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LYŽE          KOLA          POZNÁNÍ



Č. TERMÍN DNY MÍSTO KOMPLETNÍ CENA ZPŮSOB PLACENÍ  
bankovním převodem KB

101 15.-18.12.2022 3 Saalbach-Hinterglem-RAKOUSKO 9 790 Kč/8 890 Kč/dospělý
se soc. zař./bez soc. zař. 1453080247/0100, vs 101

102 27.12.-2.1.2023 5 SILVESTR 
Arabba/Sella Ronda-ITÁLIE

12 990,- 2l.pok./os. s polop. 
8 200,- skipas 5 dní 51-2626680297/0100, vs 102

103 23.1.-29.1.2023 5 Civetta, hotel Alle Alpi-ITÁLIE 14 890.- 2l.pok./os. s polop. 51-2626680297/0100, vs 103

104 30.1.-5.2.2023 5 Aprica, hotel Itália-ITÁLIE 10 990,- 2l.pok./os. s polop. 51-2626680297/0100, vs 104

105 9.3.-12.3.2023 3 Saalbach-Hinterglem-RAKOUSKO 5 990,- 2l.pok./os. s polop. 
166 EUR skipas na 3 dny 1453080247/0100, vs 105

106 13.3.-19.3. 2023 5 Aprica, hotel Itália-ITÁLIE 10 790,- 2l.pok./os. s polop. 51-2626680297/0100, vs 106

110 16.5.-23.5.2023 6 Madeira letecky-PORTUGALSKO 33 790,- 2l.pok./os. se sníd. 51-2626680297/0100, vs 110

115 3.6.-8.6.2023 5 Dolomity v pohodě,bez nočních 
přejezdů-ITÁLIE 12 390,- 2l.pok./os. s polop. 1453080247/0100, vs 115

120 12.6.-18.6.2023 5 Severní Itálie, Benátsko- ITÁLIE 13 490,- 2l.pok./os. s polop. 1453080247/0100, vs 120

125 19.6.-25.6.2023 6 Jezero Bled a moře- SLOVINSKO 12 490,- 2l.pok./os.s polop. 1453080247/0100, vs 125

130 27.6.-2.7.2023 5 Lago Maggiore- ITÁLIE 11 790,- 2l.pok./os.s polop. 1453080247/0100, vs 130

135 5.7.-9.7.2023 5 Innská stezka, zámek 
Neuschwanstein-RAKOUSKO 11 890,- 2l.pok./os. s polop. 1453080247/0100, vs 135

140 12.7.-16.7.2023 5 Beskydy, Morava-ČESKÁ REPUBLIKA 8 390,- 2l.pok./os. s polop. 51-2626680297/0100, vs 140

145 21.7.-27.7.2023 6 Lago di Garda, Verona-ITÁLIE 12 990,- 2l.pok./os. s polop. 1453080247/0100, vs 145

150 29.7.-3.8.2023 5 Moravské Toplice-SLOVINSKO 13 690,- 2l.pok./os. s polop. 1453080247/0100, vs 150

155 5.8.-9.8.2023 5 Stezky říčky Tauber-NĚMECKO 11 590,- 2l.pok./os. s polop. 1453080247/0100, vs 155

160 12.8.-16.8.2023 5 Stezky říčky Tauber-NĚMECKO 11 590,- 2l.pok./os. s polop. 1453080247/0100, vs 160

165 22.8.-27.8.2023 5 Burgundsko- FRANCIE 13 190,- 2l.pok./os. s polop. 1453080247/0100, vs 165

170 4.9.-10.9.2023 5 Severní Itálie, Benátsko-ITÁLIE 13 490,-  2l.pok./os. s polop. 1453080247/0100, vs 170

175 12.9.-17.9.2023 5 Moravské Toplice-SLOVINSKO 13 290,-  2l.pok./os. s polop. 1453080247/0100, vs 175

180 20.9.-24.9.2023 5 Jižní Morava, Bílé Karpaty 
-ČESKÁ REPUBLIKA 7 490,- 2l.pok./os. s polop. 51-2626680297/0100, vs 180

185 6.10.-13.10.2023 6 Tenerife, Kanárské ostrovy 
-ŠPANĚLSKO 32 790.- 2l.pok./os. s polop. 51-2626680297/0100, vs 185

210 10.12.2022 1 Weiden - NĚMECKO 650,- 51-2626680297/0100, vs 210

215 11.2.-18.2.2023 6 Plavba po Nilu-EGYPT 24 490.- 2l.pok./kaj./os. s pl.pen. 51-2626680297/0100, vs 215



WEIDEN  
TERMÁLNÍ LÁZNĚ
10. 12. 2022 
Německo

SPOLEČENSKÝ  
VEČER SKI-BIKE
PÁTEK 11. 11. 2022 
V 19.00 HOD.

210

650 Kč/osoba 
+ Eur 6,- / 9,5 dospělý (2/4hodiny)
+ Eur 3,- / 5,- dítě 6-15 let (2/4 hodiny)

Vánoční trhy, vánoční nákupy 
a termální lázně.

Hraje kapela 
ČERNÝ BREJLE!

