastní stravování
Noclehů / míst pobytu: 3 / 1
Dní na kole: 4, denně 20–65 km 
Náročnost, povrch: 1–3, 40 % silnice, 60 % štěrk, šotolina
Doporučený typ kola: horské nebo trekingové

Termín
Cena v Kč/os.

Nástupní místa
Dosp. děti do 15

26.06.–01.07. 4 990 4 790 ÚL, TP, M, CV, KL, Pha, PL
28.08.–02.09. 4 990 4 790 ÚL, DC, CL, MB, Pha, PL

V ceně: doprava, 3x ubytování v kempu ve vlastních stanech, 
vedoucí zájezdu, servisman, informační materiály, DPH.
Služby za příplatek: Cestovní pojištění viz úvod str. 3
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2

Program:
1.–2.den: noční přejezd busem do Itálie. Na kole ze sedla Toblach 
údolím k jezeru di Landro a vzhůru k jezeru Misurina, náročný výjezd 
k dominantě Tre Cime a přes sedlo Tre Croci do Cortiny d´ Ampe-
zzo. 3.den: výjezd busem na horské sedlo Valparola, dolů přes 
sedlo Falzarego, výjezd k věžím Cinque Torri, vzhůru k chatě Pie-
tofana, traverzem vysoko nad Cortinou okolo kaňonu s vodopádem 
a bikovou trasou ve Val Padeon na sedlo Tre Croci. 4.den: výjezd 
busem k jezírku Lago Antorno, vzhůru pod Tre Cime nebo okolo 
jezera Misurina skupinou Cadiny a Marmarole a adrenalinový sjezd 
k jezeru Centro Cadore. 5.den: od jezera některou ze čtyř bikových 
tras na hřeben Marmarole, panoramatické výhledy, adrenalinový 
sjezd dolů, večer odjezd. 6.den: ráno příjezd do ČR. 

Ubytování: v kempu ve vlastních stanech, vlastní stravování
Noclehů / míst pobytu: 3 / 1
Dní na kole: 4, denně 45–75 km 
Náročnost, povrch: 3–5, 25 % silnice, 75 % štěrk, šotolina
Doporučený typ kola: horské s dobrými brzdami!

Termín
Cena v Kč/os.

Nástupní místa
Dosp. děti do 15

26.06.–01.07. 4 990 4 790 ÚL, TP, M, CV, KL, Pha, PL
28.08.–02.09. 4 990 4 790 ÚL, DC, CL, MB, Pha, PL

V ceně: doprava, 3x ubytování v kempu ve vlastních stanech, 
vedoucí zájezdu, servisman, informační materiály, DPH.
Služby za příplatek: Cestovní pojištění viz úvod str. 3
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2

Program:
1.–2.den: noční přejezd busem do Itálie. Na kole mezi sady a vinicemi, 
okolo tří jezer, vodního hradu Toblino, podél skal a říčky Sarca, 
historickými uličkami městečka Arco až k největšímu italskému jezeru 
Lago di Garda, možnost koupání. 3.den: výjezd busem k jezeru 
Ledro, na kole kolem jezera, vyhlídkovou stezkou po útesech vysoko 
nad jezerem Garda do Rivy del Garda, dál podél pláží cyklostezkou do 
Arca. 4.den: busem do Malcesine, lanovkou na hřeben Monte Baldo 
(1.738 m) s panoramatickými výhledy na jezero, sjezd z hřebene opět k 
jezeru Garda. 5.den: busem na hřeben Monte Velo, Ronzo (1.006 m), 
na kole vyhlídkovým traverzem vysoko nad Arcem, sjezd vinicemi a kaš-
tanovými a olivovými háji, variantně úbočím hřebene Monte Stivo, 
zřícenina hradu Drena, večer odjezd. 6.den: ráno příjezd do ČR. 

Ubytování: v kempu ve vlastních stanech nebo ve 2, 3 a 4lůžkových 
bungalovech, vlastní stravování
Noclehů / míst pobytu: 3 / 1
Dní na kole: 4, denně 20–65 km 
Náročnost, povrch: 1–3, 70 % asfalt, 30 % štěrk, šotolina
Doporučený typ kola: horské nebo trekingové

Termín
Cena v Kč/os.

Nástupní místa
kemp chata 

4 os.
chata 
3 os.

chata 
2 os.

