
KST Limba turist Černyševského 23, 851 00 Bratislava 

ČESKO SASKÉ ŠVAJČIARSKO (Cykloturistika) 

Termín: 6. -12.5.2015 

 

Pravčická brána 

Najkrajšia časť CHKO „Labské pískovce“ bola vyhlásená v roku 2000 za národný park „České 

Švýcarsko“ (je kandidátom na zápis do UNESCO). Bezprostredne za štátnou hranicou v nemeckom 

Sasku naň nadväzuje  národný park „Saské Švajčiarsko“. Romantickú krajinu národných parkov 

pokrývajú lesy, nad ktorými vyčnievajú skalné veže, skalné mestá a brázdia ju hlboké skalné kaňony. 

Harmóniu prírody dotvárajú pamiatky ľudovej architektúry. 

V priebehu zájazdu si pozrieme skalné mesto Tíské steny, Divokú  a Edmundovu soutesku (časť trasy 

je na pramiciach), Pravčickú bránu (najväčšia v strednej Európe), Malú Pravčickú bránu, 

Netřichovické steny, skalné (lúpežnícke) hrádky  Šaustejn, Falkenštejn a Chribský hrádok, Českú Lípu 

s expozíciou NP, hospodárske a kultúrne stredisko oblasti Děčín  s dominantami zámku a Pastierskej 

steny s výletnou reštauráciou v štýle romantického hrádku. V saskej časti územia si pozrieme kúpeľné 

Bad Schandau a najnavštevovanejšie  miesta Bastei (skalná vyhliadka Kazateľňa), stolovú horu 

Pfaffenstein s rozhľadňou.  

Obtiažnosť:   Odporúčané trasy okrem tých, ktoré vedú po Labskej cykloceste vedú zvlneným 

terénom. Povrch asfalt, kratšie úseky po dobrých cestách so spevneným povrchom. Dĺžka denných trás 

40 – 70 km. Vhodné pre všetky druhy  športových bicyklov. Prehliadky niektorých skalných útvarov 

a prechod kaňonmi je možný iba pešo, preto je potrebné mať vhodnú obuv. 

Ubytovanie: V penzióne v 3 lôžkových izbách (obmedzený počet aj 2-lôžkových ) s vlastným 

príslušenstvom. 

Stravovanie: Raňajky v cene ubytovania, obedy z vlastných zásob resp. v miestnych reštauráciách. 

Večere v reštaurácii penziónu.  

Poistenie: V cene zájazdu je iba poistenie storna zájazdu. Poistenie liečebných  nákladov v zahraničí 

nie je v cene zájazdu. Podmienkou účasti na zájazde je mať  uzavreté individuálne (jednorazové alebo 

ročné,  Alpenverein, atď. ) poistenie liečebných nákladov v zahraničí, v ktorom je zahrnutá aj 

cykloturistika. Európska karta poistenca sa do zahraničia berie vždy so sebou, nie je to však 

postačujúce. 



Storno poplatky pri zrušení zájazdu, ktoré účtuje KST Limba turist: 

20 % z ceny zájazdu od 60 a viac dní pred termínom zájazdu 

40 %  z ceny zájazdu od 59 do 30 dní pred termínom zájazdu 

60 %  z ceny zájazdu od 29 do 15 dní pred termínom zájazdu 

80 % z ceny zájazdu od 14 do 8 dní pred termínom zájazdu 

Pri zrušení účasti na zájazde 7 a menej dní pred termínom zájazdu a pri nenastúpení na zájazd sa 

zaplatená suma nevracia. Zaplatená suma sa vráti len v prípade, ak si účastník, ktorý účasť na zájazde 

stornoval nájde náhradníka. 

Zrušenie zájazdu: KST Limba turist má právo zrušiť zájazd pri nedostatočnom obsadení najneskôr 10 

dní pred termínom zájazdu. 

Doprava: Autobus s cykloprívesom. 

Cena: 170,-€ / osoba, záloha:80,-€ -pri ubytovaní v 3-lôžkovej izbe 

190,-€ / osoba, záloha: 90 ,-€ - pri ubytovaní v 2-lôžkovej izbe 

V cene je: Ubytovanie v penzióne v 3-lôžkovej alebo v 2-lôžkovej  izbe s raňajkami, preprava osôb, 

sprievodca, preprava bicyklov v prívese a poistenie storna zájazdu. 

Zľava: 10,-€ pri zaplatení zálohy najneskôr do 15.2.2015. Zľava sa odpočíta pri platbe DOPLATKU. 

Doplatok uhraďte najneskôr do 1.4.2015 

 

Prihlášky: Zaplatenie zálohy 90,- €, alebo 80,- € na účet 20206727/6500, var. Symbol 77  v Poštovej 

banke a  

mailom INFO  o zaplatení. 

Pri vklade na účet priamo v Poštovej banke uveďte do špecifického symbolu dátum narodenia (bez 

neho je platba neidentifikovateľná) a pri nástupe na zájazd sa preukážte dokladom o zaplatení. 

 

Odchod/príchod: Odchod 1. deň v ranných hodinách, príchod  posledný deň vo večerných  hodinách. 

 

Prihlášky / info: Jozef Benda, e-mail: limbaturist@centrum.sk (0904 694 264). 
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