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Na zájezd je několik volných míst.  

Nejznámější cyklotrasa v Rakousku. 

Cykloturistický zájezd s možností krácených tras. Trasy jsou vedeny většinou po asfaltových cyklos-
tezkách, částečně jemná šotolina. Převážně po rovině nebo mírně zvlněným terénem. Jsou doprováze-
ny nádhernými alpskými scenériemi hlavního hřebene Vysokých Taur a dalších pohoří. Délka zá-
kladních denních etap se pohybuje od 50 do 65 km a je možné ji libovolně zkrátit nebo prodloužit. 
Ubytování na jednom místě na horské chalupě.  

Odjezd: úterý 7. 8. 2018.  

Nástupní místa: Nová Paka, autobusové nádraží 20.00 hodin, Lázně Bělohrad, kancelář CK 20.40 hodin 

(možnost parkování auta), Jičín, vlakové nádraží 21.30 hodin, Praha – Černý Most, sraz u vchodu do nákup-

ního centra Makro 22.50 hodin (vedoucí vás odvede k zájezdovému autobusu cca 50 m). Zájezdový autobus 

může 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 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: neděle 12. 8. 2018.  Předpokládaný příjezd do cílového místa v 6.00 hodin. 

Přeprava a vedoucí: zajišťuje dopravní společnost Arriva Trutnov klimatizovaným autobusem, transport kol je 

zajištěn na speciálním krytém vleku určeném k zájezdové přepravě kol.  

Vedoucím je Richard Koníř, tel.: 734 604 481. Na telefonní číslo vedoucího zájezdu je možné poprvé volat až 

v den zájezdu. Před zájezdem využívejte tel. spojení výhradně 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 144,- Kč.  

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

pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – ev-

ropský průkaz zdravotního pojištění. Při případném lékařském ošetření 

je vyžadována. 

Celní a devizové předpisy: pro běžnou turistiku bez omezení.  

Cestovní doklady: občan ČR může vstupovat a pobývat na území 

ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na 

základě platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu. Děti 

musí mít svůj vlastní cestovní pas. 

Zavazadla: vhodné jsou skladné tašky, kletry nebo kufry a lehké pří-

ruční zavazadlo do autobusu.  

Ubytování: Gasthof  Glocknerhof Bruck, dvou až čtyřlůžkové pokoje. 

Pokoje jsou vybaveny umyvadlem, TV s českými programy a WIFI.  

Sociální zařízení na poschodí. K dispozici bazén vzdálen 300 m od 

ubytování. Povlečení a ručníky jsou k dispozici. 

Stravování: polopenze připravená českým kuchařem. Snídaně formou 

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


 

 

bufetového stolu, večeře je tříchodová.  

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

Všeobecných 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. 

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. Nezapo-

menout plavky. 

Další informace: náročnost lehká – základní trasy bez stoupání, výjimku tvoří třetí den asi tříkilometrové stou-

pání uprostřed etapy. Vyjma úseku výše popsaného vede trasa pod hřebenem Vysokých Taur stále po rovině a 

z kopce. Povrch je asfaltový, místy jemná šotolina. Trasa je vedena po frekventované dálkové cykloturistické 

trase, která patří k nejoblíbenějším a nejdokonalejším rakouským stezkám. Cyklotrasa je velmi dobře značena, 

prochází atraktivními horskými oblastmi. Autobus s vlekem 

bude na určených místech čekat pro případ, že by některý 

účastník měl zájem ukončit etapu dříve. Při neplánované 

události, kdy autobus najíždí kilometry (např. bloudění, úraz, 

nepojízdné kolo) bude účastníkovi účtováno 30,- Kč za 1 

km. 

Vstupné (zpravidla skupinové): LAMPRECHTSOFEN-

LOCH – jeskyně 6 €. SEISENBERGKLAMM – soutěska 

4.50 €. VORDERKASERKLAMM – soutěska 4 €, KRIM-

MELSKÉ VODOPÁDY – vodopády 3 €. BRAMBERK – 

skanzen 6 €. SIGMUND-THUN-KLAMM – SOUTĚSKA 

4,80 €. KITZLOCHKLAMM – soutěska 5 €. LIECHTEN-

STEINKLAMM – soutěska (měla by být uzavřena).  

