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Čekají vás prosluněné vinice. 

Jedna z nejoblíbenějších cykloturistických dobře značených tras. Budete projíždět nejvyhlá-
šenějšími vinařskými oblastmi Evropy. Údolí meandrující řeky je lemováno strmými vinicemi, 
malebnými vesničkami s hospůdkami a romantickými sklípky. Budete projíždět historická 
města a městečka s typicky hrázděnými domy. Obdivovat budete monumentální hrady a ro-
mantické zříceniny hradů. Budete mít čas na ochutnávku vyhlášeného ryzlinku v útulném 
sklípku. Trasa je rovinatá, místy lehce zvlněná.  

Odjezd: středa 21. 8. 2019.  

Nástupní místa: Hradec Králové, vlakové nádraží – stanoviště I. 17.50 hodin (přistavení 17.30 hodin), Hoři-

ce, autobusové nádraží 18.30 hodin, Lázně Bělohrad, kancelář CK 19.10 hodin, Jičín, autobusové nádraží 

20.00 hodin, Mladá Boleslav, obchodní dům Olympia 20.45 hodin, Praha – Černý Most, sraz u vchodu do 

nákupního centra Makro 21.45 hodin (účastníci budou odvedeni vedoucím k zájezdovému autobusu cca 50 m).  

Účastníci musí být minimálně 20 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. 

Účastník by ve vlastním zájmu měl být přítomný u nakládání jízdních kol. 

Návrat: pondělí 26. 8. 2019.  Předpokládaný příjezd do cílového místa v 8.00 hodin. 

Přeprava: zajišťuje dopravní společnost AD – Zikmund, klimatizovaným autobusem, transport kol je zajištěn 

na speciálním vleku určeném k zájezdové přepravě kol.  

Průvodce: Petr Gruss, tel.: +420 777 604 994. 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 144,- 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. 

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 menší batohy a lehké příruční zavazadlo do autobusu.  

Ubytování: 1x Trevír, hotel Wein style, dvoulůžkové pokoje včetně sociálního zařízení, TV a připojením WI-

FI, 2x Enkirch, hotel Loosen, dvoulůžkové pokoje včetně sociálního zařízení, TV a připojením WIFI.  

Stravování: snídaně formou bufetu. Večeře individuálně v hotelových restauracích v cenách cca 10–15 €. 

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. 

Vstupné: COCHEM – hrad 6 €. Dále je nutné počítat menší částkou na případné další vstupné. 

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

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

Cyklotrasy jsou dobře značeny. Autobus s vlekem bude na určených místech čekat pro případ, že by některý 
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účastník měl zájem ukončit etapu dříve (mimo první a poslední etapu). Při neplánované události, kdy autobus 

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

Vybavení: běžné pro poznávací cykloturistický zájezd. Vhodná jsou trekkingová, příp. horská kola. Cyklistická 

helma by měla být samozřejmostí. Doporučujeme náhradní duši, lepení, montpáku a cestovní lékárničku. 

Účastníci obdrží fotokopie příslušné cykloturistické mapy.   

Program: 

1. den: odjezd v podvečerních a večerních hodinách. Noční 

přesun do Německa.  

2. den: cyklotrasa Schengen – Remich – Grevenmachen – 

Trevír, celkem 58 km.  

SCHENGEN – malá vinařská obec nedaleko místa, kde se 

stýkají hranice Německa, Francie a Lucemburska. V obci žije 

425 obyvatel. TREVÍR – univerzitní město a nejstarší město 

Německa s bohatou historií. Město je proslulé existencí vý-

znamných památek z římské éry, které jsou zařazeny na se-

znam kulturního dědictví UNESCO. Prohlídka historického 

jádra města. Nad jedním z náměstí se tyčí nadživotní socha Karla Marxe, který se zde narodil. 

3. den: cyklotrasa Trevír – Mehring - Bernkastel/Kues (možnost ukončení etapy) - Enkirch celkem 85 km. Dal-

ší možnost zkrácení trasy na 45 km, případně na 65 km. Landshut – individuálně možnost výšlapu k hradu (vý-

hled).   

KUES – středověké uličky s hrázděnými domy a vinnými sklípky. LANDSHUT – nad obcí středověký opev-

něný hrad Trausnitz. 

4.den: cyklotrasa Enkirch – Traben-Trarbach – Zell – Cochem, celkem 52 km.  

TRABEN-TRARBACH – kouzelné město, vinné sklepy. COCHEM – vinařské město v údolí Mosely 

s rozsáhlým hradem. Kurfiřtský hrad, muzeum vína, proslulá vinotéka, Mikulášův špitál. 

5. den: cyklotrasa Cochem – Winnegen – Koblenz, celkem 55 km. Individuálně možnost odbočky k hradu Eltz 

+ 10 km (stoupání).  

WINNEGEN – historické budovy typických hrázděných domů na tržišti s kašnou, barokní radnice a také hoř-

čičný mlýn. ELTZ – středověký hrad ležící nad údolím vysoko na skále. 

KOBLENZ – soutok Mosely a Rýna ve známém trojúhelníku Deutches Eck. Prohlídka historické časti města, 

kostely, zámky, paláce a měšťanské domy.  

Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun. 

6. den: návrat v ranních hodinách.  

 


