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Cyklozájezd – KATALÁNSKO 
 

 za poznáním katalánských tradic a zvyků   
 lze zvolit i jako pobytově-poznávací zájezd s výlety bez kola viz Pozn.  

 
Náročnost/ délka tras: střední, lze zvolit i lehčí variantu/ 30-60 km, lze zvolit i delší varianty. 

Povrch/ doporučený typ kola: 75% asfalt, 25% nezpevněný povrch/ trekkingové, ev. horské.  

 

Termín: 30. 6. – 9. 7. 2023                 

 

Cena: 15 990,- Kč *** / 18 990,- Kč **** (cyklo varianta) 

          14 790,- Kč *** / 17 590,- Kč **** (bez kola, pobyt + upravený program oproti cyklo variantě)    

 

PROGRAM: 

1. den: odjezd z Plzně v 16.00 hod. (z Prahy ve 14.30 hod.), tranzit Německem a Francií. 

2. den: odpoledne příjezd do letoviska Calella, ubytování v hotelu, volný program, večeře, nocleh. 

3. den: cykloturistika přímořská - z Calelly přes letoviska Pineda de Mar, Santa Susanna, Malgrat de 

Mar až do Tossa de Mar. Cestou zdolání zříceniny Sant Joan v Blanes, možnost návštěvy 

botanické zahrady, koupání. Návrat na hotel busem. 

4. den: cykloturistika po trase bývalé úzkokolejky - po stopách „Ruta del Carrilet“, přes historické 

město Girona až na pobřeží do Sant Feliu de Guíxols, možnost koupání. Návrat na hotel busem. 

5. den: celodenní volno u moře. Alternativně trekking v Pyrenejích (fakultativně, cena rozpočtená 

dle počtu zájemců), ranní odjezd autobusem nebo minibusem, výjezd zubačkou do Vall de Nuria 

(1967 m), pěší výstup Pic de la Fossa del Gegant (2801 m) s nádhernými výhledy, alternativně 

méně náročná turistika v oblasti. Návrat na hotel ve večerních hodinách. 

6. den: cykloturistika vinařskou oblastí - z Peralada přes Garriguella a Vilajuïga výšlap ke klášteru 

Sant Pere de Rodes (537 m), cestou výhledy do okolí, sjezd do El Port de la Selva. V závěru dne 

návštěva vinařství Empordalia (degustace a nákup vín, olivového oleje a produktů z oblasti 

Empordà). Návrat na hotel busem. 

7. den: cykloturistika vnitrozemí - od hotelu na kole výšlap do přírodního parku El Montnegre, 

ev. individuální celodenní program, nebo fakultativně výlet do Barcelony završený večerním barevným 

představením u Magické fontány. 

8. den: cykloturistika po stopách historie - v městečku Púbol možnost prohlídky sídla manželky 

Salvadora Dalího Galy, dále přes okouzlující vesničky Peratallada a Pals do letoviska L'Estartit s 

možností koupání. Návrat na hotel busem. 

9. den: ukončení ubytování, celodenní volno, relaxace u moře, u bazénu. V podvečer odjezd do ČR. 

10. den: předpokládaný příjezd do 15.00 hod. 

Pozn.: Pořadí programů 3. - 8. den v závislosti na počasí, zejména pro fakultativní výlet Pyreneje. 

     

Cena zahrnuje: dopravu pohodlným luxusním autobusem INTERTRANS PLZEŇ (WC, klima, DVD, bar), 

přepravu kola, 7 nocí v hotelu***/**** (klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek 

a příslušenstvím), 7x polopenzi formou bufetu, služby průvodce a technika, barevné mapy. 
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Příplatky: pobytová taxa cca 5,50 EUR/nad 16 let/týden (platba na recepci), cestovní pojištění včetně 

storna + 600,-/450,- Kč (verze cyklo/verze bez kola), elektrokolo + 200,- Kč/zájezd, 1 lůžkový pokoj 

+ 4 300,- Kč***/+ 5 000,- Kč****. 

 

Slevy: 3. dosp. os. přistýlka – sleva 1 280,- Kč, dítě do 14 let přistýlka – sleva 5 100,- Kč (ev. 2. dítě 

sleva 2 550,- Kč).  

 

Pozn.: zájezd lze absolvovat jako poznávací bez kola za nižší ceny, stejný hotel, mírně omezený 

program oproti cyklo variantě, poznávací místa programu viz šikmý typ písma. 

 

Doporučená částka na vstupy a zubačku: 60,- EUR. 

 

Odjezdová místa: Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň a dále na trase Rozvadov. 

 

 

     
 

    
 

   