29.05.–03.06. 4 990 5 890 6 190 6 990 ÚL, TP, M, CV, KL, Pha, PL
03.07.–08.07. 4 990 5 890 6 190 6 990 ÚL, DC, CL, MB, Pha, PL
25.09.–30.09. 4 990 5 890 6 190 6 990 ÚL, TP, M, CV, KL, Pha, PL

V ceně: doprava, 3x ubytování v kempu, vedoucí zájezdu, servis-
man, informační materiály, DPH.
Služby za příplatek: Cestovní pojištění viz úvod str. 3
Platba na místě: lanovka (vč. kola) na Monte Baldo 17–22 EUR/os.
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2

Program:
1.–2.den: noční přejezd busem do Itálie. Na kole z historického Arca 
strmě vinicemi a lesem do San Giovanni, dále po hřebenu, prudký 
sjezd do Tenna a podél říčky Sarca do Pietramurata. 3.den: výjezd 
busem k jezeru Ledro, na kole variantně do horského sedla Bo-
cca dei Fortini (1.245 m) nebo velmi náročně na vrchol Tremalzo 
(1.850 m) a dál přes Passo Guil (1.209 m) sjezd do Rivy (70 m), 
možnost koupání. 4.den: busem do Malcesine, lanovkou na hřeben 
Monte Baldo (1.738 m), odtud na Monte Altissimo (2.079 m), 
freeridem k Baite Grasso, dál strmě dolů na Dos Remit (1.085 m) 
a dojezd do Torbole (65 m). 5.den: busem na hřeben Monte Velo, 
Ronzo (1.006 m), výběr z bikových tras do Arca, večer odjezd. 6.den: 
ráno příjezd do ČR. 

Ubytování: v kempu ve vlastních stanech nebo ve 2, 3 a 4lůžkových 
bungalovech, vlastní stravování
Noclehů / míst pobytu: 3 / 1
Dní na kole: 4, denně 40–80 km 
Náročnost, povrch: 3–5, 30 % asfalt, 70 % štěrk, šotolina
Doporučený typ kola: horské 

Termín
Cena v Kč/os.

Nástupní místa
kemp chata 

4 os.
chata 
3 os.

chata 
2 os.

29.05.–03.06. 4 990 5 890 6 190 6 990 ÚL, TP, M, CV, KL, Pha, PL
03.07.–08.07. 4 990 5 890 6 190 6 990 ÚL, DC, CL, MB, Pha, PL
25.09.–30.09. 4 990 5 890 6 190 6 990 ÚL, TP, M, CV, KL, Pha, PL

V ceně: doprava, 3x ubytování v kempu, vedoucí zájezdu, servis-
man, informační materiály, DPH.
Služby za příplatek: Cestovní pojištění viz úvod str. 3
Platba na místě: lanovka (vč. kola) na Monte Baldo 17–22 EUR/os.
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2

nebo nebo

PRvNí 
MOMENtaž -6 %PRvNí 

MOMENtaž -6 %
PRvNí 
MOMENtaž -6% PRvNí 

MOMENtaž -6 %

Garda

Pietramurata Cortina 
d’Ampezzo
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[ŠvÝCARSKO]

Švýcarská klasika 1

aneb podél řeky Aare
Zveme vás k cyklistickému putování po nejznámější švýcar-
ské cyklostezce, harmonickou krajinou hlubokých soutěsek, 
lesů, jezer a vodopádů, k putování od ledových štítů jedné 
z nejznámějších horských skupin – Jungfrau, Mönch a Eiger 
až ke staletým dřevěným usedlostem a středověkým městům 
včetně historického Bernu.

Program:
1.–2.den: noční přejezd busem do Švýcarska pod horské sedlo Grim-
selpass. Skalní soutěska Aareschlucht (možnost pěší prohlídky po 
1,6 km dlouhé stezce vysekané ve skále, cca 6 CHF), na kolech do 
Interlakenu nebo alternativně náročnější trasa přes horské sedlo 
Grosse Scheidegg (1.962 m) podél vodopádů Reichenfall – osu-
dového místa Sherlocka Holmese. 3. den: Jungfrauregion, možnost 
volby z programů:
•  výlet do Mürrenu s návštěvou unikátních Trümmelbašských 

vodopádů
•  náročnější trasa přes Grindelwald (1.034 m) na vrchol Kleine 

Scheidegg (2.061 m), sjezd přes Wengen do Lauterbrunnenu 
(796 m)

•  celodenní výlet zubačkou do vysokohorského sedla Jungfraujoch 
(3.454 m), nejvyšší žst. Evropy. Návštěva Ledového Paláce a obser-
vatoře Sphinx, možnost pěší túry po ledovci.