Opět v sále Na Marjánce 
ul. Bělohorská 35, Praha 6

Nutný společenský oděv! 

Omezený počet míst u stolu, 
nutno rezervovat písemně 
emailem, FB, sms, 
messengerem.

Způsob placení: 
HOTOVĚ při vstupu

PROGRAM  ZÁJEZDU:
Odjezd v 8.00 hod. z Prahy 5, parkoviště 
Ringhofferova u stanice metra Zličín, trasa 
B (možnost parkování vašich aut). Po 
příjezdu do Weidenu individuální návštěva 
centra městečka, kde se konají vánoční 
trhy, možnost nákupů. Návštěva lázní je 
možná na 2 nebo 4 hodiny. 
Příjezd do Prahy v cca 22.00 hod. 

Zájezd doprovází Ivan.



SAALBACH, HINTERGLEMM, LEOGANG 
15. 12. - 18. 12. 2022

PROGRAM  ZÁJEZDU:
Odjezd 15. 12. 2022 ve 13.00 hod. z Prahy 5, 
parkoviště Ringhofferova u stanice metra Zličín, 
trasa B (možnost parkování vašich aut). Příjezd 
do Prahy 18. 12. 2022 v pozdních nočních ho-
dinách. 

Zájezd doprovází Ivan.

101
Rakousko

9790 Kč/8890 Kč/dospělý
se sociálním zařízením/bez soc. zařízení
2 lůžkový pokoj s polopenzí v penzionu  

NOVÝ PENZION 
7 KM OD SJEZDOVEK

CIVETTA
23. 1. - 29. 1. 2023

PROGRAM  ZÁJEZDU:
Odjezd 23. 1. 2023 ve 20.00 hod. z Prahy 5, par-
koviště v ulici Ringhofferova (možnost parkování 
vašich aut). Příjezd do Prahy 29. 1. 2023 v brz-
kých ranních hodinách.

Zájezd doprovází Ivan.

103
Itálie

14 890 Kč/dospělý
2 lůžkový pokoj s polopenzí 

OPĚT V HOTELU ALLE ALPI  
V ALLEGHE

ARABBA/SELLA RONDA  
27. 12. 2022 - 2. 1. 2023

PROGRAM  ZÁJEZDU:
Odjezd 27. 12. 2022 z Prahy 1, z parkoviště od 
Hlavního nádraží, ulice Wilsonovy v 7.00 hod. 
Příjezd do Prahy 2. 1. 2023 v brzkých ranních 
hodinách.

Zájezd doprovází Ivan.

102
Itálie

12 990 Kč/dospělý
2 lůžkový pokoj s polopenzí 
8 200 Kč/7400 Kč skipas 5 dní DOSP./SENIOR

SILVESTR  
NA LYŽÍCH

BEZ NOČNÍHO 
PŘEJEZDU



APRICA 
30. 1. - 5. 2. 2023

PROGRAM  ZÁJEZDU:
Odjezd 30. 1. 2023 z Prahy 1, z parkoviště od 
Hlavního nádraží, ulice Wilsonova ve 20.00 hod., 
noční přejezd do Itálie. Příjezd do Prahy 5. 2. 
2023 v brzkých ranních hodinách.

Zájezd doprovází Ivan.

104
Itálie

10 990 Kč/dospělý
2 lůžkový pokoj s polopenzí 

POLOLETNÍ PRÁZDNINY,  
SUPER CENA

SAALBACH, HINTERGLEMM, LEOGANG 
9. 3. - 12. 3. 2023

PROGRAM  ZÁJEZDU:
Odjezd 9. 3. 2023 ve 14.00 hod.  z ulice Ringhof-
ferova, trasa metra B - stanice Zličín (možnost 
parkování na placeném a hlídaném parkovišti 
Ringhofferova). Příjezd do Prahy 12. 3. 2023 
v pozdních nočních hodinách. 

Zájezd doprovází Ivan.

105
Rakousko

5 990 Kč/5 190 Kč/dospělý
se sociálním zařízením/bez soc. zařízení
2 lůžkový pokoj s polopenzí 
+ 166 EUR SKIPAS na 3 dny

NOVÝ PENZION 
7 KM OD SJEZDOVEK

APRICA  
13. 3. - 19. 3. 2023

PROGRAM  ZÁJEZDU:
Odjezd 13. 3. 2023 z Prahy 1, z parkoviště od 
Hlavního nádraží, ulice Wilsonova ve 20.00 hod., 
noční přejezd do Itálie. Příjezd do Prahy 19. 3. 
2023 v brzkých ranních hodinách.

Zájezd doprovází Ivan.

