POHODOVÁ TURISTIKA

RUMUNSKO
VELKÝ OKRUH

29.6. – 8.7. 2018

12 450,-/11 950,- Kč

Poznávací zájezd s pěší turistikou. Kulturní dědictví Rumunska (malované
kláštery v Moldávii, historická jádra Sibiu a Sighishoary, hrady, královský zámek
Peles aj.), ale i nádherné přírodní zajímavosti Rumunska (pohoří Ceahlau,
Bikazská soutěska, pohoří Bucegi a Fagaraš s vysokými masivy) lákaly návštěvníky
již v minulosti. Dnes se cestování do Rumunska stává příjemnější, protože i zde se
významně a rychle rozvíjí sféra obchodu a služeb.
1. den: odjezd v podvečerních hodinách. Noční přesun do Rumunska
2. den: návštěva proslulého "Veselého" hřbitova (UNESCO) v SAPINTÉ, procházka klášterním
komplexem sestávajícím z lidových staveb ve vesnici BARSANA.
3. den: Návštěva malovaných klášterů VORONET (UNESCO), který je též nazýván Sixtinskou kaplí
východu a poklidnějšího, dřevěnou hradbou chráněného kláštera HUMOR (UNESCO), prohlídka jednoho
z nejstarších obydlených klášterů Moldavie, klášter NEAMT, život místních popů.
4. den: turistika v pohoří CEAHLAU. Výstup k turistické chatě FINTINALE. Odtud buď možnost
pokračovat ve výstupu na nejvyšší vrchol TOACU 1904 m, nebo se vydat k vodopádům DURATOIDEA.
5. den: Přejezd do BIKAZSKÉ SOUTĚSKY (úzká silnička je sevřena až 300 m vysokými srázy), pěší
výlet mezi skalními stěnami, jezero LACU ROSU.
6. den: BIERTAN – impozantní opevněný gotický kostel (UNESCO). Středověké město SIGHISOARA
přezdívané „sedmihradský Norimberk“ s rodným domem Vlada Tepese Drákuly, které díky svému
starobylému rázu tvoří skvělou bránu do Transylvánie. Dojezd do oblasti u městečka Sinaia.
7. den: horské městečko BUSTENI ležící v blízkosti nejvyšších útesů Evropy, výjezd lanovkou na BABELE
do výšky 2200 m, nádherné skalní útvary včetně známé Babelské sfingy, několik variant tůr dle
náročnosti. Zpět lanovkou do Busteni.
8. den: Horské městečko SINAIA. Procházka k SINAISKÉMU KLÁŠTERU. Dále královský zámek PELES s
nádhernými bohatě zdobenými interiéry, krátký přejezd k domnělému tajemnému Drákulovu hradu
BRAN. Zastávka ve městě BRASOV, prohlídka historického jádra s Černým kostelem.
9. den: přejezd do pohoří FAGARAŠ – nejvyššího horského hřebene Karpat, procházka kolem největšího
fagarašského jezera LACUL BALEA. Historické město SIBIU s romantickým malebným městským
jádrem, které je nyní rychle renovováno. Ve večerních hodinách odjezd.
10. den: návrat v dopoledních hodinách.
Ubytování: hotely.
Stravování: polopenze.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 7x ubytování, 7x polopenze a průvodce.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