4. den: podél jezera Thuner See do Bernu, alternativně zubačkou 
na vrchol Beatenberg (1.150 m) a na kole do Thunu údolím Justistal 
(panoramatické výhledy). 5. den: Bern s unikátním historickým 
jádrem (na seznamu UNESCO), dále k jezeru Wohlensee a po cy-
klostezce přes starobylé Aarberg a jezero Bielersee do Bielu, večer 
odjezd. 6. den: ráno příjezd do ČR. 

Program:
1.–2.den: noční přejezd busem do Švýcarska. Na kole z vesničky 
Disentis poblíž pramenů Rýna do Illanz, odtud podél „švýcarské-
ho Grand Canyonu“ do Churu. 3. den: vinařským krajem pod 
alpskými hřebeny kolem majestátních hradů Marschlins a Sargans 
do Lichtenštejnska, prohlídka hlavního města Vaduz. 4. den: přes 
malebný Altstätten do St. Margrethen, přírodní rezervací Rýnská 
delta k břehům Bodamského jezera. 5. den: kolem jezera 
přes Arbon a Romanshorn s antickou historií do hraničního města 
Konstanz, návštěva muzea Jana Husa. 6. den: přes nejvýstavnější 
švýcarské městečko Stein am Rhein s typickými hrázděnými domy 
do historického Schaffhausenu, návštěva Rýnských vodopádů 
(výška 28 m), večer odjezd, 7. den: ráno příjezd do ČR. 

Ubytování: v kempech ve vlastních stanech, vlastní stravování
Noclehů / míst pobytu: 4 / 4 
Dní na kole: 5, denně 50–60 km
Náročnost, povrch: 1–2 (fakultativně až 3), 95 % asfalt, 5 % šotolina
Doporučený typ kola: trekingové nebo horské 

Termín
Cena v Kč/os.

Nástupní místa
Dosp. děti do 15

02.07.–08.07. 5 790 5 450 ÚL, DC, CL, MB, Pha, PL

V ceně: doprava, 4x ubytování ve vlastních stanech, vedoucí 
zájezdu, servisman, informační materiály, DPH.
Služby za příplatek: Cestovní pojištění viz úvod str. 3
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2

CYKLO & INLINE

CYKLO & INLINE

[ŠvÝCARSKO, LICHtENŠtEJNSKO, SRN]

Rýnská cyklostezka 2

Vydáme se od pramenů Rýna, jedné z nejvýznamějších 
evropských řek přes „švýcarský Grand Canyon“ se zemními 
pyramidami a Lichtenštejnské knížectví až k Bodamskému 
jezeru. Navštívíme Konstanz (Kostnici) i proslulé Rýnské 
vodopády. Od druhé etapy začíná oficiální bruslařská stezka, 
proto doporučujeme kombinaci kolo a inline.

[ŠvÝCARSKO]

Od Matterhornu
k Ženevskému jezeru 3

Putování od pramene Rhony pod Rhonským ledovcem údo-
lím plným slunce, vinic a středověkých hradů až k největšímu 
alpskému jezeru. Podíváme se i pod majestátný Matterhorn 
a zastavíme i v nejstarším městě Švýcarska – Sionu. Od třetí 
etapy začíná oficiální bruslařská stezka, proto doporučujeme 
kombinaci kolo a inline. Ubytování poblíž termálů – vhodné 
spojení s relaxem.

Ubytování: penzion, chatky nebo hostel, 2 až 4lůžkové pokoje se snídaní
Noclehů / míst pobytu: 3 / 2 
Dní na kole: 4, denně 40–75 km
Náročnost, povrch: 1–2 (fakultativně až 3), 90 % asfalt, 10 % 
šotolina
Doporučený typ kola: trekingové nebo horské 

Termín
Cena v Kč/os.

Nástupní místa
Dosp.

25.06.–30.06. 7 790 ÚL, TP, M, CV, KL, Pha, PL

V ceně: doprava, 3x ubytování se snídaní, vedoucí zájezdu, servis-
man, informační materiály, DPH.
Služby za příplatek: Cestovní pojištění viz str. 3
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2

Cyklistika a inline pro skupiny 
Pro skupiny od 15 osob připravíme a zajistíme 
zájezd také na objednávku.