106
Itálie

10 790 Kč/dospělý
2 lůžkový pokoj s polopenzí 

SUPER CENA

BEZ NOČNÍHO 
PŘEJEZDU



Zájezd doprovází Ivan  
a česky mluvící průvodce

PLAVBA PO NILU 
11. 2. - 18. 2. 2023  
Egypt

NOVINKA

EXOTICKÝ ZÁJEZD

PŘEKRÁSNÉ 

PAMÁTKY

24 490 Kč/osoba 
2 lůžkový pokoj 
a suite kajuta 
s plnou penzí

příplatek - vstupy  
4800 Kč/os.

sleva 4400 Kč/os. 
2 lůžková swim kajuta

PROGRAM  ZÁJEZDU:
1. den: odlet z Prahy v 18.30 hod., přílet do Hurghady ve 23.50 hod., uvítání místním průvodcem a trans-
fer do hotelu.
2. den: volný den k relaxaci u moře v hotelu 4* s all inclusive.
3.-7. den: poznávání v rámci plavby po Nilu, při které navštívíme hlavní památky Luxor, Karnak, velké 
Údolí králů, chrám královny Hatšepsut, Memnonovy kolosy, chrámy v Edfu, Kom Ombo a Philae. Fakul-
tativně možnost návštěvy chrámů v AbuSimbel a hlavního města Káhiry s pyramidami v Gíze, Sfingou 
a Egyptské muzeum.
8. den: volné dopoledne, transfer na letiště, odlet 14.00 hod. do Prahy, přílet do Prahy v 17.30 hod.

215

Egypt v severní části afrického kontinentu byl domovem jedné z nej-
významnějších kultur světa. Tajuplné a majestátní památky, hrobky 
a poklady egyptských faraónů. Starobylá Káhira, klikaté uličky, trhy 
a mešity. Směs africké a evropské kuchyně s jemným i pikantním ko-
řením, ryby a plody moře, či osvěžující čaj karkadi okouzlí každého 
návštěvníka.



Portugalský ostrov v Atlantickém oceánu plný krás-
né přírody a stále kvetoucích rostlin. Hlavní a jedi-
né větší město na ostrově je Funchal s botanickou 
zahradou zahrnující floru celé Madeiry, Jižní Afriky 
a Brazílie. Západně od Funchalu se nachází jeden 
z nejvyšších útesů na světě Cabo Girao s překrás-
ným výhledem na jižní pobřeží Madeiry. Stovky kilo-
metrů levád, vulkanická jezírka v Port Moniz, sopeč-
né jeskyně v Sao Vincente či turistika v horské části 
ostrova okouzlí každého. Nejvyšší vrcholy ostrova 

jsou Pico Ruivo a Pico do Arieiro. Nejoblíbenějšími 
specialitami pak nekvašený chléb bolo do caco, ze-
lená polévka, hovězí maso Espetanda na vavřínové 
větvičce, plody moře a oblíbené Madeirské víno. 

Etapy vedou bezpečným terénem a po vedlejších 
silničkách. Zapůjčení MTB kol a elektrokol na místě.

EXOTICKÁ CYKLISTIKA MEZI KVETOUCÍ KRAJINOU.

Zájezd doprovází Ivan a místní cykloprůvodce

MADEIRA NA KOLE A PĚŠKY 
16. 5. - 23. 5. 2023
Portugalsko

33 790 Kč/osoba 
2 lůžkový pokoj se 
snídaní

110

PROGRAM  ZÁJEZDU:
1. den: odlet z Prahy po poledni a přílet do Funcalu v 16.00 hod., transfer do hotelu.
2. den: fakultativní výlet nebo individuální program.
3.-7. den: čtyři cyklistické etapy, 30 - 40 km, při kterých navštívíme hlavní město Funchal, Portelu, 
Laurisilvu, Faja dos Rolos, Camacho, Serra do Faial, Santo da Serru, Pico do Areiro a mnoho dalších 
úchvatných míst na ostrově. Jeden pěší výlet v okolí levády Larano s následným koupáním v Porto da 
Cruz a ochutnávkou v místní rumerii.
8. den: volné dopoledne. Odjezd na letiště v 16.40 hod., odlet zpět do Prahy.

NA KOLE

NA KVETOUCÍM 

OSTROVĚ



PROGRAM  ZÁJEZDU:
1. den: sraz v Praze 5, parkoviště Ringhofferova u stanice metra Zličín, trasa B v 8.00 hod. (možnost 
parkování aut), příjezd do hotelu v podvečerních hodinách, ubytování, večeře 
2.-5. den: během pobytu v krásné přírodě Dolomit navštívíme na kolech např. Brixen, Cortinu d´ Ampez-
zo,  Bruneck pod Kronplatzem, Toblach, rakouský Lienz a mnoho dalších míst.
6. den: odjezd busu do Kiens a etapa do Brixenu, po etapě odjezd do Prahy, příjezd kolem 23.00 hod.  

Zájezd doprovází Ivan

DOLOMITY V POHODĚ
3. 6. - 8. 6. 2023
Itálie

12 390 Kč/osoba 
ve 2 lůžkovém 
pokoji s polopenzí

Po úspěšných zájezdech v rakouských Alpách se 
opět vydáme jen o pár kilometrů dále do italských 
Dolomit. Hvězdicovité etapy jsou vedeny po cyklo-
stezkách a silničkách, údolím Pusteria téměř po ro-
vině, podél krásných řek, které jsou lemovány masivy 
vápencových Dolomit. Navštívíme historická a lyžař-
ská městečka Brixen, Cortinu, Toblach, Bruneck  
a Olang pod Kronplatzem a mnoho dalších. Poho-
dový zájezd je vhodný pro každého, kdo jen trochu 
jezdí na kole. Denní výlety jsou ve vzdálenosti  
40 - 50 km. Všechny etapy vedou po značených 
cyklostezkách a silničkách, převážně po rovině nebo 
mírně zvlněným terénem jen s jedním delším stou-

páním po zrušené železnici. Cyklovýlety jsou vhodné 
pro všechny rekreační cyklisty. 

