PROVENCE – KAŇON VERDON

 krásné přírodní scenérie pohoří Vogézy
 cyklotoulky mezi vinicemi a městečky
s typickou architekturou
 ubytování v hotelu se snídaní

 jedinečná a úchvatná krajina evropského
„Grand kaňonu“ Verdon
 cyklotoulky geologickým přírodním parkem
Haute Provence
 ubytování v krásném prostředí poblíž Lac
de Sainte Croix

Délka tras: 40–60 km.
Náročnost: střední (lze zvolit lehčí i těžší variantu).
Povrch: asfalt 90 %, nezpevněný povrch 10 %.
Doporučený typ kola: trekkingová ev. horská.

Termín

Cena

Odjezdy viz str. 4

Č. zájezdu

01.08–06.08.

9 590

ADHKLTU

17LAAL01

Délka tras: 40–65 km.
Náročnost: střední (lze zvolit lehčí i těžší variantu).
Povrch: 70 % asfalt, 30 % nezpevněný povrch.
Doporučený typ kola: horská ev. trekingová.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: odjezd z Plzně v 19.00 hod. (z Prahy 17.30 hod.),
tranzit Německem.
2. den: tranzit Švýcarskem do Francie. Dopoledne návštěva
citadely v Sisteronu, vpodvečer příjezd do kempu u přehradního jezera Svatého Kříže (Lac de Sainte Croix). Ubytování.
3. den: cykloturistika vesničkami kolem Lac de Sainte Croix.
4. den: cykloturistika přes okrově zbarvené komíny skal
v Rustrelu nazývané „provensálské Colorado“ k nejstrmějšímu provensálskému kaňonu Oppedette, návrat busem.
5. den: cykloturistika horským údolím z La Palud sur Verdon
přes jednu z nejkrásnějších provensálských vesnic Moustiers Ste. Marie až do kempu.
6. den: cyklistická hřebenovka v přírodním parku Luberon,
ev. přímo po úpatí přírodního parku, do Lourmarinu,
návrat busem.
7. den: cykloturistika krajem vinic a olivových hájů – ze
sedla nad Aups (785 m) do údolí řeky Argens kamennými
vesničkami přes vodopády Sillans la Cascade do Entrecasteaux, návrat busem.
8. den: vrchol zájezdu – jedna z nejkrásnějších etap, z kempu
či z La Palud sur Verdon projedete na kole úžasné partie
kaňonu Verdon (přezdívaného evropský „Grand kaňon“),
návrat busem z oblasti Rougon zpět na ubytování.
9. den: v dopoledních hodinách úklid a ukončení ubytování.
Volno, koupání, ev. pěší návštěva blízké vesničky Moustiers
Ste. Marie. Po poledni odjezd na Azurové pobřeží a prohlídka města Nice. V podvečer odjezd do ČR.
10. den: příjezd do ČR do 10.00 hod.
Ubytování: v kempu s přírodním koupalištěm v chatkách - terasa,
2 ložnice (1 u C), kuch. kout, příslušenství (oddělené WC u B).
A: chatka pro 4–5 osob, cena při 4 os.,
– sleva 5. osoba – 1 800,- Kč/os.
B: mobilhome pro 4–6 osob, cena při 4 os.,
– sleva 5., 6. osoba – 2 000,- Kč/os.
C: chatka pro 3–4 osoby, cena při 2 os.,
– sleva 3. osoba – 3 840,- Kč/os.
– sleva 4. osoba – 3 420,- Kč/os.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD,
bar), 7 nocí v chatkách A/B/C, povlečení, přepravu kola,
služby průvodce a technika, komplexní pojištění viz str. 98.
Doporučená částka na vstupy: 20,- EUR.

