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Pojedete z vysokohorských sedel do romantických údolí. 
Ubytování v srdci Dolomit. 

Pohodová cyklistika po cyklostezkách a silnicích v nádherných sceneriích v centru Dolomit. 
Začínat budete většinou v některém horském sedle a budete sjíždět do údolí a dál po krás-
ných cyklostezkách podle zpěněných řek pod majestátními vrcholy Dolomit. Výškový rozdíl 

1500 m mezi startem a cílem etapy nebude výjimkou. Navštívíte známá střediska Dolomit, 
jako jsou Cortina d’Ampezzo či Canazei. Pojedete podle řek Piave či Avisio, údolími Val di 
Fiemme, Val Gardena, Vale di Lendro, pod vrcholy Marmoláda či Piz Boe. Budete mít možnost 
navštívit památníky bojů za 1. sv. války. Pro výkonné bikery jsou připraveny i náročnější va-
rianty, jako výjezd k Cinque Torri, pod Tre Cime apod.  

Odjezd: úterý 25 6. 2019.  

Nástupní místa: Dvůr Králové, autobusové nádraží 15.00 hodin (přistavení 14.40 hodin), Hořice, autobusové ná-

draží 15.30 hodin, Lázně Bělohrad, cestovní kancelář 16.10 hodin, Nová Paka, autobusové nádraží 16.50 hodin, 

Jičín, autobusové nádraží 17.30 hodin, Praha – Černý Most, sraz u vchodu do nákupního centra Makro 18.30 ho-

din (účastníci budou odvedeni vedoucím k zájezdovému autobusu cca 50 m). Zájezdový autobus může pro nástup po 

dohodě zastavit 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 nebu-

deme 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: pondělí 1. 7. 2019.  Předpokládaný příjezd do cílového místa v 10.00 hodin. 

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


 

 

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 168,- Kč.  

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

pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Cestovní doklady: občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních ome-

zení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu. Děti musí mít svůj vlastní ces-

tovní pas. 

Zavazadla: vhodné jsou skladné tašky, kletry nebo menší batohy a lehké příruční zavazadlo do autobusu.  

Ubytování: horské středisko Corvara, apartmány, dvoulůžkové ložnice včetně sociálního příslušenství.   

Stravování: k dispozici dobře vybavené kuchyňky včetně lednice. V cestovní kanceláři je možnost si objednat sterilova-

ná jídla.  

Jídla o 2 porcích: Kuře na paprice 129,- Kč, Segedínský guláš 139,- Kč, Vepřové na žampionech 149,- Kč, Hovězí guláš 

149,- Kč, Svíčková na smetaně 159,- Kč, Španělský ptáček 159,- Kč. 

NOVINKA: Přílohy o 2 porcích: Rýže dušená 500 g 55,- Kč, Brambory ve slaném nálevu 500 g 55,- Kč. 

Polévky o 2 porcích: Gulášová polévka 69,- Kč, Zelná polévka s klobásou 69,- Kč, Bramborová 69,- Kč. 

Polévky o 1 porci: Dršťková polévka 45,- Kč. 

Jídlo je potřeba objednat do 20. 6. 2019. Více zde: https://hoska-tour.cz/sterilovana-jidla/    

Platby: účastníkům, kteří neuhradili celý poplatek najednou, připomínáme, že je nutné uhradit doplatek podle Vše-

obecných podmínek, tj. nejpozději 20 dnů před nástupem na zájezd. Po nástupu do autobusu jsou účastníci povinni 

na vyzvání předložit k nahlédnutí doklady o uhrazení celé částky za zájezd. 
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Vybavení: běžné pro poznávací cykloturistický zájezd. Vhodná jsou trekkingová kola, ale mohou být i horská kola. 

Cyklistická helma by měla být samozřejmostí. Doporučujeme náhradní duši, lepení, montpáku a cestovní lékárnič-

ku. Účastníci obdrží fotokopie příslušné cykloturistické mapy. Na trase se projíždí tunely, nutné osvětlení.  

Další informace: náročnost lehká až středně těžká – základní trasy bez výrazného stoupání. Povrch je asfaltový, 

místy jemná šotolina. Jednotlivé trasy jsou v údolích vedeny po cykloturisticky značených cestách. Cyklotrasy jsou 

dobře značeny, prochází atraktivními horskými oblastmi. Místa jednotlivých startů jsou většinou ve vyšší nadmořské 

výšce než místa cílů. Autobus s vlekem bude na určených místech čekat pro případ, že by některý účastník měl  

zájem ukončit etapu dříve. Poslední den je etapa, kdy autobus bude celý den stát. Při neplánované události, kdy au-

tobus najíždí kilometry (např. bloudění, úraz, nepojízdné kolo) bude účastníkovi účtováno 30,- Kč za 1 km. 

Lanovky: dle vlastního uvážení, celkově cca 50 €. 

Program 

1. den: odjezd v podvečerních hodinách, možnost nástupu i v západních Čechách. Noční přesun do Dolomit.  