STEZKY ÚDOLÍMI KRÁSNOU PŘÍRODOU  
DOLOMIT. BEZ NOČNÍHO PŘEJEZDU.

115

ÚCHVATNÉ 

VÝHLEDY

NA DOLOMITY



Poprvé v minulé sezoně jsme se vydali na kole do severní Itálie. 
V rámci cykloetap se projedete Julskými Alpami po nejkásnější části 
dálkové stezky Alpe-Adria, po zrušené železnici do Venzone a po její 
další části přes Palmanovu do Grada. Dále se projedeme podél moře 
přírodní rezervací Valle Cavanata a navštívíme i překrásnou zvlněnou 
vinařskou oblast Collio u slovinských hranic, města Gorizia, kde padla 
železná opona až v roce 2004. O volný den nám zpestří program ná-
vštěva bez kol města na kanálech - Benátek.

13 490 Kč/osoba
(4. 9. - 10. 9. 2023)

ve 2 lůžkovém 
pokoji s polopenzí

PROGRAM  ZÁJEZDU:
1. den: sraz v Praze 5, parkoviště Ringhofferova u stanice metra Zličín, trasa B v 23.30 hod. (možnost 
parkování)
2. den: ráno příjezd do Itálie, Julských Alp, etapa po zrušené železnici, odpoledne přejezd do hotelu 
autobusem. 
3.-6. den: tři cyklistické etapy, při kterých navštívíme mimo jiné Goriziu, Cividale del Friuli, Aquileiu, Pal-
manovu, Montfalcone, bez kol Benátky a mnoho dalších překrásných městeček a míst.
7. den: odjezd do ČR,  příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

Zájezdy doprovází Ivan

SEVERNÍ ITÁLIE, BENÁTKY
12. 6. - 18. 6. 2023  
4. 9. - 10. 9. 2023  Itálie

120

170

13 490 Kč/osoba 
(12. 6. - 18. 6. 2023)

ve 2 lůžkovém 
pokoji s polopenzí
 

ORIGINÁLNÍ 

ZÁJEZD 
NAŠÍ CK



Po úspěšných zájezdech v minulých letech opět vyrážíme na cyklo-
zájezd do Slovinska. Zahájíme ho projížďkou po kvalitních stezkách 
v okolí a kolem jezera Bled v překrásných slovinských horách. Pře-
suneme se na slovinské pobřeží a zde z hotelu přímo na pláži u his-
torického městečka Piran budeme vyrážet na cyklovýlety. Nenáročné 
etapy jsou vedeny převážně kolem moře a jsou po značených cyklo-
stezkách. Denně ujedeme 40 - 50 km.

VHODNÉ I PRO DĚTI, HOTEL JE U MOŘE.

PROGRAM  ZÁJEZDU:
1. den: sraz v Praze 5, parkoviště Ringhofferova u stanice metra Zličín, trasa B ve 22.00 hod. (možnost 
parkování vašich aut), noční přejezd Rakouskem do Slovinska
2. den: ráno příjezd do Slovinska, etapa v okolí jezera Bled, návštěva hradu, odpoledne přejezd do hotelu 
autobusem
3.-6. den: cyklistické etapy 40 - 50 km, většinou podél moře po kvalitních cyklostezkách v Itálii, Chorvat-
sku a Slovinsku, při kterých navštívíme přímořská městečka Koper, Izolu, Piran, Portorož, italskou Mug-
giu, chorvatský Umag a mnoho dalších. Projedeme se po nejznámější slovinské cyklostezce Parenzana 
s kolařskými tunely.                                                                                                                
4. den: volný program, možnost návštěvy krasových jeskyní Škocjan, které jsou zapsané ve světovém 
dědictví UNESCO,                          
7. den: odjezd do ČR, příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

Zájezd doprovází Ivan

SLOVINSKÉ MOŘE 
A JEZERO BLED 
19. 6. - 25. 6. 2023  Slovinsko

12 490 Kč/osoba 
ve 2 lůžkovém 
pokoji s polopenzí,
bufet 

CYKLISTIKA 

A KOUPÁNÍ

125



Druhé největší italské jezero Lago Maggiore je ledovcového původu 
a tvoří jakousi vstupní bránu do Alp, krom italských regionů Lombar-
die a Piemont zasahuje až do švýcarského kantonu Ticino. Přestože 
výhledy od jezera směřují k alpským vrcholům, podnebí je tady mírné 
a na březích jezera tak rostou mnohé rostliny typické spíše pro středo-
moří. Lago di Maggiore není členité jako Lago di Como a není také se-
vřeno tak strmými horami jako Lago di Garda. Přesto má okolí jezera 
svůj půvab a zajímavých turistických cílů je nepřeberně.