Termín

Cena A

Cena B

Cena C

Odjezdy viz str. 4

Č. zájezdu

16.06.–25.06. 9 960 10 580 12 190 A D H K L T U 17LAPV01

 krajem sopečných kráterů a jezer
 mezi pastvinami, odkud pochází „známkové“ sýry Bleu d´Auvergne a Cantal
 jedinečná krajina, kterou v ČR nenajdete
 ubytování v kempu v chatkách
Délka tras: 45-55 km.
Náročnost: střední (lze zvolit těžší i lehčí variantu).
Povrch: 95 % asfalt, 5 % nezpevněný povrch.
Doporučený typ kola: silniční, trekkingová, ev. horská.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: odjezd z Plzně ve 20.00 hod. (z Prahy 18.30 hod.),
tranzit Německem do Francie.
2. den: v dopoledních hodinách příjezd do pohoří Jura,
vycházka podél vodopádů Les Cascades du Hérisson.
V podvečer příjezd do oblasti Murolu. Ubytování.
3. den: dopoledne vláčkem (za příplatek) na vyhaslou sopku
pohoří Chaîne des Puys – horu Puy de Dôme (1464 m).
Odpoledne cykloturistika mezi sopečnými vrcholy s pěším
výstupem do kráteru Puy de Goules. Prohlídka městečka
Volvicu a města Riom s domy z černého lávového kamene.
Návrat busem.
4. den: cykloturistika z malebné vesničky Orcival s domy
s břidlicovými střechami a basilikou z 12. století, do údolí
Chaudefour s bizarními špičatými skalami. Kolem vodopádů Voissiéres a jezera Chambon do kempu.
5. den: lanovkou (za příplatek) na sopku Puy de Sancy
(1885 m), pěší túra po hřebeni. Poté pěší túra k Velkému
vodopádu (La Grande Cascade). Návrat busem.
6. den: cykloturistika v oblasti Monts Dore z lázeňského městečka La Bourboule přírodní rezervací Chastreix-Sancy
do oblasti jezer Lac Chauvet a Lac Pavin. Návrat busem.
7. den: cykloturistika v oblasti Monts Dore kolem jezera Lac
Pavin přes nejhezčí vesnici Besse. Prohlídka lázeňského
městečka Saint-Nectaire, kde se vyrábí jeden z nejznámějších auvergneských sýrů – Saint Nectaire.
8. den: cykloturistika sopečnou planinou Saint-Flour v pohoří Cantal kolem nejvyššího vrcholku bývalého stratovulkánu Plomb de Cantal. Prohlídka města Murat s domky
z 15. a 16. st. a čedičovou skalou Roche Bonnevie. Návštěva města Saint-Flour na čedičovém ostrohu nad řekou Ander
a gotické katedrály s černou sochou Ježíše Krista. Busem
zastávka u železničního viaduktu Garabit postaveného
Gustavem Eifelem.
9. den: dopoledne úklid a odjezd. Prohlídka města Le Puy-en-Velay s několika strmými lávovými kopci v centru, kterým
dominuje kaple sv. Michaela, socha Panny Marie a pevnost
Polignac. V podvečer odjezd do ČR.
10. den: příjezd do ČR do 12.00 hod.
Ubytování: v kempu v chatkách - terasa, 2 ložnice, kuchyňský
kout, příslušenství.
A: chatka pro 4 osoby, cena při 4 os.
B: chatka pro 4 osoby, cena při 3 os.
C: chatka pro 4 osoby, cena při 2 os.
Pozn.: chatky pro 4–5 os. – cena na vyžádání.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD,
bar), 7 nocí v chatkách A/B/C, povlečení, přepravu kola,
služby průvodce a technika, komplexní pojištění viz str. 98.
Doporučená částka na vstupy, vláček a lanovku: 50,- EUR.

Termín

Cena A

Cena B

Cena C

Odjezdy viz str. 4

Cyklozájezdy

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: odjezd z Plzně v 7.00 hod. (z Prahy 5.30 hod.), tranzit
Německem do Francie. Odpoledne příjezd do Colmaru.
Cykloturistika v okolí Colmaru. Ubytování.
2. den: cykloturistika přes oblíbený hrad Haut Koenigsbourg, vinnou stezkou přes Ribeauvillé, město proslulé
Rieslingem a Riquewihr, městečko plné nádherných hrázděných domečků.
3. den: cykloturistika ze sedla Col de la Schlucht (1258 m)
po oblíbené horské silnici „Route des Cretes“, ev. možnost
pěšího výstupu na vyhlídkový vrchol Hohneck (1362 m). Lze
dojet až k nejvyššímu vrcholu Vogéz – Grand Ballon (1424 m).
4. den: cykloturistika přes Colmar, jedno z nejkrásnějších
alsaských měst, přezdívaného „Malé Benátky“ a dále přes
Eguisheim s barevnými hrázděnými domy, zelenými vinicemi, přes typické vinařské vesnice. Možnost zastávky u místních vinařů s ochutnávkou proslaveného alsaského vína.
5. den: cykloturistika ze sedla Col de la Schlucht (1258 m)
po „Route des Cretes“ na sever, možnost vystoupit na
vyhlídku Gazon du Faing (1303 m), sjezd podél jezer Lac
Blanc a Lac Noir. Možnost zajet do Kaysersbergu.
6. den: v ranních hodinách odjezd busem z Colmaru, zastávka
v hlavním městě Alsaska – Strasbourgu s nádhernou pískovcovou katedrálou a se známou čtvrtí „Petite France.“ Možnost
projížďky lodičkou po kanálech v centru města. V odpoledních hodinách odjezd, příjezd do ČR do 23.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, klima,
DVD, bar), 5 nocí se snídaní v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), přepravu kola, služby průvodce a technika,
komplexní pojištění viz str. 98.
Doporučená částka na vstupy a lodičku: 40,- EUR.

AUVERGNE – KRAJ SOPEK A SÝRŮ

Č. zájezdu

25.08.–03.09. 9 390 10 260 11 890 A D H K L T U 17LAAU01
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