Cyklozájezd kolem Lipna
a Český Krumlov

26. - 29. 5. 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 Květušíně trasa Mokrá - Muckov - Kovářov Plánička – Frymburk, ubytování, večeře
Celkem během dne cca 22 km - celkově klesající trasa, lokální kopce s převýšením do 80 m.
2. den: Po snídani celodenní projížďka Lipno nad Vltavou - Loučovice - Rožmberk n/Vlt. Rožmitál n/Vlt. - Český Krumlov, zde možnost prohlídky města, zámku, zahrad. Kola naložíte na
cyklovlek, odjezd ubytování, večeře.
Celkem během dne cca 51km – rovina či klesání, lokální převýšení do 80 m a dále podél Vltavy.
3. den: Po snídani celodenní projížďka podél přehrady s využitím trajektů Lipno nad Vltavou Nové Domky - Přední Výtoň - trajekt Kyselov - Černá v Pošumaví - Milná - Kovářov - Hrdoňov –
Posudov a dojezd ubytování, večeře
Celkem během dne cca 48km - zpočátku rovina, poté několik stoupání s převýšením do 50 m.
4. den: Po snídani zájemci přejezd Lipno - Loučovice - Čertova stěna a dále po silnici do
Vyššího Brodu s možností prohlídky kláštera, zde náložení kol na cyklovlek a odjezd k domovu,
návrat Náchod a okolí do 21:00 hod.
Celkem během dne cca 19 km – první část trasy rovina a poté klesání.