PROGRAM  ZÁJEZDU:
1. den: sraz v Praze, parkoviště Ringhofferova u stanice metra Zličín, trasa B ve 22.00 hod. (možnost 
parkování vašich aut), noční přejezd autobusem do Itálie.
2.-5. den: etapy na zájezdu začneme u jezera Varese, hned za hranicemi se Švýcarskem, pojedeme 
kolem jezera Orca k jezeru Maggiore do města Arona se světoznámou sochou S. Carla Borromea, přes 
secesní lázeňskou Stresu. Lodí navštívíme Borromejské ostrovy s palácem Borromeu a s anglickým 
a francouzským parkem a zahradou. Závěrečná etapa vede stezkami mezi vinicemi Borgomanero, Suno 
a Romagnano Sesia.
6. den: odjezd do ČR, závěrečná zastávka v hlavním městě Lichtenštejnského knížectví Vaduzu, návrat 
do Prahy v pozdních večerních hodinách.

Zájezd doprovází Ivan

LAGO MAGGIORE 
27. 6. - 2. 7. 2023
Itálie

11 790 Kč/osoba 
ve 2 lůžkovém 
pokoji s polopenzí

130

ZASTÁVKA 

VE 

VADUZU 



Budeme se sice pohybovat v Alpách, ale etapy jsou převážně vedeny 
po mírně zvlněných asfaltových cyklostezkách podél řeky Inn a u zám-
ku Neuschwanstein. Druhá etapa nás zavede trochu do kopců pře-
krásných tyrolských Alp a k vodopádům Stuibenfall. Pokud zajedeme 
do bočních údolí, budeme převážně klesat po vedlejších silničkách. 

5. A 6. 7.- STÁTNÍ SVÁTEK.

PROGRAM  ZÁJEZDU:
1. den: sraz v Praze, parkoviště Ringhofferova u stanice metra Zličín, trasa B (možnost parkování vašich 
aut), v 6.00 hod., v odpoledních hodinách zastávka a prohlídka Innsbrucku, podvečer příjezd do místa 
ubytování
2.-4. den: cykloetapy vedoucí přírodní částí údolí řeky Inn a jeho historických městeček, dále údolím 
Niederthai k vodopádům Stuibenfall
5. den: odjezd z hotelu, dojezd autobusem do sousedního Bavorska, cykloetapa okolo jezera Forggensee 
v okolí hradu Neuschwanstein, odjezd do ČR po ukončení etapy, příjezd do Prahy v nočních hodinách.

Zájezd doprovází Ivan

INNSKÁ STEZKA, 
ZÁMEK NEUSCHWANSTEIN  
5. 7.- 9. 7. 2023  Rakousko

11 890 Kč/osoba 
ve 2 lůžkovém 
pokoji s polopenzí

135

BEZ
NOČNÍCH

PŘEJEZDŮ



Po  zájezdech na jižní Moravu jsme rozšířili nabíd-
ku o další zájezd, tentokrát na Valašsko a do Bes-
kyd. Ubytováni  budeme v pěkném rodinném 
hotelu na předměstí Valašského Meziříčí. Cestou 
z Prahy do hotelu se zastavíme a projedeme se 
na kole po úrodné Hané v okolí Prostějova. Z hote-
lu v místě ubytování vyjedeme autobusem na dal-
ší tři cyklovýlety a na kole se budeme vždy vracet 
do hotelu. Navštívíme Moravskou bránu s městy 
Lipník nad Bečvou, Hranice. Beskydy projedeme 
okolo řeky Bečvy a uvidíme Rožnov pod Radhoš-
těm, Vsetín, Velké Karlovice. Na zpáteční cestě se 
projedeme přes Hostýnské vrchy v okolí Bystřice 

pod Hostýnem. Všechny etapy jsou vedeny převážně 
po cyklostezkách bez silničního provozu a vedlejších 
silničkách s minimálním provozem.

NEJHEZČÍ CYKLOSTEZKY NA MORAVĚ.

PROGRAM  ZÁJEZDU:
1. den: sraz v Praze, parkoviště Ringhofferova u stanice metra Zličín, trasa B (možnost parkování va-
šich aut), v 6.00 hod., v poledne příjezd do Prostějova, cykloetapa 40 km přes Plumlovskou přehradu 
a „hanácký Mont Blanc“, odjezd autobusem do hotelu, ubytování v hotelu s polopenzí na předměstí 
Valašského Meziříčí
2.-4. den: tři cyklistické etapy v rozmezí 40 km - 50 km, vždy s dojezdem do hotelu. Projedeme se 
překrásnou přírodou kolem řeky Bečvy, navštívíme Beskydy, uvidíme hrady a zámky Valašska, malebná 
městečka, roubené domky a mnoho dalších krásných míst, které nabízí zdejší krajina.
5. den: odjezd, cyklo etapa Hostýnsko- Vsetínskou hornatinou, odjezd do Prahy, příjezd do Prahy večer.

