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ŠUMAVA- ZÁPAD - cykloturistika
28.8.-1.9.2019

Černéjezero
Šumava, spoločne s jej nemeckou časťou, je považovaná za najzachovalejší a najrozsiahlejší
lesný komplex v Strednej Európe a súčasne je aj hlavným európskym rozvodím medzi Severným
a Čiernym morom. Väčšinu jej územia pokrývajú lesy. V roku 1991 bol na území pôvodnej CHKO
zriadený Národný park Šumava. Na jeho území sa nachádzajú smrekové a bukové pralesy, horské
lúky, rozsiahle rašeliniská a 5 ľadovcových jazier. Vďaka tradície ťažby zlata, striebra a železnej rudy
sa tu nachádza mnoho historických miest a vo viacerých oblastiach stavby s typickou šumavskou
ľudovou architektúrou. Vďaka uvedenému a hustej siete cyklotrás je oblasť vhodná na
cykloturistiku.
Pobyt a cyklotúry budú v západnej časti NP Šumava v okolístrediska Železná Ruda.
Nachádzajú sa tu najznámejšie šumavské ľadovcové jazerá - najväčšie Černé jazero (leží vo výške
1 008 m), Čertovo jazero (1 030 m) a najvyššie položené jazero Laka s plávajúcimi ostrovmi.
V oblasti sa nachádzajú viaceré výhľadové vrcholy ako Pancíř (1 214 m, s rozhľadňou), na nemeckej
strane pohoria Veľký Falkenstein a najvyšší vrch Šumavy Großer Arber - Veľký Javor (1 456 m).
V Železnej Rude si možno pozrieť múzeum Šumavy, historických motoriek a sklárske múzeum.
V nemeckom Lindbergu je možné navštíviť múzeum ľudovej architektúry.
Náročnosť: stredná, dĺžka denných trás 40 – 60 km
Vhodnosť: pre trekingové a horské bicykle
Ubytovanie: hotel Orea Resort Horizont Šumava**** v 2 posteľových izbách s príslušenstvom.
V hoteli je bazén, sauna a fitness.

Stravovanie: v cene sú raňajky v reštaurácii hotela, obedy buď z vlastných zdrojov alebo v
stravovacích zariadeniach na cyklotrasách , večere sú možné v reštaurácii nášho hotela.
Cena: 225,00 EUR
Záloha: 90,00EUR
Termín platby: záloha do 7 dní po potvrdení účasti na zájazde, doplatok do 30.6.2019
V cene je:
 doprava osôb, bicyklov v cykloprívese
 4x ubytovanie s raňajkami, poistenie storna zájazdu
 vstup do bazéna, sauny a fitness
 sprievodca a infomateriál.
Cena platí pri plnom obsadení cykloprívesu.
Poistenie: vzhľadom na to, že väčšina účastníkov má nejaké ročné zdravotné poistenie, (v ktorom je
spravidla aj poistenie liečebných nákladov v zahraničí), je v cene zájazdu len poistenie storna
zájazdu. Podmienkou účasti je však mať uzavreté Poistenie liečebných nákladov v zahraničí.
Storno podmienky: pri zrušení účasti na zájazde
 viac ako 30 dní pre nástupom na zájazd ..................................... 10 % z ceny zájazdu
 od 30 do 21 dní pre nástupom na zájazd .................................... 50 % z ceny zájazdu
 od 20 do 11 dní pre nástupom na zájazd .................................... 75 % z ceny zájazdu
 od 10 do 1 dňa pred nástupoma pri nenastúpení na zájazd ..... 50 % z ceny zájazdu
Prihlášky: zaplatenie zálohy na účet 20206727/6500 (IBAN: SK64 6500 0000 0000 2020 6727)
v Poštovej banke, variabilný symbol: 66 a e-mailom info o zaplatení. Pred zaplatením sa informujte
o voľných miestach. Prihlasovanie do obsadenia zájazdu, najneskoršie však do 15.3.2019.
Sprievodca: Jozef Baráth
Kontakt na prihlasovanie: limbaturist99@centrum.sk
Odchod/príchod:
 nakladanie bicyklov v utorok 27.8.2019 od 17,30 hod. v Petržalke pri kúpalisku Matador
 odchod v stredu 28.8.2019 o 6,45 hod. z parkoviska pri Starom moste v Petržalke
 predpokladaný návrat je 1.9.2019 do 21,00 hod.

