Cyklozájezd kolem Mělníka
a Kokořínsko

1. - 4. 9. 2022
ČTVRTEK AŽ NEDĚLE

Cena: 5 990 Kč
Nástupní místa: Broumov, Náchod, Česká Skalice, Jaroměř, Hradec Králové a
další místa na trase na dotaz
Cena zahrnuje: dopravu autobusem s vlekem, 3 x ubytování s polopenzí, parkovné, služby průvodce, pojištění
CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: individuální vstupné, nápoje k večeři a další stravu

Jednolůžkový pokoj za příplatek na dotaz.
Program zájezdu je koncipován pro účastníky jako nepovinný, doporučený.
Každý účastník si může zvolit trasu dle svých schopností. Podrobný rozpis uvedeme v pokynech.

1. den: Odjezd z Náchoda a okolí v ranních hodinách (nakládání kol vždy 20-40 min předem dle
počtu klientů), autobus vyloží zájemce s koly v Kokořínském údolí a po cyklostezce se údolím
řeky Pšovky, kolem rybníku Lhotka, přes Chloumek a Mělník podél Labe dopraví až do městečka
Vodochody pod Řípem na ubytování, večeři .
Celkem během dne cca 55km - z počátku dolů, pak rovina nebo varianta na 24 km - ukončení cesty
v Mělníku.
2. den: Po snídani celodenní projížďka přes Podlusky - Dušníky (museum kočárků) - Doksany
(zámek + klášter) a dále kolem Ohře do Břežan nad Ohří - Budyně nad Ohří (vodní hrad) a přes
Přestavlky – Račiněves zpět na ubytování, večeři.
Celkem během dne cca 35 km - zvlněný terén s převýšením do 100 m.
3. den: Po snídani celodenní projížďka přes Krabčice - Bechlín - Horní Počaply na cyklostezku
a dále podél Labe až k soutoku s Vltavou - Hořín a dále přes Lužec nad Vltavou - Nová Ves na
ubytování, večeři.
Celkem během dne cca 50km - rovina - jen 2 krátká stoupání do 70 m.
4. den: Po snídani zájemci směr Roudnice n/L. a kolem Labe do Terezína, soutok Ohře a Labe a
dále k Žernoseckému rybníku do Litoměřic, zde náložení kol na cyklovlek a odjezd k domovu,
návrat Náchod a okolí do 20:00 hod.
Celkem během dne cca 38 km – rovina.