Zájezd doprovází Ivan

BESKYDY, VALAŠSKO
12. 7. - 16. 7. 2023
Česká Republika

8 390 Kč/osoba 
ve 2 lůžkovém 
pokoji s polopenzí
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BESKYDY 
PO ROVINĚ



PROGRAM  ZÁJEZDU:
1. den: sraz v Praze 5, parkoviště Ringhofferova u stanice metra Zličín, trasa B ve 22.30 hod. (možnost 
parkování vašich aut), noční přejezd
2.-6. den: úvodní etapa vede podél řeky Sarco do městečka Arco. Další den vyrazíme do historické Ve-
rony a podél řeky Adige se vrátíme zpět k jezeru Lago di Garda do městečka Torri. Daší den z městečka 
Malcesine vyjedeme lanovkou i s koly na Monte Baldo a etapu pojedeme nitrem hor. Nemineme ani Lago 
di Ledro, krásnou Ponalskou stezku a městečko Riva del Garda.
7. den: závěrečná etapa vede z Rovereta do Trenta – po dojezdu etapy odjezd do ČR, příjezd do Prahy 
v pozdních večerních hodinách.

Zájezd doprovází Ivan

LAGO DI GARDA, VERONA 
21. 7. - 27. 7. 2023
Itálie

12 990 Kč/osoba 
ve 2 lůžkovém 
pokoji s polopenzí 

U největšího severoitalského jezera Lago di Garda se 
prolínají velehory se světem slunce a tepla, tedy se 
středomořským klimatem i flórou. Jezero odhalíme 
na kole, na vyhlídkové lodi i na vlastní kůži při koupeli. 
Objevíme kouzelné pohledy na vrcholky Dolomit, pro-
jedeme svahy stříbřitých olivovníků, vinohrady, maleb-
né vesničky i městečka se středověkými hrady. Hotel 
se nachází v městečku Arco, 10 km od jezera. Určitě 
najdeme dostatek času na koupání ve vodách jezera 
nebo na odpočinek na některé z pláží a i na ochutnáv-
ku zdejších vynikajících vín. Základní hvězdicové etapy 
měří cca 40 km.

ÚCHVATNÁ PŘÍRODA KOLEM JEZER.
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HIT
MINULÝCH LET



Zájezdy doprovází Ivan

MORAVSKÉ TOPLICE 
29. 7.- 3. 8. 2023
12. 9. -17. 9. 2023  Slovinsko

13 290 Kč/osoba
(12. 9. -17. 9. 2023)

ve 2 lůžkovém 
pokoji s polopenzí
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13 690 Kč/osoba 
(29. 7.- 3. 8. 2023)

ve 2 lůžkovém 
pokoji s polopenzí
 

Termální lázně Terme 3000 se nacházejí v malém městečku Moravské 
Toplice. Od léta se pyšní komplexem 22 venkovních a vnitřních bazénů 
s teplotou vody 30 - 38 stupňů. V areálu jsou i 4 skluzavky, dvě nejdelší 
z výšky 22 metrů s délkou 170 a 120 metrů. V areálu vodního světa je 
množství dalších atrakcí (vodopády, gejzíry, protiproudy, vířivé koupe-
le atd...). Všechny bazény v hotelu, kde budeme ubytováni a v areálu 
lázní Terme, mají termominerální vodu s léčivými účinky. V areálu je  
i 18 jamkové golfové hřiště. V okolí hotelu je spousty perfektně zna-
čených cyklostezek, proto je hotel vyhledávaný i milovníky cyklistiky.

PROGRAM  ZÁJEZDU:
1. den: sraz v Praze 5, parkoviště Ringhofferova u stanice metra Zličín, trasa B v 7.00 hod. Příjezd do ho-
telu kolem 16.00 hod. Po ubytování možnost návštěvy lázní, večeře         
2.-3. den: dvě etapy, při kterých navštívíme největší hrad ve Slovinsku z 13. století a projedeme se podél 
řeky Mura (každý den po etapě je možnost návštěvy lázní).                                                             
4. den: volný den v lázních Terme 3000                                                                                                           
5.-6. den: dvě etapy, při kterých se projedeme regionem Prekmurije, pojedeme kolem jezer Bukovnica 
a Ledava a zavítáme i do vesniček sousedního Maďarska a navštívíme městečko Ptuj a spoustu dalších 
malebných městeček. (po každé etapě bude opět možnost návštěvy lázní)                       
7. den: dopoledne návštěva lázní a odjezd do Prahy, příjezd kolem 21.00 hod.  

NOVINKA 

DENNÍ PŘEJEZD 

LÁZNĚ 
V CENĚ 

MOŽNÁ ÚČAST I NECYKLISTŮ, BAZÉN V HOTELU A TERMÁLNÍ LÁZNĚ TERME 3000 JSOU V CENĚ ZÁJEZDU.



11 590 Kč/osoba
(12. 8. - 16. 8. 2023)

ve 2 lůžkovém 
pokoji s polopenzí

PROGRAM  ZÁJEZDU:
1. den: sraz v Praze 5, parkoviště Ringhofferova u stanice metra Zličín, trasa B v 7.30 hod. (možnost 
parkování aut), odpoledne příjezd do Würzburgu, dvouhodinová prohlídka města, odjezd busem (40 km) 
na ubytování do hotelu v Markelsheimu.
2.-4.den: tři cyklistické etapy, každá cca 45 km, středověkými městy a vesničkami údolím řek Tauber 
a Main.
5. den: odjezd z hotelu a závěrečná etapa kolem řek Jagst a Kocher, příjezd do Prahy ve večerních 
hodinách.

