
Českobudejovicko a Novohradsko  – Cyklo
Termín: 7.5. - 11.5.2014

Kleť s rozhľadňou Selské baroko v Holašoviciach

Na tomto zájazde budeme spoznávať Južné Čechy – región prírodných krás a mnohých turistických atrakcií, ktoré  svojou 
rozmanitosťou určite naplnia očakávania každého účastníka. Stavebné aktivity českých kráľov a Rožmberkovcov dodnes dotvárajú
juhočeskú krajinu a dávajú jej punc výnimočnosti. V priebehu zájazdu budeme spoznávať prírodu regiónu ako Blanský les 
s dominantným vrchom celej oblasti Kleť, Novohradské hory, Slepačie hory, viaceré sústavy rybníkov, ktoré sú často aj chránenými
lokalitami a meandrujúce rieky Vltava a Malše. Okrem veľkoryso projektovaného  kráľovského mesta České Budějovice spoznáme 
aj menšie malebné mestečká ako Český Krumlov (na zozname UNESCO), Třeboň s unikátnou Schwarzenbergskou hrobkou, 
najnavštevovanejší zámok tejto oblasti Hluboká, kláštor v Zlatej Korune a ďalšie významné pamiatky. Nemožno vynechať návštevu
viacerých dediniek, v ktorých sa uplatnil originálny prejav baroka, aký nemá obdobu nikde v Európe, tzv. selské baroko. 
Najznámejšie z nich sú Holašovice, ktoré sú na zozname UNESCO.

Náročnosť:   odporúčaná dĺžka celodenných cyklotrás  55 – 80 km. Povrch asfalt aj nespevnený povrch. Vhodné pre všetky typy 
športových bicyklov.

Poistenie: V cene zájazdu vzhľadom na jednodenný výlet je iba poistenie storna zájazdu. Podmienkou účasti je  mať uzavreté 
(jednorazové, ročné , Alpenverein atď. )  poistenie liečebných nákladov v zahraničí, v ktorom je zahrnutá cykloturistika. Odporúča 
sa individuálne poistenie storna zájazdu (pre účastníkov, ktorí ho nemajú vo svojom  ročnom poistení) , buď individuálne alebo 
prostredníctvom KST Limba turist v poistovni Allianz ( 2,8 % z ceny zajazdu).

Storno podmienky pri zrušení účasti na zájazde: 

50 %  z ceny zájazdu pri zrušení účasti na zájazde od 30 do 21 dní pred termínom zájazdu

80 % z ceny zájazdu pri zrušení účasti na zájazde od 20 do 8 dní pred termínom zájazdu

100 % z ceny zájazdu  od 7 dní pred termínom zájazdu až po nenastúpenie na zájazd.

Doprava: Karosa s cykloprívesom.

Ubytovanie: v bungalowoch v kempe v 2-postelových (obmedzený počet) a v 3-postelových izbách s príslušenstvom.

Cena:    
Pre členov KST Limba turist a spolumajiteľov cykloprívesu:
120,-    Eur - pri ubytovaní v 3 lôžkovom bungalove bez poistenia storna zájazdu
123.36  Eur - pri ubytovaní v 3 lôžkovom bungalove s poistením storna  zájazdu
130,-    Eur-  pri ubytovaní v 2. lôžkovom bungalove bez poistenia storna  zájazdu 
 133,64 Eur - pri ubytovaní v 2 lôžkovom bungalove s poistením storna  zájazdu 

 Pre ostatných účastníkov:

130,-    Eur - pri ubytovaní v 3 lôžkovom bungalove bez poistenia storna zájazdu
133.64  Eur - pri ubytovaní v 3 lôžkovom bungalove s poistením storna  zájazdu
140,-    Eur-  pri ubytovaní v 2. lôžkovom bungalove bez poistenia storna  zájazdu 
143,92  Eur - pri ubytovaní v 2 lôžkovom bungalove s poistením storna  zájazdu 
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V cene je doprava osôb, bicyklov v prívese, prenájom prívesu, ubytovanie, raňajky, poistenie storna zájazdu, sprievodca 
a info materiál. -

Prihlášky: Zaplatenie ceny zájazdu na účet 20206727/6500 v Poštovej banke, var. symbol 11 (pri vklade na účet priamo 
v Poštovej banke uveďte do špecifického symbolu dátum narodenia), a e-mailom info o zaplatení. Účastníci, ktorí s nami 
neboli posledné 2 roky nech napíšu osobné údaje (vyžaduje ubytovateľ): meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo 
cestovného dokladu, adresa bydliska + PSČ.

Kontakt/prihlasovanie:   Jozef Benda, email: limbaturist@centrum.sk ( mobil: 0904 694 264)

Odchod/Príchod: Pristavenie cykloprívesu v stredu 7.5. o 7.00 hod. na parkovisku pri Starom moste  v Petržalke. Predpokladaný 
návrat v nedeľu 11.5. vo večerných hodinách.
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