PRvNí 
MOMENtaž -6%

PRvNí 
MOMENtaž -6%

PRvNí 
MOMENtaž -6%

Program:
1.–2.den: noční přejezd busem do Švýcarska. Na kole z horské ves-
ničky Gletsch (1.759 m) pod Rhonským ledovcem odkud vývěrá 
Rhóna do Vispu (660 m). 3. den: výjezd busem do Täsche, na kolech 
do Zermattu pod Matterhorn (4.478 m), následně sjezd do Vispu. 
4. den: vinařským krajem podél Rhony do Sionu – nejstaršího 
švýcarského města s dominantou dvou hradů. 5. den: přes Martigny 
s římským amfiteátrem až do Aigle nedaleko Ženevského jezera. 
6. den: podél jezera k okázalému vodnímu hradu Chillon a dále 
půvabnými městy Montreux, Vevey až do olympijského Lausanne, 
večer odjezd, 7. den: ráno příjezd do ČR. 

Ubytování: v kempech ve vlastních stanech, vlastní stravování. Na 
dotaz chatky nebo penzion.
Noclehů / míst pobytu: 4 / 3 
Počet dní na kole: 5, denně 45–65 km
Náročnost, povrch: 1–2 (fakultativně až 3), 85 % asfalt, 15 % šotolina
Doporučený typ kola: trekingové nebo horské 

Termín
Cena v Kč/os.

Nástupní místa
Dosp. děti do 15

13.08.–19.08. 6 490 6 150 ÚL, TP, M, CV, KL, Pha, PL

V ceně: doprava, 4x ubytování ve vlastních stanech, vedoucí 
zájezdu, servisman, informační materiály, DPH.
Cena nezahrnuje vstupné do termálů (od 9 CHF).
Služby za příplatek: 
• Cestovní pojištění viz str. 3
• Chatky nebo penzion: na dotaz 
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2
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[MAĎARSKO]

Za termály, sopkami
a vínem k Balatonu
Pohodové hvězdicové putování v okolí maďarského „moře“ 
Balatonu. V jednom z nejkrásnějších koutů Maďarska se pro-
jedeme vinicemi, lesy a sady krajem sopečných vršků, hradů, 
termálních pramenů, útulných hospůdek a vinných sklípků.

Program:
1.den: ranní odjezd z ČR, odpoledne příjezd do místa ubytování, 
na kole vyjížďka v okolí lázní Hevíz s druhým největším termálním 
jezerem světa. 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 podzemním jezerem. 4.den: kolem Balatonu 
vinicemi přes Badacsony se stejnojmennou horou – nejvýraznější 
dominantou jezera – možnost nákupů na místních trzích a dále na 
malebný poloostrov Tihany s jezírky a stopami po sopečné činnosti – 
vyvřelými kužely, odpoledne odjezd do ČR, příjezd v noci.
Ubytování: 2–4lůžkové pokoje se snídaní, 1x večeře
Noclehů / míst pobytu: 3 / 1
Dní na kole: 4, denně 35–70 km
Náročnost, povrch: 1–2, asfalt
Doporučený typ kola: silniční nebo trekingové 

Termín
Cena v Kč/os.

Nástupní místa
Dosp. děti do 15

17.05.–20.05. 5 990 5 790 ÚL, TP, M, CV, Pha, JI, BR
09.08.–12.08. 5 990 5 790 ÚL, DC, CL, MB, Pha, JI, BR
20.09.–23.09. 5 990 5 790 ÚL, TP, M, CV, Pha, JI, BR

V ceně: doprava, 3x ubytování se snídaní, 1x večeře, 1x vstup 
do termálního jezera, vedoucí zájezdu, servisman, informační 
materiály, DPH.
Služby za příplatek: Cestovní pojištění viz str. 3
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2

[ItÁLIE]

Cyklotoulky po Elbě
Vydejte se s námi na největší z ostrovů Toskánského souos-
troví, který byl po tisíce let snem a cílem poutníků, korzárů 
a dobrodruhů a který byl přechodným domovem i Napoleo-
na Bonaparte. Čekají nás romantické pláže s bílým pískem 
a azurově modrým mořem, malebné vesničky, středověké 
pevnosti a milí usměvaví ostrované.

