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e, Norsko nebo kololodí po Jadranu
Termín: 30. 3.–6. 4.
Cena: 23 500 Kč
Náročnost: 3

Mallorca Adventure (Kudrna)
Termín: 13.–21. 4.
Cena: 12 480 Kč (nezahrnuje cenu letenky)
Náročnost: volitelná (individuální program)

Norsko

2

Jízda na kole za polárním kruhem a pod půlnočním sluncem. Takto poeticky láká CK Adventura na cyklozájezd Norskem. Navštívíte
s nimi souostroví Lofoty a Vesterály i malebné
rybářské vesnice.
Společnost Eurocykl zase pořádá výlet lodí
po fjordu Geiranger nebo sledování poutní
trasy Peera Gynta, která se prý počítá mezi
turistické a duchovní povinnosti každého
správného Nora. Podíváte se s nimi rovněž
do domova obrů, což je národní park Jotunheimen, nebo do údolí trollů Trollstigveien.
CK Kudrna vyzdvihuje ostrov Senja nebo vodopády a řeky stékající z hor do fjordů.
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Náhorní planiny (Eurocykl Herdegen)

4 ukrajina
Na poloostrov Krym
pořádá cyklozájezdy
například CK Alpina.

5 švýcarsko
Najdete tady na 3300 km
stezek pro horská kola
(zde oblast Engadin).

Termín: 22. 8.–1. 9.
Cena: 17 900 Kč (při cestě lodí a následně
autobusem)
Náročnost: 3, v horských oblastech sjízdné
i na běžných trekkingových kolech

Lofoty (Adventura)
Termín: 29. 6–7. 7. (jen na vyžádání pro skupiny)
Cena: 34 700 Kč (včetně letenek)
Náročnost: 2–3, minimální převýšení, většinou
po asfaltu

Ukrajina

17

Cestovní kancelář Nomád láká na národní
park Siněvir s minerálním jezerem ledovcového původu, dřevěné vesničky horalů nebo
vodopád Šipot. Adventura připomíná nejvyšší
horu Ukrajiny, Hoverlu (2061 m). Na zájezdu
se na kolech dostanete do jejího sedla, odkud
vyšlápnete pěšky až na samotný vrchol.

speciál

Velikonoce na Mallorce (CK Sen)

NP Siněvir (Nomád)
Termín: 7.–15. 7.
Cena: 8 090 Kč
Náročnost: 2–4, doporučené trekové kolo

Zakarpatská Ukrajina (Adventura)
Termín: 26. 7.–4. 8.
Cena: 11 700 Kč
Náročnost: 3, většinou po polních nebo dřevařských
cestách, ale i na asfaltu, doporučené horské kolo.

Chorvatsko
Vyrazit na dovolenou na kololodi znamená, že
se na několik dní stanete cyklonámořníkem.
Na lodi s chorvatskou posádkou budete spát,
jíst skvělou místní kuchyni, plout mezi ostrovy
a hlavně po nich jezdit na kole. Český průvodce vás sice bude zásobovat tipy na vyzkoušené
cyklotrasy a místa, která stojí za to navštívit,
konkrétní program je ale vždy jen na vašem
uvážení. Můžete za den ujet 80 km, stejně
jako ležet na pláži a přikusovat pršut a olivy.
CK Geotour, pořádající plavby po Jadranu už
od roku 1994, nabízí hned několik tras Chorvatskem, od severu k jihu. Například na trase
Jubilejní poznáte ostrovy Hvar, Korčula či
vzdálené Lastovo.

Ostrovy za polárním kruhem
(Kudrna)

Kololodí po Jadranu (Geotour)

Termín: 28. 6.–14. 7.
Cena: 24 980 Kč
Náročnost: 2–3, doporučené trekové kolo

Termíny: 17.–26. 5.
Cena: 15 200 Kč
Náročnost: volitelná
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