Zájezdy doprovází Ivan

STEZKY ŘÍČKY TAUBER
5. 8. - 9. 8. 2023  
12. 8. - 16. 8. 2023  Německo
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Po úspěšných zájezdech v minulém roce opět zařazujeme do nabídky 
zájezd v německém Bádensku-Württembersku a Bavorsku, od Prahy 
necelých 400 km. V Německu získala jedna jediná cyklostezka certi-
fikát pětihvězdičkové kvality. Tou je stokilometrová cyklostezka údolím 
řeky Tauber. Podobně krásné jsou i cyklostezky podél řek Main, Jagst 
a Kocher. Předhánějí se v hladkosti povrchu, romantice středověkých 
městeček a vesnic s hrázděnými domy, svádějí ke koupeli nad spla-
vem, či k ochutnávce místních vín. Právě na tyto stezky vás zavede 
náš zájezd.

STAROBYLÁ MĚSTA A PŘEKRÁSNÉ ROMANTICKÉ STEZKY.
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11 590 Kč/osoba 
(5. 8. - 9. 8. 2023)

ve 2 lůžkovém 
pokoji s polopenzí
 

BEZ
NOČNÍCH

PŘEJEZDŮ



PROGRAM  ZÁJEZDU:
1. den: odjezd z Prahy 5, parkoviště Ringhofferova u stanice metra Zličín, trasa B v 18.00 hod. (možnost 
parkování vašich aut), noční přejezd 
2. den: příjezd na předměstí Chalonu, etapa na kole do hotelu v městečku Meursault, ubytování, večeře
3.-5. den: tři etapy na kole v okolí městečka Meursault, při kterých navštívíme např. vinařskou oblast Co-
te-d´Or, zámky Rully, Sully, Cormatin, Vougeot, městečka Buxy, Givry, historické Cluny a Autun, Baeune 
a zde překrásný historický Hospic, a mnoho dalších městeček a spoustu dalších míst a krásných vinic. 
Za zmínku stojí i etapa po kolařské stezce po zrušené železnici.                                     
6. den: po snídani odjezd z hotelu, návštěva hlavního města Burgundska Dijonu a cesta do Prahy, příjezd 
v pozdních nočních hodinách.

Zájezd doprovází Ivan

BURGUNDSKO 
22. 8. - 27. 8. 2023
Francie

13 190 Kč/osoba 
ve 2 lůžkovém 
pokoji s polopenzí, 
francouzská kuchyně 

Po úspěšném zájezdu do Alsaska se opět vracíme 
do vinařského Burgundska. Zase jsme vsadii na vaše 
větší pohodlí a zajistili jsme pro vás hotel s polopenzí. 
Hotel je na kraji našeho známého městečka Meursault, 
kde jsme byli před 10 lety ubytováni v mobilhomech. 
Burgunsko je krajem vína a překrásných vinných cyk-
lostezek. A když k tomu přidáte ještě soustavu vodních 

kanálů, spojující řeky Seinu a Loiru, honosné zámky 
a sídla, malebné vesničky a městečka a to vše posa-
zené jen do lehce zvlněné krajiny, tak už máte kraj jako 
stvořený pro naše příjemné cyklotoulky.

KRÁSNÉ STEZKY VINICEMI.
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ÚŽASNÁ
MĚSTĚČKA

FRANCIE



I v roce 2023 pokračujeme s pořádáním zájezdu na 
jižní Moravu. Ubytováni budeme opět v srdci jižní Mo-
ravy ve Strážnici. Program jsme celý upravili tak, aby 
byl zajímavý i pro vás, kteří jste s námi na jižní Mora-
vě byli v r. 2020. Ochutnáme lahodná moravská vína  
v několika moravských sklepích. Projedeme se na kole 
po hezkých cyklostezkách vinařským krajem. V rámci 
etap navštívíme Velké Pavlovice, Hustopeče, zámek 
v Miloticích, klášter Velehrad, větrný mlýn Kuželov, 
poutní kostelík sv. Antonínek, Blatnici. Navštívíme  
„Moravské Toskánsko“, vykoupeme se v štěrkových 
jezerech u Ostrožské Nové Vsi, projedeme se i podél 
Baťova kanálu u řeky Moravy. Zajedeme i do soused-
ního Slovenska, do Skalice. Bude nás čekat i trochu 

kopečků v Bílých Karpatech. Jednu z etap ukončíme 
ve strážnické vinici, kde nám k popíjení moravského 
vínka a domácích pálenek bude hrát strážnická junior-
ská cimbálovka. Zájezd ukončíme návštěvou zámec-
kých zahrad v Kroměříži. Z doprovodného programu 
vybíráme ještě návštěvu historických sklepů v Petrově, 
kde nám zahraje místní harmonikář a pěknou exkursi 
ve strážnické modrotiskové dílně. Naprosto pohodový 
zájezd vhodný pro všechny věkové kategorie, většinou 
po asfaltových rovinatých cyklistických stezkách. 