Program:
1.–2.den: odjezd z ČR přes Rakousko do Itálie, prohlídka Pisy, 
trajekt na Elbu. 3.den: historický přístav Portoferraio, Napoleono-
vo exilové sídlo Villa dei Mulini, římské lázně St. Giovanni a vesnička 
Magazzini s nejstarším vinným sklepem. 4.den: Rio dell´Elba (na 
seznamu UNESCO), jezírko s léčivou vodou Lagetto di Terranera, stře-
dověký přistav Porto Azzuro, „pokladnice Elby“ Piccola Minerva. 
5.den: legendární Pláž Milenců, Capoliveri – nejkrásnější vesnička 
ostrova, největší pláže Lacona a Marina di Campo. 6.den: busem 
pod nejvyšší horu Monte Capanne (1.019 m), výstup na vrchol pěš-
ky nebo lanovkou. 7.den: Fetovaia s „pláží snů“, bílé žulové skály 
(místní žula použita pro stavbu římského Pantheonu), možnost cyk-
otúry oficiální MTB trase na vrchol Monte Perone (683 m). 8.den: 
nejstarší vesnička Marciana Alta s křížovou cestou Via Crusic, léčivý 
pramen Fonte Napoleone, mys Capo Enfola, kde se dle pověsti vy-
lodili bájní Argonauti hledající „Zlaté rouno“. 9.den: koupání v moři, 
trajekt na pevninu. 10.den: příjezd dopoledne do ČR. 

[ŠvÝCARSKO, RAKOUSKO, ItÁLIE]

Ze Svatého Mořice do Merana
Zájezd pro všechny, které oslovuje krásná horská příro-
da, romantika hradů a působivá atmosféra středověkých 
městeček. Z cyklistického hlediska je unikátní tím, že nejprve 
sjedeme údolím švýcarské řeky Inn na 120 km délky z nadm. 
výšky 1.815 m do 1.054 m a poté podél italské řeky Adiže při 
stejné vzdálenosti z 1.500 m na 325 m.

Program:
1.–2.den: noční přejezd busem do Švýcarska. Na kolech z horského 
sedla Maloja do Svatého Mořice a podél soutěsek Innu a hradu 
Madulain do Susche, busem do místa ubytování. 3. den: přes vesnič-
ku Guarda (jedna z nejkrásnějších obcí Švýcarska), kolem středověké 
pevnosti Ardez a majestátního hradu Tarasp do rakouského Nauders. 
4. den: ze středověkého Nauders k jezeru Reschensee na rakousko-
-italském pomezí, odtud přes horské sedlo Reschenpass sjezd do údolí 
Adiže přes středověké městečko Glurns kolem romantických hradů 
Churburg a Lichtenberg do Pradu. Výzva pro zdatné: možnost výjezdu 
do 2. nejvyššího horského sedla Evropy – Passo Stelvio (2.758 m; 
převýšení 1.838 m). 5. den: údolím Adiže kolem hradů Juval (sídlo ho-
rolezce R. Messnera) a Kastelbell do historického a lázeňského města 
Merano, večer odjezd. 6. den: ráno příjezd do ČR. 
Ubytování: penziony, 2 až 4lůžkové pokoje se snídaní
Noclehů / míst pobytu: 3 / 2
Dní na kole: 4, denně 50–60 km
Náročnost, povrch: 1–3 (fakult. až 4), 60 % asfalt, 40 % šotolina
Doporučený typ kola: horské 

Termín
Cena v Kč/os.

Nástupní místa
Dosp. děti do 15

17.07.–22.07. 6 990 6 590 ÚL, TP, M, CV, KL, Pha, PL
21.08.–26.08. 6 990 6 590 ÚL, DC, CL, MB, Pha, PL

V ceně: doprava, 3x ubytování se snídaní, vedoucí zájezdu, servis-
man, informační materiály, DPH.
Služby za příplatek: 
• 1lůžkový pokoj: na dotaz 
• Cestovní pojištění viz str. 3
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2

Ubytování: kemp na jižním pobřeží, 50 m od písečné pláže ve 
vlastních stanech nebo v apartmánech. APT-2 + APT-4, vždy v jedné 
chatce. Nutné vlastní povlečení nebo spací pytel.

V kempu restaurace, pizzérie, pračky, sušičky, žehlírna, mrazící boxy. 
Možnost pronájmu slunečníku a lehátka.