GOLLING – vodopád 3 €. HOHENSALZBURG – vstupné 

do celého areálu za použití lanovky 15,20 €.  

Důležitá telefonní čísla: tísňové telefonní číslo 112, policie 

133, první pomoc (záchranná služba) 144, hasiči 122. 

Program – každý den je možnost krácené trasy 

1. den: odjezd ve večerních hodinách dle rozpisu, noční pře-

sun. 

2. den: cyklotrasa: Unken, Kniepass - Lofer 8 km – St. Martin 10 km – Vorderkaserklamm 17 km – 

Lamprechtshöhle - Weissbach (Seisenbergklamm) 23 km - Saalfelden 32 km – Maria Alm 37 km - Thu-

mersbach rozcestí, 51 km – Bruck 56 km. Další možnosti krácení: bez zajíždění k soutěsce Vorderkaserklamm 

a obce Maria Alm 44 km. K horské chalupě v Thumersbachu vás vyveze doprovodný autobus. Cesta malebným 

údolím podle říčky Saalach. Výhledy na romantické Loferer Steinberge. Možnost prohlídky ledové jeskyně a 

soutěsek. LOFER – jedno z nejstarších obchodních středisek, malebné centrum. VORDERKASERKLAMM 

– pohodlný chodník romantickou soutěskou. SEISENBERGKLAMM – soutěska ve skalní průrvě, vycházko-

vý chodník s převýšením. LAMPRECHTSOFENLOCH – zajímavá jeskyně s poměrně značným převýšením. 

MARIA ALM – romantická rekreační obec. 

3. den: cyklotrasa: Krimml – Neukirchen 13 km – Bramberk 20 km – Mittersill 33 km – Kaprun 58 km (mož-

nost ukončení trasy) – Bruck 65 km. Cesta podél říčky Salzach pěkným údolím pod Vysokými Taurami. 

KRIMMELSKÉ VODOPÁDY – nejvyšší rakouské vodopády a zároveň nejvyšší vodopády ve střední Evropě. 

K nejkrásnějším vyhlídkovým místům vede pohodlná cesta. BRAMBERK – zajímavý skanzen. MITTER-

SILL – malebné letní rekreační středisko. KAPRUN – známé rekreační a sportovní středisko, možnost pro-

hlídky horské soutěsky SIGMUND–THUN-KLAMM. Řeka Kaprun si v horském masivu vyhloubila cestičku a 

vytvořila překrásnou soutěsku. 

4. den: cyklotrasa: Bruck - Zell am See 7 km - Bruck - Kitzlochklamm 25 km – Schwarzach 41 km – St. Jo-

hann 48 km – Liechtensteinklamm 55 km. Možnost krácení: nezajíždí se do St. Johanu 45 km. Další část údolí 

přímo pod Vysokými Taurami. ZELL AM SEE – malebné město na břehu stejnojmenného jezera. KITZLO-

CHKLAMM – soutěska přístupná po upraveném chodníku, schody. ST. JOHANN – neogotický dóm sv. Jana. 

LIECHTENSTEINKLAMM – romantická soutěska přístupná po pohodlném chodníku. GROSSGLOC-

KNER HOCHALPENSTRASSE – zdatní účastníci mají možnost odbočit na známou vysokohorskou silnici 



 

 

nebo se projet pouze v údolí.  

5. den: cyklotrasa: Werfen – Pass Lueg (Salzachofen) 13 km – Golling vodopád 20 km – Hallein 29 km – Sal-

zburg 46 km – parkoviště bus 50 km. Cesta pod vápencovými pohořími Tennengebirge a Hagengebirge. 

WERFEN – romantické městečko, Hohenwerfen – pevnost se vypíná na vysoké skále. GOLLING – krátká 

vycházka k 62 m vysokému vodopádu. HALLEIN – zajímavé historické jádro města. SALZBURG – město 

festivalů se malebně prostírá na obou březích řeky Salzach na úpatí mohutné pevnosti Hohensalzburg, 

z pamětihodností jmenujme Rezidenční náměstí, Kapitulní náměstí, klášterní kostel sv. Petra, Mozartův rodný 

dům a mnoho dalších zajímavostí. Centrum města je zapsáno na Seznamu kulturního dědictví UNESCO.   

Ve večerních hodinách odjezd.  

6. den: návrat v časných ranních hodinách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