POHODOVÁ TURISTIKA

PERLY JIŽNÍHO

ISLANDU

11. 6. – 17. 6. 2018

25 950,-/25 450,- Kč

Poznávací zájezd s pěší turistikou. Týden na Islandu vám umožní seznámit se s
nejkrásnějšími místy tajuplného ostrova. Čekají na vás sopečné krátery, mohutné
vodopády i tryskající gejzíry. Ledovcová laguna vyplavující kry do moře, které je
vyvrhne zpět na černou pláž. Vykoupat se budete moci v horkých vodách ve známé
Modré laguně. Nabízí se možnost výletu lodí za velrybami do vln Atlantického
oceánu. Poznáte vstřícnost malého národa s velkým srdcem, ostrov ledu a ohně.
Program
1.den: odlet z Prahy ve večerních hodinách.
2.den: o půlnoci přílet do Keflavíku – mikrobusem transfer s nočním přesunem do jihovýchodní části
ostrova s největším evropským ledovcem Vatnajökull, uvidíme nádhernou ledovcovou lagunu
JÖKULSARON, na které je možnost plout obojživelnými vozidly.
3.den: pěší vycházka k ledovcovému jezeru FJALLSÁRLÓN, zastávka na nejjižnějším bodu Islandu u
osady Vík. Procházka po tajuplné černé pláži REYNISFJARA s kamennými útesy a úchvatný pohled na
Atlantik u nejjižnějšího mysu Islandu z útesů DYRHÓLAEY. Tajuplný vodopád SELJALANDSFOSS, za
jehož padající vodní stěnou můžete procházet a vysoký vodopád SKÓGAFOSS u Skokanu (možnost
prohlídky muzea a skanzenu).
4.den: pěší výstup z HVERAGERÐI do hor s možností vykoupání v bystřině s teplou termální vodou.
KRÁTER KERIÐ – možnost sestoupit až do jeho nitra k zelenému jezeru.
5.den: trasa „ZLATÉHO ISLANDSKÉHO TROJÚHELNÍKU" povede do geotermální oblasti gejzírů s
úchvatnou podívanou na famózní gejzír STROKKUR a k vodopádům GULLFOSS, považovaným za
nejkrásnější na ostrově. Procházka romantickou krajinou v NP ÞINGVELLIR (UNESCO), kde byl v r.
930 založen první demokratický parlament světa – Alþing.
6.den: prohlídka hlavního města REYKJAVÍK – radnice, parlament, koncertní sál Harpa, moderní
kostel Hallgrímskirja, vodojem Perlan s otočnou restaurací s výhledem na město, vila Höfdi – místo
schůzky Gorbačova a Reagana. Fakultativně velrybí safari (příplatek 50 €). Odpoledne světoznámé
termální lázně MODRÁ LAGUNA – vykoupání a relaxace patří na Islandu k nezapomenutelným
zážitkům a návštěva ostrova by nebyla úplná (příplatek 60 €). Alternativně okružní jízda do
nejzápadnější části Islandu (geotermální činnost, maják, zlom euroasijské americké kontinentální desky,
maják). Odlet z Islandu o půlnoci.
7.den: přílet do Prahy v ranních hodinách
Ubytování: 2 x ubytování v apart-hotelu (dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, vybavenou
kuchyňkou), 2 x nocleh na trase, penziony – hostel.
Stravování: z vlastních zásob. Možnost objednání sterilovaných jídel v CK.
V ceně je zahrnuta: letenka: Praha – Reykjavik (Keflavik) a zpět, přeprava mikrobusem po Islandu, 4x
ubytování a průvodce.
Smlouvy o zájezdu zaslat nejlépe do 15. února. Po tomto termínu již negarantujeme uvedenou cenu.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