Noclehů / míst pobytu: 7 / 1
Dní na kole: 6, denně 40–50 km dle vlastní chuti
Náročnost, povrch: 1–3 (fakultativně až 5), 85 % asfalt, 15 % šotolina
Doporučený typ kola: horské nebo trekingové 

Termín
Cena v Kč/os.

Nástupní místa
kemp APT-4 

os.
APT-3 

os.
APT-2 

os.
18.05.–27.05. 8 990 9 550 9 950 10 590 ÚL, TP, M, CV, KL, Pha, PL
22.07.–31.07. 9 990 12 850 13 950 15 990 ÚL, TP, M, CV, KL, Pha, PL
14.09.–23.09. 8 990 9 550 9 950 10 590 ÚL, DC, CL, MB, Pha, PL

V ceně: doprava, trajekt na Elbu a zpět, 7x ubytování, vedoucí 
zájezdu, servisman, informační materiály, DPH.
Při ubyvání v APT – platba na místě (povinná): 
• Vratná kauce 50 EUR
• Závěrečný úklid 40 EUR
Služby za příplatek: Cestovní pojištění viz str. 3
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2

nebo

PRvNí 
MOMENtaž -6 %

PRvNí 
MOMENtaž -6 %

PRvNí 
MOMENtaž -6 %
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[FRANCIE]

Slunná Provence
a Azurové pobřeží
Malebné vesničky provensálského venkova, omamná vůně 
levandulových polí a borových lesů, monumentální hora Mont 
Ventoux známá z Tour de France, úchvatné kaňony, jedinečný 
římský akvadukt Pont du Gard, papežský Avignon, rezervace 
Camarque s plaměňáky a stády bílých koní a samozřejmě také 
Azurové pobřeží nejen se známým Saint Tropéz, jižní slunce, 
skvělé víno – to je jen část toho, co si užijeme při tomto 
cyklistickém zájezdu.

busem podél Azurového pobřeží, pěší výlet do Calanques v Cassis 
– skalnaté útesy a fjordy, koupání, fakultativně možnost výletu na 
mořském kajaku. 8.den: poloostrov St. Tropéz s vinicemi a olivovými 
háji a vesničkami Ramatuelle, místa posledního odpočinku Gerarda 
Philippa, Gassin s velkolepou vyhlídkou na záliv a pobřeží, mondénní 
St. Tropéz se známou četnickou stanicí a obojživelné městečko Port 
Grimaud. Možnost návštěvy vinného sklípku s degustací. 9.den: 
busem do Grand Canyonu du Verdon, jednoho z nejhlubších 
v Evropě, na kole silničkou po jeho okraji s velkolepými vyhlídkami 
až 800 m nad dnem kaňonu s pozorováním orlů, jezero St. Croix 
s možností koupání, půvabné Aups s lanýžovými trhy, vodopád 
a kaskády v Sillans. 10.–11.den: relax v Port Grimaud, odpoledne 
odjezd, příjezd do ČR v neděli kolem poledne. 
Ubytování: mobilhomy, 2x 2lůžkové pokoje, nebo v kempu ve 
vlastních stanech, vlastní stravování
Noclehů / míst pobytu: 8 / 3 
Počet dní na kole: 7, denně 35–75 km
Náročnost, povrch: 1–3 (fakultativně až 4), 90 % asfalt, 10 % šotolina
Doporučený typ kola: trekingové nebo horské

Termín
Mobilhome Kč/os. Kemp Kč/os.

Nástupní místa
Dosp. děti do 15 Dosp. děti do 15

07.06.–17.06. 13 990 13 390 10 790 10 350 ÚL, TP, M, CV, 
KL, Pha, PL

20.09.–30.09. 13 990 13 390 10 790 10 350 ÚL, DC, CL, MB, 
Pha, PL

V ceně: doprava, 8x ubytování, vedoucí zájezdu, servisman, 
informační materiály, DPH.
Služby za příplatek: 
• Cestovní pojištění viz str. 3
• 1-lůžkový pokoj: na dotaz 
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2

[FRANCIE]

Pláže a hory Korsiky
Zveme vás na toulky po ostrově, posetém kouzelnými 
horskými i přímořskými vesničkami uprostřed ohromných 
skalnatých formací, na ostrov plný bílých pláží 
a tyrkysového moře, sladce vonících 
keříků a volně se toulajících 
polodivokých vepříků.