2. den: údolím Val di Lanro po trase bývalé železnice a dál údolím Val Pusteria. Cyklotrasa Misurina 1781 m – Dobbiaco 

(Toblach) 1100 m – Brunico (Bruneck) 820 m, celkem 57 km. Trasa je vedena zpočátku po silnici, dál po cyklostezce, 

povrch jemná šotolina, většinou však asfalt. Trasu lze prodloužit výjezdem pod Tre Cime k chatě Auronzo (+15 km as-

falt). Dále lze trasu prodloužit výjezdem k Pragser Wildsee (+ 15 km). MISURINA – romantické jezero ve východní 

části Dolomit. VAL DI LANRO – krásné údolí s romantickou říčkou. TOBLACH – malebné středisko na konci kouzel-

ného údolí. PRAGSER WILDSEE – vycházka okolo jezera, o kterém se říká, že je perlou mezi dolomitskými jezery. 

VAL PUSTERIA – malebné údolí s výhledy. Obživou místních obyvatel je horské zemědělství. BRUNECK – rekreační 

středisko, upravené historické jádro. 

3. den: přes Cortinu ď Ampezzo na Piavu – po stopách olympiády a války. Cyklotrasa Passo Valparola 2209 m – Passo 

Falzarego 2108 m – Cortina d’Ampezzo 1210 m – Pieve di Cadore 700 m, celkem 55 km. Ze sedla Valparola do Cortiny 

po silnici, dál po krásné cyklostezce, která je vedena po tělese bývalé železnice – upravené bývalé nádražní budovy.  Po-

vrch většinou asfalt. Možnost prodloužit výjezdem k Cinque Torri (+ 9 km asfalt nebo lanovkou). PASSO VALPARO-

LA – pevnost z 1. světové války, muzeum, výhledy na Marmoladu, PASSO FALZAREGO 2108 m (možnost kabinovou 

lanovkou na Kleiner Lagazuoi 2778 m). Panoramatický výhled na střední část Dolomit. CORTINA D´ AMPEZZO – 

prohlídka mezinárodního horského střediska. Pěkný farní kostel ze světlého kamene s charakteristickou zvonicí. PIEVE 

DI CADORE – malebné údolí, památky na 1. sv. válku. CINQUE TORRI – impozantní skalní útvar, muzeum 1. světo-

vé války v přírodě. 

4. den: údolím Val di Fassa a Val di Fiemme po stopách Marcialongy. Cyklotrasa Passo Pordoi 2239 m – Canazei 1440 

m – Moena 1184 m – Predazzo 1014 m – Cavalese 996 m – Cavalese 800 m, celkem 60 km. Trasa vede z Passo Pordoi do 

Canazei po silnici, pak po nádherné cyklostezce převážně mírné klesání do Cavalese. Povrch většinou pěkný asfalt. PAS-

SO PORDOI 2239 m – možnost vycházky ke kapličce, odkud je pěkný výhled na Marmoladu. Možnost výletu kabino-

vou lanovkou do skupiny Sella na Sass Pordoi 2950 m. Dostanete se skoro do třítisícové výšky. Panoramatický pohled na 

Marmoladu 3342 m, nejvyšší horu a královnu Dolomit. Nedaleko Osarium, památka na 1. sv. válku. CANAZEI – horské 



 

 

středisko ležící pod nejznámějšími průsmyky. VAL DI FASSA a VAL DI FIEMME – slunečné údolí se středisky zim-

ních sportů. 

5. den: okolím Corvary, údolí Val Badia. Cyklotrasa Passo Gardena 2121 m – Corvara 1527 m – Val Badia, celkem cca 

30–40 km. Cyklistické putování v okolí místa ubytování.  CORVARA – rekreační středisko ležící přímo v srdci Dolomit. 

Místní obyvatelé „Ladinové“ stále udržují dávné tradice. VAL BADIA – jedno z nejkrásnějších údolí uprostřed Dolomit 

a jedno z pěti, kde se mluví ladinštinou. Možnost výletu kabinkovou lanovkou do masivu Sella. 

6. den: cesta panoramat a hradů v údolí Val Gardena a Vale Isarco. Cyklotrasa Passo Gardena 2121 m – St. Cristina 1400 

m - St. Ulrich 1200 m – Chiusa 530 m – Ponte Gardena 470 m – Bolzano 270 m, celkem 72 km. Trasa je vedena 38 km 

po silnici a místních cyklostezkách v údolí Val Gardena a dál 34 km po krásné asfaltové cyklostezce podle řeky Isarco. 

Trasu lze zkrátit přejezdem ze St. Ulrichu přímo do Ponte Gardena, celkem 59 km. Naopak trasu lze prodloužit výjezdem 

na Passo Sella (+ 12 km silnice). PASSO GARDENA 2121 m – vysokohorské sedlo. Výhledy na Corvaru. PASSO 

SELLA – jedno z nejznámějších vysokohorských sedel. VAL GARDENA – romantické údolí mezi dolomitskými veli-

kány. S. CHRISTINA – proslulé místo letní i zimní turistiky. ST. ULRICH – hlavní středisko v údolí Gardeny. Stále se 

zde vyrábějí dřevěné hračky i sochy. BOLZANO – průmyslové středisko s historickým jádrem města, mnoho domů s 

podloubími. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun. 

7. den: návrat v ranních hodinách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