POHODOVÁ TURISTIKA

ROMANTICKÉ
SKOTSKO
17. 8. – 24. 8. 2018

27 950,- / 27 450,- Kč

Poznávací zájezd určený pro menší skupinu osob. Ve Skotsku najdete
mnoho přírodních i historických památek. Nadchnou vás přírodní
krásy, starobylé hrady a zámky. Ochutnáte vynikající whisky. Některá
další místa navštívíte s ohledem na letový řád.
Program
1.den: odlet během dopoledních hodin do Edinburghu. EDINBURGH – hlavní město Skotska. Na
hradě jsou uloženy korunovační klenoty. Mnoho památek, katedrála, skotská národní galerie,
parlament.
2.den: ROSSLYN – záhadami opředená kaple, zdobené klenby. DRYBURGH – zřícenina
opatství, které stojí za návštěvu, odpočívá zde Walter Scott. JEDBURGH – rozsáhlé opatství.
MELROSE – romantické opatství, uchovává srdce Roberta I.
3.den: GLAMIS – středověký věžovitý hrad. PITLOCHRY – leží v centrální části Highlands.
Exkurze do destilerie. DALWHINNIE – hrad, významná destilerie. FORT WILLIAM – město na
úpatí nejvyšší hory V. Británie.
4.den: FORT AUGUSTUS – Neptunovy schody na Kaledonském kanále. LOCH NESS –
nejznámější skotské jezero je opředené pověstmi o bájné příšeře. URQUHART CASTLE –
rozsáhlá zřícenina hradu na břehu jezera.
5.den: SKYE – okruh romantickým ostrovem se zastávkami na zajímavých místech. Vyhlídky
na rozeklané skalní útesy. PORTREE – malebný přístav s možností občerstvení v podobě
smažené ryby. QUIRAING – skalní jehly a věže. DUNVEGAN – hrad.
6.den: BEN NEVIS – výstup na nejvyšší horu Velké Británie. Možnost krácení při použití
lanovky.
7.den: GLEN COE – průjezd impozantním pohořím. STIRLING – rozsáhlý středověký hrad
položený na skále. FALKIRK – technickým unikátem je lodní výtah Falkirk Wheel.
8.den: odlet v ranních hodinách.
Ubytování: hotely v Edinburghu a Fort Williamu.
Stravování: snídaně. Večeře v restauracích v blízkosti hotelů. Cena jedné večeře se pohybuje cca
15 liber.
V ceně je zahrnuta: letenka Praha – Edinbugh a zpět (včetně 20 kg odbaveného zavazadla),
přeprava mikrobusem po Skotsku, 7x ubytování, 7x snídaně a průvodce.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

POZNÁVAČKA

HOLANDSKO

KVĚTINOVÉ KORZO
18. 4. – 23. 4. 2018

6 950,- / 6 650,- Kč

Poznávací zájezd za květinami. Nakonec květiny a Holandsko patří
nerozlučně k sobě. Holandské parky prosluly po celém světě a slavná je
i burza květin v Aalsmeeru. K vyhledávaným akcím patří každoroční
květinová korza. Květinové průvody patří k nejoblíbenějším turistickým
atrakcím Holandska.

Program
1.den: odjezd v odpoledních hodinách, možnost nástupu v západních Čechách. Noční přesun.
2. den: AALSMEER – největší květinová burza. VOLENDAM – rybářská vesnice se starobylým
centrem čítajícím mnoho malých rybářských domků. ALIDA HOEVE – na rodinné sýrové
farmě ze 17. století se seznámíte s tradiční výrobou sýrů Edam a Gouda. Možnost ochutnávky i
zakoupení sýrů. EDAM – staré město, kanály, mosty. MARKEN – původně ostrov v Zuiderzee s
rybářskou vesnicí, obyvatelé stále ještě nosí dobové kroje.
3. den: ALKMAAR – účast na sýrovém trhu. NAARDEN – kostelík valonské církve, muzeum J.
A. Komenského. DEN HAAG – sídlo holandské vlády, Mírový palác, Binnenhof. MADURODAM
– miniaturní Holandsko. Makety jednotlivých památek jsou v měřítku 1: 25, hodně částí je
pohyblivých. SCHEVENINGEN – světoznámé přímořské letovisko.
4. den: JARNÍ KVĚTINOVÉ KORZO – květinový průvod. Jedná se o průvod alegorických vozů z
tisíců řezaných květů. Toto korzo patří k tomu nejkrásnějšímu a nejvoňavějšímu, co můžete v
Holandsku spatřit a zažít. KEUKENHOF – největší světová květinová zahrada tulipánů, narcisů,
hyacintů a dalších květin, stromů, rybníčků a fontán.
5. den: ZAANSE SCHANS – obydlený skanzen, přístupný mlýn s bohatou expozicí,
manufaktura na výrobu sýrů a dřeváků. AMSTERDAM – korunovační a největší město
Holandska. Malebné město na řece Amstel proslulé kanály, galeriemi s obrazy nejslavnějších
mistrů a kosmopolitní atmosférou. Je jednou z nejnavštěvovanějších evropských metropolí.
Možnost projížďky na vyhlídkové lodi po grachtech, exkurze do brusírny diamantů, prohlídka
Říšského muzea. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
6. den: návrat v dopoledních hodinách.
Ubytování: bungalovy.
Stravování: k dispozici vybavená kuchyňka. V cestovní kanceláři lze objednat sterilovaná jídla,
bližší informace na webových stránkách nebo v pokynech zaslaných jednotlivým účastníkům.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování a průvodce.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

