Z MORAVSKO SLOVÁCKYCH KOPANÍC K VÍNNYM „BOUDÁM“
(ČESKÁ REPUBLIKA) – CYKLO
Termín: 20.9.2014

Slovácka vinárska oblasť je síce menej známa ako ďalšie moravské oblasti, ale je z nich
najväčšia. Podhorím Bielych Karpát a jej severovýchodnou časťou povedie naša cyklotrasa.
Okrem poznávania tohto kraja bude možnosť ochutnať i miestne gurmánske špeciality, burčiak
a prípadne i víno z tunajšej novej odrody Cabernet Moravia. Oblasť je známa i svojráznym
folklórom a známa Jazda kráľov vo Vlčnove je dokoca na zozname UNESCO.
Trasa: Mikulčin vrch (chata), Komňa (pomník J.A.Komenského), Bojkovice (zámok Nový
Světlov), Uherský Brod (múzeum Uherskobrodska), Vlčnov (vinné „boudy“, múzeum ľudových
páleníc), Hluk (stredoveká tvrdza), Pútnický kostol sv. Antonínek, Blatnice (vinné „boudy“,
obecné múzeum).
Náročnosť: Časť trasy po samostatnej cykloceste, časť po značených cyklotrasách vedúcich po
vedľajších cestách s malou prevádzkou, povrch asfalt. Vhodné pre všetky typy bicyklov, 50 km,
prevýšenie 300 m.
Doprava: Autobus s cykloprívesom.
Poistenie: V cene zájazdu vzhľadom na to, že väčšina pravidelných účastníkov má nejaké ročné
poistenie, nie je žiadne poistenie. Podmienkou účasti je mať uzavreté 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).
Storno podmienky: Pri zrušení účasti 7 a menej dní pred termínom zájazdu sa zaplatená suma
nevracia. Vráti sa iba v prípade, ak si účastník sám nájde náhradníka.
Cena: 19 eur platí pri plnom obsadení cykloprívesu.
Zľava: 3 eurá – pre záväzne prihlásených na minulý jednodňový cyklovýlet 26. 4. 2014
„Dve alpské údolia a vodopády Mirafalle“ (bez ohľadu či sa ho zúčastnili alebo nie).
Prihlášky: Zaplatenie ceny zájazdu na účet 20206727/6500 v Poštovej banke, var. symbol 20
a e-mailom info o zaplatení. Pred záväznou prihláškou, t. j. zaplatením ceny zájazdu
sa informujte o voľných miestach.
Kontakt: Zita Rosůlková, e-mail: rosulkova9@gmail.com
Odchod/Príchod: Pristavenie cykloprívesu na parkovisku pri Starom moste v Petržalke
o 6:45 hod. Predpokladaný návrat do 21:00 hod.

