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Od štýrského sýru k vínu a dýňovému oleji. 

Na zájezd jsou volná místa. 

Murská cyklostezka je mezi znalci známá jako nejrozmanitější cyklostezka podél řeky v 
Alpách. Vede mírně z kopce a je opravdovou lahůdkou pro cyklisty, kteří zde potkají nesčetné 
kulinářské destinace. Cyklotrasa začíná v národním parku Vysoké Taury a podél řeky Mur 
dovede cyklistu do kulinářského hlavního města Rakouska Grazu a do vinařské a termální 
oblasti na trojmezí hranic Rakouska, Slovinska a Maďarska. Jede se po asfaltových nebo 
dobře zpevněných cyklostezkách, případně po málo frekventovaných silnicích. 

Odjezd: úterý 19. 6. 2018.  

Nástupní místa: Lánov, křižovatka na hlavní silnici 4.00 hodin, Hrabačov, křižovatka 4.30 hodin, Nová 

Paka, autobusové nádraží (v případě potřeby), Lázně Bělohrad, cestovní kancelář 5.30 hodin, Jičín, autobuso-

vé nádraží (v případě potřeby), Praha – Černý Most, sraz u vchodu do nákupního centra Makro 7.30 hodin 

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

pro nástup zastavit na trase. 

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.  

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 25. 6. 2018.  Předpokládaný příjezd do cílového místa v ranních hodinách. 

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

k zájezdové přepravě kol. Vedoucím je Samuel Veselý, tel.: 777 640 202. Na telefonní číslo vedoucího zájezdu 

je možné poprvé volat 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), pro-

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

tu zavazadel za celkovou cenu 168,- 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: uvedeno u jednotlivých dnů. Dvoulůžkové pokoje včetně sociálního příslušenství, TV a WIFI. 

Stravování: snídaně formou bufetového stolu. Večeře v hodnotě 1 560,- Kč lze objednat do 15.6.218. 

Občerstvení je možné individuálně na trasách v restauracích a bufetech. 

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 du-

ši, lepení, montpáku a cestovní lékárničku. Účastníci obdrží fotokopie příslušné cykloturistické mapy.  

Vstupné: není výrazné. 

Další informace: trasy jsou vedeny po asfaltových silnicích, cyklostezkami po asfaltu i jemné šotolině. Terén 

je převážně rovinatý. Předpokládá se, že v Rakousku bude teplé počasí.  Pro naše dvoukolíkové zástrčky není 

potřeba adaptér. Lze platit běžnými platebními kartami. 
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Program – vždy možnost krácení. 

1.den: odjezd v ranních hodinách, možnost nástupu v jižních Čechách.  

Cyklotrasa (odpoledne) Muhr 1150 m – Sticklerhütte 1752 m (pramen Mur 1762 m) – St. Michael im Lungau 

1045 m. Údolím k prameni řeky Mur, zpět dolů do města St. Michal, celkem 43 km.  

Stoupání až k prameni řeky Mur není povinné. 

Ubytování St. Michael im Lungau, hotel JUFA Lungau, Herbergsgasse 348.  

2.den: cyklotrasa St. Michael 1045 m – Tamsweg 1022 m –Ramngstein - Predlitz - Stadl – St. Lorenzen - 

Murau 829 m, celkem 56 km.  

Trasa vede podél řeky Mur horskou oblastí Lungau.  

Ubytování: Murau, hotel Alpin Murau, Bahnhofstrasse 4.  

3.den: Murau 829 m – Teufenbach - Scheifling 762 m – Judenburg 737 m - Zeltweg, celkem 63 km.  

Podél řeky Mur do Unzmarktu, dál podle hradu Frauenburg. Již z dálky je vidět vysoká Judenburská městská 

věž. Zeltweg je dějištěm závodů Formule 1. 

Ubytování: Leoben, hotel Kongress, Hauptplatz 1.  

4.den: Zeltweg – Knittelfeld 643 m – Leoben 541 m, celkem 45 km.  

Možnost prodloužení Bruck 491 m + 18 km. Přes Knittelfeld stále údolím až do Leobenu. 

Ubytování: Leoben, hotel Kongress, Hauptplatz 1.  

5.den: Bruck – Frohnleiten 439 m – Gratkom (Graz), celkem 49 km. V Brucku obrací řeka Mur svůj tok k jihu. 

Nejdříve vede cesta bezprostředně podél řeky, později po lehkém stoupání ve stinném lese přímým směrem do 

Grazu. Cestou si nenechte ujít návštěvu soutěsky Bärenschütz-klamm! 

Ubytování: Graz, hotel Steiermarkhof, Ekkehard-Hauer-Strasse 33.  

6.den: Graz – Kalsddrf 324 m – Leibnitz – Mureck 237 m, celkem 70 km, možnost krácení.  

Budete projíždět překrásnou krajinou především po málo frekventovaných silnicích a polních cestách mezi poli 

kukuřice a dýní.  

Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun. 

7.den: návrat v ranních hodinách. 
 