POZNÁVAČKA

PERLY SEVERNÍ

ITÁLIE

8. 8. – 14. 8. 2018

8 950,- / 8 550,- Kč

Poznávací zájezd s lehkou pěší turistikou. Putování vhodné i pro děti a seniory se slevovou
kartou „Sommer Card Kitzbüheler Alpen“, která je již v ceně zájezdu. Denně vás čekají dvě až
tři cesty lanovkami v nádherné alpské přírodě s úchvatnými výhledy nejen na Kitzbülské Alpy,
ale i na blízké pohoří Kaiser Gebirge, Vysoké Taury a Zillertalské Alpy. Objevte nová místa s
nádhernými výhledy a kouzelná zákoutí k odpočinku a načerpání nových sil. Navštívíte místa,
která si vybrali i tvůrci nových příběhů televizního seriálu Doktor z hor.
Program
1.den: odjezd ve večerních hodinách, možnost nástupu v západních Čechách. Noční přesun.
2. den: MALCÉSINE – město se choulí pod impozantním hradem, možnost využití lanovky na
vrchol Monte Balda 1747 m – výhled na jezero Lago di Garda. SIRMIONE – středověký hrad
Rocca Scaligera. LAGO DI GARDA – největší italské jezero, mnoho atraktivních rekreačních i
starobylých letovisek, teplomilná flóra.
3. den: CERTOSA DI PAVIA – italský pobyt Karla IV. Klášterní komplex ukrývá spoustu
cenných uměleckých artefaktů. MILÁNO – jedno z nejkrásnějších měst severní Itálie. Srdce
italské ekonomiky. TEATRO ALLA SCALA – opera se řadí k nejprestižnějším na světě, možnost
prohlídky muzea. DÓM – jedna z nejznámějších a největších ukázek gotické architektury na
světě. Skládá se z pěti lodí, které podpírá 52 sloupů. BERGAMO – středověké město na vrcholu
kopce obklopeno obrannými zdmi ze 17. století.
4. den: PADOVA – starobylé univerzitní město se slavnou akademickou minulostí, kaple
Scrovegniů, dóm s baptisteriem, bazilika Sant´Antonio a Donatellova socha. VERONA – navždy
spojená s Romeem a Julií, může nabídnout víc než jen vymyšlený příběh tragické lásky. Ve
starobylém centru se zachovalo mnoho půvabných římských památek. ARÉNA – třetí největší
římský amfiteátr. CASTELVECCHIO – působivý hrad se zajímavými expozicemi. CASA DI
GIULIETTA – připomíná tragický příběh Romea a Julie. DÓM – vyniká zajímavým průčelím.
SAN ZENO MAGGIORE – nejzdobnější kostel v Itálii (UNESCO).
5. den: RAVENNA – důležité přístavní město s řadou významných historických památek,
zejména ho proslavily krásné církevní mozaiky v antickém i byzantském slohu (UNESCO). SAN
MARINO – samostatná republika ležící na svazích hory Monte Titano. (UNESCO). FERRARA –
město s bohatou minulostí, středověkým centrem, s širokými ulicemi s mnoha renesančními
paláci a zahradami. (UNESCO).
6. den: BENÁTKY – toto město patří k několika na světě, jež si právem zaslouží přívlastek
jedinečné. CANAL GRANDE – „nejkrásnější ulice světa“, kanál se vine srdcem města, po celé
délce ho lemují význačné paláce. PIAZZA SAN MARCO – svědek slavností, procesí, politických
akcí a bezpočtu karnevalů. BAZILIKA SAN MARCO – náleží k nejvelkolepějším stavbám v
Evropě. Možnost výstupu na kampanilu. DÓŽECÍ PALÁC – rezidence benátských vládců,
bohatě zdobené komnaty a síně, Most vzdechů a vězení. PONTE DI RIALTO – nejslavnější
benátský most (UNESCO). Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
7. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: bungalovy.
Stravování: možnost vlastního vaření. V cestovní kanceláři lze objednat sterilovaná jídla, bližší
informace na webových stránkách nebo v pokynech zaslaných jednotlivým účastníkům.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování a průvodce.
Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

POZNÁVAČKA

JANTAROVÁ CESTA
Zpět bez nočního přejezdu.
Možnost výjezdu do Helsinek.