POHODOVÁ CYKLISTIKA S BOHATÝM  
DOPROVODNÝM PROGRAMEM.

PROGRAM  ZÁJEZDU:
1. den: sraz v Praze 5, parkoviště Ringhofferova u stanice metra Zličín, trasa B v 6.30  hod. v poledne 
příjezd do Hustopečí, cykloetapa 35 km do Velkých Bílovic, ubytování v hotelu s polopenzí ve Strážnici
2.-4.den: tři cyklistické etapy, každá cca 50 km v okolí Strážnice, při kterých navštívíme např. Bílé Karpa-
ty, sklepy v Plžích, Slovenskou Skalici, zámek v Miloticích a mnoho dalších atraktivních míst
5. den: odjezd, cykloetapa 30 km od kláštera ve Velehradu do Kroměříže, příjezd do Prahy večer.

Zájezd doprovází Ivan

JIŽNÍ MORAVA, BÍLÉ KARPATY 
20. 9. - 24. 9. 2023
Česká Republika

7 490 Kč/osoba 
ve 2 lůžkovém 
pokoji s polopenzí

ROZLOUČENÍ

S KOLAŘSKOU 

SEZONOU
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PROGRAM  ZÁJEZDU:
1. den: odlet z Prahy, přílet na Tenerife. Uvítání místním průvodcem a transfer do hotelu v severní části 
ostrova Puerto de la Cruz. Zbytek dne volno.
2.-6. den: pět cyklistických etap (30 – 40 km), při kterých navštívíme hlavní město Santa Cruz, San 
Critobal de La Laguna, Pico de Taide, údolí Orotava, místní vesničky, vinice, pobřežní cesty, vyhlídky 
a mnoho dalších zajímavých míst.
7. den: volný den u moře k relaxaci.
8. den: volné dopoledne, transfer na letiště, odlet do Prahy.                                                                                                                    

Zájezd doprovází Ivan

TENERIFE, 
KANÁRSKÉ OSTROVY 
6. 10. - 13. 10. 2023  Španělsko

32 790 Kč/osoba 
ve 2 lůžkovém 
pokoji s polopenzí

Tenerife je součástí Kanárských ostrovů a zároveň je 
největším ostrovem tohoto souostroví. Severní polovi-
na ostrova je tropická s bujnou vegetací, naopak jižní 
část je suchá. Hlavním městem ostrova je Santa Cruz, 
na které západně navazuje historické město San Cris-
tobal de La Laguna (UNESCO). V centrální části os-
trova se nachází národní park Teide (UNESCO) s nej-
vyšší horou Španělska Pico de Teide (3718 m n. m.).  

Z vrcholu, kam jede lanovka, jsou krásné panorama-
tické pohledy na ostrov. Gastronomie je pestrá od pev-
ninské kuchyně, přes ryby, dary moře až po místní 
specialitu marinovaného králíka, guláš cocido a různé 
druhy omáčky mojo.

HOTEL S POLOPENZÍ U PLÁŽE.
ZAPŮJČENÍ MTB KOL A ELEKTROKOL NA MÍSTĚ.
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NOVINKA

LETOŠNÍ SEZONY



Katalog zájezdů
Lyže - Kola - Poznání 

Veškeré podrobné informace o zájezdech naleznete na našem webu 

www.ski-bike.cz
- kompletní nabídku zájezdů
- aktuální nabídku volných míst na zájezdech
-  aktuální informace o epidemiologické situaci v ČR a v Evropě v návaznosti na konkrétní 

destinaci
-  formulář informací podle vyhlášky č. 122/2018 Sb.
-  odkaz na pojistnou smlouvu o pojištěni záruky pro případ úpadku CK
-  odkaz na ucelené informace o pojišťovně, pojistníkovi a pojištěni léčebných výloh v zahra-

ničí
-  cestovní smlouvu formou on-line přihlášky

Kompletní všeobecné a záruční podmínky na zájezdech, z nichž vybíráme:
-  záloha i doplatek ceny zájezdu se provádí bankovním převodem na učet uvedený u zájezdu 

(záloha do 14 dnů po potvrzení cestovní smlouvy a doplatek nejpozději měsíc před termí-
nem odjezdu)

Stornovací podmínky pro autobusové zájezdy:
500,- Kč za osobu, dojde-li ke stornu do 45 dnů do termínu odjezdu
20 % z ceny zájezdu za osobu, dojde-li ke stornu v době 44 – 30 dnů do termínu odjezdu
50 % z ceny zájezdu za osobu 29 – 8 dnů do termínu odjezdu
100 % z ceny zájezdu při stornu v době kratší než 7 dnů do termínu odjezdu
100 % z ceny zájezdu zaplatí účastník v případě vyloučeni ze zájezdu v důsledku porušení 
pasových, celních, devizových, epidemiologických a zdravotních náležitostí 

Stornovací podmínky pro letecké zájezdy viz www.ski-bike.cz 

777 327 594                CK SKI-BIKE                ckskibike


