JEZERO GARDA





zájezd s denním přejezdem
ideální místo pro aktivní odpočinek
středomořské podnebí, relaxace a koupání v jezeře
ubytování v hotelu s polopenzí

Náročnost: střední (lze zvolit těžší i lehčí variantu)
Délka tras: 30-60 km
Povrch: asfalt 80 %, 20 % nezpevněný povrch
Doporučený typ kola: horská, ev. trekkingová
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: odjezd z Plzně v 7.00 hod. (z Prahy 5.30 hod.), tranzit Německem a Rakouskem do Itálie. Krátká zastávka
v historickém městě Trento, příjezd na ubytování.
2. den: odjezd busem k vodopádům Varone, možnost návštěvy nejznámějších vodopádů tvořených
podzemními prameny z jezera Tenno a valícími se strmě skalou do propasti téměř 100 metrů hluboké (za
příplatek). Cykloetapa v oblasti Lago di Tenno, přes „středověkou“ vesnici Canale, až do Riva del Garda se
zastávkou na vyhlídce Bastione.
3. den: odjezd busem do historického městečka Malcesine, které dýchá svojí středomořskou atmosférou.
Cykloturistika na jih jezera Garda. Ev. možnost výjezdu lanovkou i s kolem (za příplatek) na Monte
Baldo (1720 m) s krásnou vyhlídkou na jezero a dále cykloturistika přes Graziani, Nago – Torbole zpět
k jezeru.
4. den: odjezd busem do Molina di Ledro. Cykloturistika v oblasti Lago di Ledro (667 m), ev. výjezd na Passo
Tremalzo (1665 m) – s podporou busu výjezd do blízkosti horské chaty Garibaldi (1509 m), dále na kolech
do sedla Tremalzo, následuje sjezd a horská cyklistika zpět do údolí jezera Ledro. Pak po staré
cestě Ponale s nádhernými výhledy na jezero Garda zpět na ubytování.
5. den: cykloturistika podél řeky Sarca přes starodávné městečko Arco k jezeru Lago di Toblino.
V odpoledních hodinách odjezd, příjezd do ČR do 22.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 4 noci v hotelu (2lůžk. pokoje s
příslušenstvím), 4x polopenzi, přepravu kola, služby průvodce a technika, barevné mapy příslušné oblasti
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění vč. storna + 285,- Kč
Sleva: 3. osoba na přistýlce sleva 400,- Kč
Doporučená částka na pobytovou taxu, vstupy, případně lanovku Monte Baldo: 65,- EUR
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