30. 6. – 8. 7. 2018

10 250,- / 9 750,- Kč

Poznávací zájezd do tří pobaltských států, které v minulých letech silně
zapracovaly na podpoře cestovního ruchu. Navštívíte nejzajímavější
místa v hlavních městech. Neméně zajímavé budou zastávky ve
vesnicích a městečkách s typickou architekturou a ochotnými
domorodci.

Program
1. den: odjezd v podvečerních hodinách. Noční přesun přes Polsko do Litvy.
2. den: RUMŠIŠKES – skanzen pobaltské vesnice. KAUNAS * kulturní bašta s krásnou
architekturou. MUZEUM ČERTŮ – neobvyklá sbírka figurek a sošek zobrazujících ďábly a čerty.
MUZEUM M. K. ČIURLIONISE – sbírka romantických obrazů největšího litevského umělce. Z
dalších zajímavostí – náměstí Rotušés aikišté s kupeckými domy a radnicí, katedrála sv. Petra
a Pavla.
3. den: KLAIPÉDA – strategický přístav, trajekt na Kurskou kosu, centrum výroby
jantarových šperků a ozdob. KURSKÁ KOSA – je zapsána na Seznamu přírodního dědictví
UNESCO. Mořské muzeum, delfinárium, písčité pláže, sběr jantaru. Výlet do národního parku
„Severská Sahara“, kde jsou duny až 100 m vysoké. Národní park Neringa s Vrchem
čarodějnic.
4. den: PALANGA – muzeum jantaru. VRCH KŘÍŽŮ – tisíce křížů různé velikosti a z různých
materiálů, které sem přinášeli a přinášejí poutníci z celého světa. RIGA – středověké jádro
města je na Seznamu kulturního dědictví UNESCO. Velká a Malá Riga, dům Černohlavců,
památník „Socha Svobody“, katedrály, prezidentský palác.
5. den: přesun do Tallinu. TALLINN – středověké jádro města je zapsáno na Seznam
kulturního dědictví UNESCO, prohlídka hlavního města Estonska, TOOMPEA – hrad. Radniční
náměstí s gotickou radnicí, městské hradby, olympijský areál vodních sportů, památník
trajektu Estonia, Prezidentský palác – estonské Versailles.
6. den: odpočinek v Tallinnu nebo fakultativně HELSINKY – hlavní město Finska. Katedrála,
Uspenský chrám, Sibeliův monument, skalní kostel, vyhlídková věž olympijského stadionu,
moderní architektura. Noční přesun do Litvy.
7. den: zastávka na geografickém středu Evropy nedaleko Vilniusu. VILNIUS – prý nejkrásnější
z pobaltských hlavních měst, perla cihlové gotiky. Chrám sv. Anny, brána Aušroš, hlavní
klasicistní katedrála se zvonicí, čtvrť umělců, Gediminasův hrad, památník Franka Zappy,
univerzita. Centrum města je zapsáno na Seznam kulturního dědictví UNESCO.
8. den: TRAKAI – sídlo litevských knížat. Přesun do Polska. VARŠAVA – večerní prohlídka
historických památek v centru města. Nocleh.
9. den: celodenní přesun, návrat ve večerních hodinách.
Ubytování: hotely.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 6x ubytování, 6x snídaně, trajekt na Kurskou kosu a průvodce.
Fakultativně: výlet do Helsinek 1 200,- Kč.
Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

PĚŠÍ TURISTIKA

HORY A SOUTĚSKY NA
DOHLED OD VÍDNĚ
18. 7. – 23. 7. 2018

8 350,- / 7 950,- Kč

Ráj pěších turistů.
Unikátní železniční trať Semmering.

