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Úsek Magdeburg – Hamburg – Cuxhaven 

 
Nejslavnější evropská cyklotrasa 

Pokračování cykloturistického zájezdu Labská cyklostezka z Hřenska do Cuxhavenu. Jednot-

livé úseky jsou poměrně dlouhé, aby se absolvovala celá trasa. Každý den je však možnost 
trasu o několik desítek kilometrů krátit.   

Na zájezd je několik volných míst. 

Odjezd: úterý 25. 7. 2017  

Nástupní místa: Nová Paka, autobusové nádraží 20.00 hodin (přistavení v 19.30 hodin), Jičín, autobusové nádraží 

20.30 hodin, Mladá Boleslav, Olympie, 21.15 hodin, Praha – Černý Most, sraz u vchodu do nákupního centra 

Makro 22.30 hodin (účastníci budou odvedeni vedoucím k zájezdovému autobusu cca 50 m). Zájezdový autobus 

může pro nástup zastavit kdekoliv na trase. 

Účastníci musí být minimálně 15 minut před odjezdem na místě odjezdu, aby bylo možné včas a řádně upevnit 

jízdní kola. Všichni účastníci by měli ve vlastním zájmu oznámit místo nástupu. V případě, že na některé nástupní 

místo nebudeme mít nahlášené účastníky, můžeme ho vynechat.  

Nejsou vhodné na kolech upevněné košíky a tašky. Případně musí být během přepravy postranní tašky prázdné. 

Účastník by ve vlastním zájmu měl být přítomný u nakládání jízdních kol. 

Návrat: úterý 1. 8. 2017.  Předpokládaný příjezd do cílového místa v 8.00 hodin. 

Přeprava a vedoucí: klimatizovaným autobusem, transport kol je zajištěn na speciálním vleku určeném k zájezdové 

přepravě kol. Vedoucím je Petr Gruss, tel.: 777 604 994. Na telefonní číslo vedoucího zájezdu je možné poprvé vo-

lat až v den zájezdu. Před zájezdem využívejte tel. spojení pouze do cestovní kanceláře.  

Pojištění: cestovní kancelář je ze zákona pojištěna proti úpadku u pojišťovny Union, a.s. 

Cestovní kancelář zajišťuje účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně požádají), prostřed-

nictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí, stornopoplatků, úrazu a ztrátu zavaza-

del za celkovou cenu 179,- Kč.  

V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – evropský průkaz zdravotního 

pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Ubytování: hotely, penziony, převážně dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.   

Stravování: snídaně formou bufetového stolu. Občerstvení a večeře individuálně na trasách a v restauracích. 

Vybavení: běžné pro poznávací cykloturistický zájezd. Nejvhodnější jsou trekkingová kola – méně vhodná jsou 

horská kola se širokými ráfky. Cyklistická helma by měla být samozřejmostí. Doporučujeme náhradní duši, lepení, 

cestovní lékárničku. Účastníci obdrží fotokopie příslušné cykloturistické mapy.  

Program – každý den možnost krácení jednotlivých tras. 

1. den: odjezd v podvečerních hodinách, noční přesun do Německa.  

2. den: cyklotrasa Magdeburg – Tangermünde, celkem 75 km, možnost zkrácení. HOHENWARTHE – vodní křížení 

Labe s kanálem na mostě, větrný mlýn. TANGERMÜNDE – historické jádro města s městskými hradbami, historická 

radnice, kostel sv. Štěpána, letní rezidence Karla IV. 

3. den: Tangermünde - Havelberg, celkem 80 km, možnost krácení. SANDAU – farní kostel.  

HAVELBERG – historické město, katedrála. Infocentrum Natura 2000 s expozicí flóry a fauny Biosferické rezervace 

středního Polabí. RÜHSTADT„Čapí vesnice“. Wittenberge průmyslové město (výroba šicích strojů Singer a Veritas).  

4. den: Wittenberge – Hitzacker, celkem 82 km, možnost krácení. STRESOW – přírodní rezervace, památník železné 

opony. DÖMITZ kostel Johanneskirche, muzeum v pevnosti ze 16.století.  

mailto:hoska-tour@hoska-tour
mailto:lubomir.hoska@hoska-tour.cz


 

 

5. den: Cuxhaven - Drochtersen (80 km) CUXHAVEN – začínat se bude u starobylého majáku Kugelbake, vyhlídka 

„Alte Liebe“, Muzeum lodních vraků, návštěvnické centrum NP Wattenmeer. Ve městě jsou i mořské léčebné lázně. 

FREIBURG – rozhledna, historická sýpka. 

6. den: Hamburg – Drochtersen: (80+ km) HAMBURG – přístav, Fischmarkt (trhy), sýpkové město, kostel sv. Michala, 

Finkenwerde – výroba letadel AIRBUS, STADE – hanzovní město s malebným historickým jádrem, přístav. 

7. den: Nettelnburg – Hitzacker  (90 km), možnost zkrácení. GEESTHACHT – technická stezka podél Labe.  
LAUENBURG /Elbe – město loďařů s hrázděnými domy ze 16. a 17. století.  HITZACKER – město na ostrově 

v Labské nivě, skanzen z doby bronzové. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun. 

 8. den: návrat v ranních hodinách. 

 

  

  

 


