
KST LIMBA TURIST - 2017 
www.limbaturist.szm.com 

 
DRAHANSKÁ VRCHOVINA / MORAVSKÝ KRAS - cykloturistika 

Termín: 13.-16.5. 2017 

  
Punkevní jaskyňa                                                                                                       Nový hrad Blansko 

 

Cykloturistika za poznávaním prírodných krás a historických pamiatok strednej Moravy v oblasti Drahanskej vrchoviny a jej 
podcelkov Moravského krasu a Adamovskej vrchoviny. Najvyšším miestom je vrchol Skaly (724 m).  

Najväčšou zaujímavosťou sú vápencové krasové útvary Moravského krasu – jaskyne s bohatou kvapľovou výzdobou, priepasti 
a ponory. Napríklad jaskyne Punkevná, Kateřinská, Balcarka a známa priepasť Macocha. 

V oblasti sú viaceré menšie vodné plochy, priehrady a rybníky, z ktorých najväčší  je Olšovec s plochou 40 ha. 

Z historických pamiatok medzi najzaujímavejšie patria zámky v Blansku, Boskoviciach a Rájci-Jestřebí, hradné zrúcaniny  
Boskovice, Nový hrad a Blansek. Z cirkvených pamiatok je najznámejší Santiniho pútnický kostol v Krtinách (považovaný  za 
najkrajšiu barokovú stavbu v ČR). Zaujímavé sú aj viaceré technické stavby, najmä veterné mlyny v Rudiciach, Petroviciach 
a v Ostrove pri Macoche. 

Náročnosť: Trasy vedú prevažne po vedľajších komunikáciách s asfaltovým povrchom. Terén je zvlnený, dĺžka odporúčaných 
denných trás je do 60 km. Vhodné pre všetky športové bicykle. 

Ubytovanie:  

 v 2-, 3- alebo 4- posteľových izbách. Sociálne zariadenia spoločné, vstup z chodby. 

Stravovanie: Raňajky v jedálni ubytovacieho zariadenia. Večere individuálne v blízkych reštauráciách. 

Cena:  

 v 2-posteľovej izbe  ...............................................    82 € / osoba 

 v 3-posteľovej izbe  ...............................................    75  € / osoba 

 v 4-posteľovej izbe ................................................    70 € / osoba 

Cena platí pri plne obsadenom cykloprívese. Minimálny počet platiacich účastníkov je 27. Pri  neúplne obsadenom 
cykloprívese je príplatok od 1 do 10 €. 

 V cene je: Doprava osôb ,bicyklov v cykloprívese, 3x ubytovanie, 3x raňajky, poistenie storna zájazdu, sprievodca a info materiál.  

Poistenie: Vzhľadom na to, že väčšina účastníkov má ročné zdravotné poistenie, je v cene zájazdu len poistenie storna zájazdu. 
Podmienkou účasti je  mať uzavreté Poistenie liečebných nákladov v zahraničí.  

Storno podmienky: Pri  zrušení účasti na zájazde 7 a menej dní a pri nenastúpení na zájazd sa zaplatená suma 
nevracia. Vráti  sa v prípade ak má účastník (prípadne organizátor zájazdu) za seba náhradníka. Možno však využiť 
Poistenie storna zájazdu.   

Prihlášky: Zaplatenie ceny zájazdu na účet 20206727/6500 (IBAN: SK64 6500 0000 0000 2020 6727) v Poštovej banke, var. 
symbol 12 a e-mailom info o zaplatení. Pred zaplatením sa informujte o voľných miestach.  Súčasne nahláste aj záujem o návštevu 
Punkevnej jaskyne  ( s plavbou na pramiciach). Vstupné do jaskyne ako aj  prípadný doplatok pri neúplne obsadenom cykloprívese 
sa vyberú v autobuse cestou tam. 

Cena vstupu do jaskyne :  Dospelí… 180 Kč , senior nad 65 rokov….160 Kč , ZŤP …100 Kč  

 Kontakt:   Jozef Benda , e-mail: limbaturist@centrum.sk  (0904 694264) 

Odchod/príchod: Nakladanie bicyklov v piatok 12.5.2017 od 17.30 do 18.00 hod. v Petržalke na parkovisku pri kúpalisku Matador.  
Odchod v sobotu13.5. o 7.10 hod. z parkoviska pri Starom moste v Petržalke, predpokladaný návrat v utorok 16.5.2017 do 20.30 
hod.  
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