Turistika v atraktivní oblasti v Dolních Rakousích a Štýrsku. Čeká vás i romantická
Medvědí soutěska. Rax je pohoří tvořící vysoko vyzdviženou náhorní plošinou se strmě
spadajícími okraji. Silně erodovaná plošina ve výškách 1500 až 2007 m je pokryta
obrovskými krasovými závrty. Pohoří Schneeberg je často vidět z jižní Moravy.
Účastníkům je k dispozici hotelový bazén.
Program:
1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do Rakouska. SEMMERING – odpolední túra přes
vyhlídková místa s cílem na nádraží v Semmeringu. Z vyhlídek uvidíte viadukty železniční
tratě, vápencové skály a hluboká údolí.
2. den: RAXALPE – romantické vápencové pohoří. Otevřené terény nabízejí neskutečné
výhledy a chaty s možností občerstvení. Na slunné vyhlídkové terasy se dostanete za 10 minut
kabinovou lanovkou RAXESEILBAHN, která překonává výškový rozdíl 1017 m. Túry bez
velkého převýšení podle zdatnosti jednotlivých účastníků. REICHENAU 528 m – klimatické
lázně, historická železnice.
3. den: MEDVĚDÍ SOUTĚSKA – českými turisty často navštěvovaný snad nejkrásnější kout
Štýrska. Výstup po mnoha žebřících a lávkách krásnou soutěskou. Čekají vás nezapomenutelné
pohledy na skalní útvary. Možnost občerstvení v turistické chatě. Zdatnější účastníci mají
možnost si trasu prodloužit na vrchol Hochlantsch 1720 m s kruhovým výhledem.
4. den: STEINWANDKLAMM – jedna z nejdivočejších a zároveň nejhezčích soutěsek. Prochází se
tunely. V části soutěsky si lze vybrat mezi turistickým chodníkem a stezkou vybavenou
vzdušnými žebříky a lávkami. Po výstupu budete pokračovat podle krásného jezera k vyhlídce
Haustein (výhledy na Schneeberg) a dolů podle romantických vodopádů.
5. den: SCHNEEBERG (Sněžná hora) 2076 m – pěkný vápencový masiv a nejvyšší vrchol
Dolních Rakous. Výstup lze usnadnit historickým vláčkem. Túry s přihlédnutím na zdatnost
jednotlivých účastníků. PUCHBERG – půvabné klimatické lázně, zřícenina hradu. Ve večerních
hodinách odjezd, noční přesun.
6. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: hotel Alpenhof v oblasti Semmeringu.
Stravování: polopenze formou bufetového stolu.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x polopenze a průvodce.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

CYKLOTURISTKA

TOSKÁNSKEM
NA KOLE

Rozmanitá krajina venkova.

