
KST Limba turist Černyševského 23, 851 00 Bratislava 

INNSKÁ CYKLOCESTA + ROMANTICKÁ CYKLOCESTA (Cykloturistika) 

Termín: 5.-14.7.2014 

 

Zámok Neuschwanstein    Zugspitze 

V prvej časti zájazdu budeme pokračovať po Innskej cykloceste z Kufsteinu smerom na 
Passau s ukončením v pútnickom Altöttingu. Keďže táto cesta už opúšťa rozoklaný 
vápencový masív Wilder Kaiser (Divoký cisár) bude aj možnosť vrátiť sa k nemu a 
absolvovať pešiu túru alebo zaistenú cestu. 

Druhá časť zájazdu bude v blízkosti ďalších pohorí Severných vápencových Álp s najvyšším 
vrchom Nemecka Zugspitze a v údolí rieky Lech s viacerými jazerami v jej okolí. Cyklotúry 
vedú po najkrajších  častiach známych cyklociest Via Claudia Augusta a Romantická cesta s 
hradmi Hohenschwangau a Neuschwanstein (najnavštevovanejší v Európe). 

Odporúčané trasy (50 – 70 km) si možno ľubovoľne predĺžiť alebo s ohľadom na ubytovanie 
na dvoch miestach (vždy 4 x) zaradiť do programu aj voľný deň. 

1.deň - Odchod v sobotu v ranných hodinách, príchod do kempu. Ubytovanie 4 noci. 

2. deň – Kuffstein (pevnosť Feste Kufstein, Rosenheim (historické centrum), Schechen, 
kemp.  

3. deň – cykloohruh k jazeru Simsee, alebo pohorie Wilder Kaiser (pešia túra, alebo zaistená 
cesta). 

4. deň – kemp, Wasserburg (hrad), Altötting (najznámejšie pútnické miesto Bavorska). 

5. deň – presun busom, Garmisch Partenkirchen (roklina Partnachklam), kemp. 

6. deň – sedlo Fernpass,Lermos, Reutte (historické domy s freskami), Füssen (malebné 
mesto s hradom), kemp. 

7. deň – cyklookruh k jazerám Hopfensee, Weissensee, Alpsee a zámku Hohenschwangau 
a Neuschwanstein alebo busom do Ehrwaldu, lanovkou na Zugspitze (2962 m ), 
prípadne smerom hore zaistenou cestou a lanovkou iba späť. 

8. deň – cyklookruh okolo jazera Forgensee. 

9.-10.deň kemp, rokokový kostol Wies (UNESCO), Altenstadt (románska bazilika), 
Schongau, nočný presun, príchod v ranných hodinách. 

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 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Castle_Neuschwanstein.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Castle_Neuschwanstein.jpg


nákladov v zahraničí, v ktorom je zahrnutá aj cykloturistika a zaistené cesty u tých 
účastníkov, ktorí predpokladajú ich absolvovanie. 

Storno poplatky pri zrušení zájazdu do: 

5 € pri zrušení zájazdu do 41 dní pred termínom zájazdu 

20 % z ceny zájazdu od 40 do 30 dní pred termínom zájazdu 

50 %  z ceny zájazdu od 29 do 21 dní pred termínom zájazdu 

80 % z ceny zájazdu od 20 do 8 dní pred termínom zájazdu 

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

Doprava: Autobus s cykloprívesom. 

Ubytovanie: v kempoch vo vlastných stanoch, dva kempy , v každom 4 x , možnosť 
stravovania v reštauráciách alebo z vlastných zdrojov. Každý kemp je pri jazere vhodnom na 
kúpanie. 

Cena: 240,-€ / osoba, záloha: 100,-€ - ak je stan spoločný pre dve osoby 

 265 €, záloha:125...€ - ak je v stane len jedna osoba 

Zľava: 10,- € pri zaplatení zálohy do 20.4. 2014  

 Zľava sa odpočíta pri platení doplatku. 

Doplatok uhraďte najneskôr do 5.6.2014. 

Cena zahŕňa: prepravu osôb, bicyklov v prívese, ubytovanie vo vlastných stanoch 
v kempoch, poistenie storna zájazdu, sprievodcu a info materiál. 

Cena nezahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poplatky za lanovky a vstupy do 
objektov s plateným vstupom. 

Prihlášky: Zaplatenie zálohy 100,-  €, alebo125,- € na účet 20206727/6500, var. Symbol 17 
v Poštovej banke. Pri vklade na účet priamo v Poštovej banke uveďte do špecifického 
symbolu dátum narodenia 

 a e-mailom INFO o zaplatení.  

Ak ste neboli na našom viacdennom zájazde v roku 2013 (alebo nastala nejaká zmena), 
uveďte aj osobné údaje (okrem mena a priezviska aj dátum narodenia, číslo cestovného 
dokladu, adresu bydliska + PSČ). Pred záväznou prihláškou sa  informujte, či je voľné 
miesto. 

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

Odchod / návrat: Pristavenie cykloprívesu v sobotu 5.7.2014 ráno na parkovisku pri Starom 
moste v Petržalke. Predpokladaný návrat v pondelok 14.7.2014 v ranných hodinách. 
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