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 Upřesněné pokyny k zájezdu č. 620/21 

 

BALATON NA KOLE 
Z vinice do vod Balatonu. 

Cykloturistický zájezd s možností krácení tras k největšímu jezeru ve střední Evropě. Kolem 

celého jezera vede cyklostezka. Na trasách je možnost občerstvení počínaje pravými maďar-
skými langoši přes různě upravované ryby a určitě si pochutnáte na rybí polévce halászlé. 
Čeká vás teplé počasí a příjemné ceny služeb. Ubytování je zajištěno vždy na břehu Balato-

nu. 

Na zájezd je několik volných míst. 

Prosíme o informaci (e-mailem nebo telefonicky 8:00 – 16:00), jestli máte ukončené očkování a uplynulo 14 

dní, či jste prodělali nemoc COVID 19 nebo si budete zajišťovat PCR či antigenní test. Nezapomeňte si vzít 

s sebou doklad (certifikát). Pro průjezd Slovenskem není potřeba očkování. S registračním formulářem, který je 

potřeba zaslat do ČR před návratem, vám v případě potřeby, pomůže průvodce. 

Certifikát EU COVID-19 si vytisknete z webových stránek https://ocko.uzis.cz.  

Odjezd: středa 8. 9. 2021  

Nástupní místa: Semily, autobusové nádraží 5.00 hodin, Jičín, autobusové nádraží 5.45 hodin, Hořice, auto-

busové nádraží 6.15 hodin, Hradec Králové, vlakové nádraží, autobusové stanoviště I. 6.45 hodin (přistavení) 

– 7.30 hodin (odjezd).   

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

nit 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. 

Rovněž je potřeba z elektrokol vyndat baterii. Účastník by ve vlastním zájmu měl být přítomný u nakládání 

jízdních kol. 

Návrat: neděle 12. 9. 20217.  Předpokládaný příjezd do cílového místa ve 22.00 hodin. 

Průvodce: Jiří Tichý, tel. číslo 731 552 566. Volat pouze v den odjezdu a během zájezdu. Pokud to je možné, 

zasílejte SMS. Před zájezdem používejte telefonní kontakt pouze na cestovní kancelář. 

Přeprava: klimatizovaným autobusem s bezpečnostními pásy na všech sedadlech, s toaletou a možností klasic-

kého občerstvení zajišťuje dopravní společnost AD – ZIKMUND Jičín. Přeprava jízdních kol je zajištěna na 

speciálním vleku. 

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), pro-

střednictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí, stornopoplatků, úrazu a ztrá-

tu zavazadel za celkovou cenu 150,- Kč.  

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

ního pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Ubytování: 2x kemp Badacsony, ulice Badacsonytomaj, ve stejnojmenném letovisku, 2x kemp Szántód, Tiha-

ny utca 3.(Siófok). Kempy leží na břehu Balatonu. 

Ubytování je zajištěno v mobilních domech, které jsou vybavené povlečením, kuchyňkou, sprchou, ledničkou a 

mikrovlnkou, k dispozici jsou dvě dvoulůžkové ložnice.    

Stravování: k dispozici vybavené kuchyňky. Možnost objednání sterilovaných jídel v CK., nabídku najdete na 

našich webových stránkách https://hoska-tour.cz/sterilovana-jidla/.  

Možnost individuálních večeří v restauracích (hlavní jídlo cca 3 000 HUF). Tříhodinová vstupenka do termálu 

Hevíz stojí 3 500 HUF. Trajekt přes Balaton 1 000 HUF. 
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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, montpáku a cestovní lékárničku. Účastníci obdrží fotokopie příslušné cykloturistické mapy. Dopo-

ručujeme vzít s sebou cca 50 000 HUF na občerstvení. Nepředpokládá se výrazné vstupné do pamětihodností. 

V Maďarsku lze směnit eura a často i české koruny. Často berou i platební karty. 

Nutné je vlastní ručníky. 

I když v současné době při vstupu do restaurací nejsou potřeba respirátory, nezapomeňte je doma.  

Program 

1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost nástupu i v Brně. Přesun do Maďarska. Cyklotrasa Sümeg - Ta-

polca – Badacsony, celkem 31 km. Trasa je vedena lehce zvlněným terénem.  

SÜMEG – dominantou města je impozantní hrad s nádherným výhledem na zvlněnou krajinu s vinicemi. TA-

POLCA – největší atraktivitou města je Jeskyně jezer. Atraktivní je plavba člunem pod ulicemi a domy. Ve 

městě se nachází malebný Mlýnský rybník a romantický park. Již první den pojedete okolo lákavých vinných 

sklípků. BADACSONY – nad rekreačním střediskem se zvedají čedičové kopce s vinicemi, které končí až u 

balatonského jezera. Zdejší vinařská oblast s mnoha sklípky je svou kvalitou řazena na druhé místo 

v Maďarsku, hned za vínem.  

2. den: cyklotrasa Badacsony - Szigliget - Balatonygyörök - Keszthely - Hevíz - Keszthely – Fenékpuszta, cel-

kem 48 km. Trasa je vedena především po asfaltových cyklostezkách.  

SZIGLIGET – nad městečkem se spoustou vinných sklípků se zvedá jeden z nejnavštěvovanějších hradů 

v Maďarsku s krásným výhledem na Balaton. KESZTHELY – barokní zámek s kouzelnou anglickou zahra-

dou, velmi zajímavé muzeum kočárů či muzeum voskových figurín. Pěkné historické jádro města s pěknou 

pobřežní promenádou. HEVÍZ – relaxace termálním jezeře.  

3. den: cyklotrasa Badacsony - Révfülöp - Tihani - přívoz – Szántód, celkem 52 km. Trasa je vedena především 

po asfaltových cyklostezkách.  

TIHANI – malebná vesnice, od benediktinského kláštera výhled na jezero. Zajímavý menší skanzen. SIÓFÓK 

– hlavní město jižního břehu, známé jsou dlouhé písečné pláže. 

4. den: cyklotrasa Szántód - Balatonföldvár – Fonyód - Balatonmariafürdö, celkem 52 km. Trasa je vedena po 

cyklostezkách.  

BALATONFÖLDVÁR – dlouhé písečné pláže. FONYÓD – nad městem se rozkládá hrad. 

5. den: cyklostezka Szántód - Siófók - Balatonfüzfö – Balatonalmádi, celkem 47 km. Trasa je vedena po cyk-

lostezce. BALATONALMÁDI – lázeňské město, některé budovy jsou postaveny z červeného permského vá-

pence, např. kostel.  

Odpoledne odjezd, návrat do 22.00 hodin. 
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