22. 5. – 28. 5. 2018

8 850,- / 8 450,- Kč

Putování venkovským Toskánskem po málo frekventovaných silnicích
zvlněným až kopcovitým terénem. Kopců se účastníci nemusí bát, protože
vždy lze trasu krátit. Účastníky čekají i dlouhé sjezdy k mořskému pobřeží.
Ubytování je zajištěno na jednom místě v pěkném kempu na okraji Sieny.
Program:
1.den: odjezd v odpoledních hodinách. Noční přesun do Itálie.
2. den: cyklotrasa Radda in Chianti – Vagliagli – Santa Margherita La Sultera – Ponte a Bozzone –
Siena. Celkem 40 km, 620 m stoupání, 770 m klesání. Po nočním přejezdu do Itálie vás čeká kratší
etapa nejslavnější vinařskou oblastí Toskánska. Projíždět budete typickou zvlněnou krajinou oblasti. Čeká
vás mnoho malebných vesniček a na vršcích kopců uvidíte středověké hrady. Mezi místy na trase jsou
RADDA (vinařské město) a PANZANO, z nějž jsou úchvatné rozhledy do okolní krajiny. Cílem vaší etapy
bude SIENA, místo vašeho ubytování.
3. den: cyklotrasa San Quirico d‘ Orcia – Buonconvento – Monteroni d’Arbid – Siena. Celkem 60 km,
670 m stoupání, 710 m klesání, možnost krácení trasy. Trasa je vedena oblastí jižně od Sieny, krajem
starých etruských měst a malých zemědělských obcí. Celá oblast nese jméno CRETE a je snad nejčastěji
zobrazovanou toskánskou krajinou na plátnech a fotografiích. Navštívíte restaurované městečko SAN
QUIRICO D’ORCIA a městečko vína MONTALCINO, v němž se vyrábí světoznámé bíle víno BRUNELLO.
Za prohlídku stojí pevnostní město BUONCONVENTO. Možnost prohlídky jádra města SIENA.
4. den: cyklotrasa Volterra – La Bachettona Montecatini val Di Cecina – Strada Proviniciale 18 dei
Quadri Comuni – Bibbona – Marina di Bibbona – Marina di Cecina. Celkem 60 km, 550 m stoupání,
1050 m klesání, možnost krácení trasy. Začátek etapy je ve městě VOLTERRA, které leží na příkrém
svahu, jehož historie sahá až do dob Etrusků. Budete projíždět malými osadami, zemědělskou krajinou a
piniovými háji. Závěrečná část s možností koupání a relaxace bude patřit projížďce po COSTA neboli
RIVIERA DEGLI ETRUSCH. Tento název v sobě skrývá odpočinkové místo s dlouhými plážemi, jemným
pískem a piniovými lesy. Městečka na pobřeží jsou klidná. V závěrečné části etapy budete projíždět
přírodním parkem RISERVA NATURALE DI CECINA.
5. den: cyklotrasa Scansano — Magliano in Toscana — Orbetello Laguna di Ponte — Monte Argetario.
Celkem 60 km, 540 m stoupání, 1030 m klesání, možnost krácení trasy. Další den cyklistického
putování je věnován méně navštěvované oblasti jihozápadní části Toskánska. Hlavním městem oblasti je
GROSSETO. Dominantou je nejvyšší hora Toskánska MONTE AMIATA 1738 m. Typické jsou pro zdejší
oblast porosty macchií. Jsou zde četné pozůstatky sídlišť z dob Etrusků. Čekají na vás malebná městečka
SCANSANO a MAGLIARO a dojedete na mořské pobřeží. Na závěr budete mít možnost koupání nebo
přes tři hráze navštívit ostrov olivových hájů MONTE ARGENTARIO, jehož část je přírodní rezervací.
6. den: cyklotrasa Siena – Monteriggioni – Stroje Colle di Val d‘ Elsa Bibbiano – San Gimignano.
Celkem 48 km, 530 m stoupání, 540 m klesání. Závěrečná etapa bude podobně jako úvodní patřit
malebné vinařské oblasti Chianti. Začátek je v Sieně. Prvním významným místem na trase je
romantické městečko MONTERIGGIONI se zachovalými středověkými hradbami. COLLE DI VAL D’ELSA
je městem, v němž se každoročně vyrobí 15 % křišťálového skla na světě. Zlatým hřebem etapy je SAN
GIMIGNANO, kterému se díky množství památek přezdívá „Manhattan Toskánska“. Jedná se o jedno z
nejzachovalejších toskánských měst. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
7. den: návrat v poledních hodinách.
Ubytování: Siena, mobilní domy v kempu včetně kuchyňky a sociálního zařízení, dvoulůžkové ložnice.
Stravování: možnost vaření. Možnost objednání sterilovaných jídel v CK.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování a průvodce.
Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

CYKLOTURISTKA

VÝCHODNÍ MAĎARSKO

Přejedete hory, vyhřejete se v termálech a ochutnáte tokajské víno.
5. 6. – 11. 6. 2018

6 950,- / 6 650,- Kč

Je málo oblastí, kde na malém prostoru je tolik termálních pramenů, jako je
tomu v okolí vápencového pohoří Bükk ve východním Maďarsku. Roviny kolem
řeky Tiszy jsou pokryté lány kukuřice a slunečnic. Tvoří kontrast s hlubokými
bukovými lesy v pohoří Bükk. Přírodní pestrost dotváří oblast Tokaje, která je
z velké části pokrytá vinicemi s hrozny vynikajícího tokajského vína. Ochutnáte
maďarskou specialitu rybí polévku halaszlé i originální tokajské víno. Oblast
východního Maďarska je sušší a teplejší než u nás.