Program:
1.–2.den: odjezd ráno z ČR 
do Itálie, trajekt na Korsiku, 
ubytování v Calvi. 3.–4. den: 
pobyt v Calvi, koupání v moři 
nebo v bazénu, cyklovýlet přes 
pitoreskní vesničku St. Antonio 
a horské sedlo Monte Grosso. 
5.den: podél divokého pobřeží 
a skalních útesů do kempu 
u pláže v Porto, cestou koupání 
v moři a říčních kaskádách. 
6.–7.den: Porto, koupání v moři, výjezd 
busem do sedla Col de Vergio, pěší túra 
k „Matterhornu Korsiky“ Paglia Orba 
(2.525 m), cyklovýlet k soutěsce Spelunca či k bizarním útesům 

nebo Calanches. Individuálně možnost výletu lodí do přírodní rezervace 
Scandola (jedinečné pobřežní skalní útesy s přístupem jen od moře). 
8.den: hlavní město Korsiky a rodiště Napoleona Ajaccio, na kolech 
nebo busem k plážím Olmeto-Plage. 9.–10.den: Olmeto-Plage, 
koupání v moři, na kolech návštěva blízké Filitosy s menhiry a 
archeologickými nálezy dávných kultur, biková túra podél pobřeží, 
cyklistické okruhy v okolí, návštěva vinného sklípku. 11.den: busem 
do pirátského města Sartene a pokračování do Bonifacia 
– nejkrásnějšího města ostrova. Možnost projížďky lodí podél 
jedinečných bílých útesů. 12.den: koupání v moři, prohlídka Bastie, 
trajekt na pevninu. 13.den: dopoledne příjezd do ČR. 
Ubytování: v kempech ve vlastních stanech, vlastní stravování
Noclehů / míst pobytu: 10 / 4
Dní na kole: 8, denně 40–80 km dle vlastní volby
Náročnost, povrch: 1–3 (fakult.až 4), 85 % asfalt, 15 % šotolina
Doporučený typ kola: horské nebo trekingové

Termín
Cena v Kč/os.

Nástupní místa
Dosp.

02.09.–14.09. 12 990 ÚL, TP, M, CV, KL, Pha, PL

V ceně: doprava, trajekt na Korsiku a zpět, 10x ubytování, vedoucí 
zájezdu, servisman, informační materiály, DPH.
Služby za příplatek: Cestovní pojištění viz str. 3
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2

Program:
1.–2.den: noční 
přejezd busem do 
Francie. Na kole kaňonem 
Ardéche se skalním obloukem Pont-d´Arc, kterým protéká celá 
řeka a úchvatnými vyhlídkami. Fakultativně možnost splutí kaňonu 
na zapůjčené kanoi či kajaku. 3.–4.den: na kole zvlněným krajem 
Vaucluse s levandulovými políčky, známými typickými kamennými 
vesničkami Gordes, Venasgue, Roussillon s okrovým dolem 
hrajícím všemi 17 odstíny okru a Petrarcovou Fontaine s mocným vý-
věrem řeky Sorgue, prohlédneme si nejnavštěvovanější památku Pro-
vence – antický akvadukt Pont du Gard a papežský Avignon. Sku-
tečnou výzvou může být výšlap na vrchol Mont Ventoux (1.910 m) 
po trase Tour de France, označovaný za jeden z deseti nejlepších 
cyklovýletů světa, následovaný sjezdem velkolepým kaňonem Nesque. 
5.den: busem do St. Rémy, rodiště Nostradama, antické vykopávky 
Glanum, na kole přes vápencové pohoří Alpilles s opevněnou 
vesnicí a skalním hradem Les Baux, ojednělá audiovizuální projekce 
v bauxitovém lomu Cathédrale des Images v Pekelném údolí, přes 
historické Arles se zachovanou římskou arénou a dále přírodní rezer-
vací Camargue s plameňáky, stády bílých koní, želvami, bobry a další 
faunou a florou až k moři do poutního místa Saintes Maries de la 
Mer. 6.den: NP Camargue: den u moře s koupáním nebo na kole 
do Aigues Mortes s dokonale zachovalým středověkým opevněním 
nebo výlet rezervací podél pláží, jezer a salin. 7.den: bez kol, přejezd 

PRvNí 
MOMENtaž -6 %

PRvNí 
MOMENtaž -6 %