Program:
1.den: odjezd ve večerních hodinách. Noční přesun do lázeňského střediska Mezőkövesd.
2.den: cyklotrasa Tiszafüred – Mezőkövesd. Celkem 45 km. Odpoledne relaxace v termálu.
TISZAFÜRED – městečko na břehu jezera Tiszafüred. HORTOBAGYI NEMZETI PARK –
národní park při toku řeky Tisza, který je zapsán na seznamu UNESCO. Kromě kulturní
krajiny pusty jsou předmětem ochrany i mokřady, rybníky, rašeliniště a část jezera. Odpoledne
odpočinek v termálních lázních Mezőkövesd. MEZŐKÖVESD – léčebné i zážitkové lázně.
3. den: podél řeky Tiszy. Celkem 60 km. TISZA – jede se lužními lesy rovinatým terénem.
4. den: cyklotrasa Tokaj – Sárospatak – Satoraljaújhely, celkem 50 km. TOKAJ – město
hroznů a vín. V okolí dozrává to nejkvalitnější „královské víno“. Zdejší vinařská oblast je
zapsána na Seznam kulturního dědictví UNESCO. Zastávka ve sklípku. SÁROSPATAK (Šarišský
potok) – malebné městečko, kterému Maďaři říkají „Athény na Bodrogu“. Město se váže k
rodu Rakócziů. K nejvýznamnějším památkám patří romantický hrad, Rakócziho sklepy a
hradní kostel. SATORALJAÚJHELY (Nové Město pod Šátorem) – město při slovenské hranici.
Možnost výletu sedačkovou lanovkou na vrchol Magas hegy 509 m.
5. den: přejezd pohoří Bükk, celkem 35 km, možnost prodloužení. Na hřeben účastníky
vyvezeme. BÜKK – zalesněné pohoří, občasné výhledy. LILLAFÜRED – lázeňské letovisko,
konečná stanice úzkokolejky, romantické jezero. TAPOLCA – ojedinělý lázeňský komplex,
koupání v jeskynních lázních ve vodě teplé 29 – 31OC s dvacetimetrovým vodopádem.
6. den: cyklotrasa Mezőkövesd – Eger – Egerszalók, celkem 35 km. Odpoledne relaxace v
termálu. EGER – půvabné město, mnoho památkově chráněných objektů, např. biskupský
chrám, arcibiskupský palác, minaret, rozsáhlý hrad s vyhlídkami na město. EGERSZALÓK –
„maďarské Pamukkale“, koupání v novém termálním koupališti. Noční přesun.
7. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: mobilní domy.
Stravování: polopenze.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x polopenze a průvodce.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY

STEZKA V
OBLACÍCH
Už jste se někdy procházeli v oblacích?
28. 9. 2017

590,- Kč

V Dolní Moravě byla postavena nedaleko horní stanice
lanovky Sněžník v nadmořské výšce 1116 m unikátní
vyhlídková stavba. Na vrchol 55 m vysoké stezky se
dostanete po dřevěné lávce. Ze samého vrcholu stezky se
naskýtají dech beroucí výhledy na celý masiv Králického
Sněžníku s malebným údolím řeky Moravy, v dálce pak lze
vidět i hlavní hřeben Jeseníků, Suchý vrch a Krkonoše.
Program:
Pěší výstup z Dolní Moravy 4 km dlouhý s převýšením 450 m
ke Stezce v oblacích. Lze použít lanovku. Cesta zpět bude
upřesněna.
V ceně je zahrnuta: přeprava a průvodce.

Pořadatel zájezdu: Lubomír Hoška, HOŠKA TOUR; IČO: 43518621

