
       PO STOPÁCH ETRUSKŮ NA KOLE
   

 Poutní místo Assisi, jednodenní výlet do Říma 
 Každodenní možnost koupání
 Hvězdicové cyklovýlety, polopenze
 Ubytování na třech místech, vždy s možností koupání

 
Tento cyklisticko-poznávací zájezd vás zavede nejen do kraje vynikajícího vína, ale také do 
míst,  která  kdysi  obývala  tajemná  civilizace  Etrusků,  o  níž  se  dochovalo  jen  pramálo 
informací.  Podíváte se do několika center této starodávné kultury – měst Chiusi,  Orvieto, 
Viterbo a Cerveteri.
Zájezd je koncipován hvězdicově ze tří  kempů. První kemp je u Lago di Garda, druhý je 
umístěn na břehu Trasimenského jezera a třetí  na pobřeží Tyrhénského moře v blízkosti 
krásné  písečné  pláže.  Cyklistický  program  lze  vždy  zaměnit  za  čistě  poznávací  nebo 
odpočinkový. Délka cyklistických tras je variantní, obvykle se pohybuje od 30 do 65 km. 
 

1. – 2. Odpolední odjezd z ČR; noční přejezd do italského Trenta, na kole po cyklostezce 
podél Adige přes historické Rovereto podél Dolomit k Lago di Garda (45/62 km).
3. Variantní  výlety v okolí  jezera,  možnost  vyjet  z Malcesine lanovkou i  s koly na Monte 
Baldo (1752 m), klesající horskou silničkou zpět k jezeru případně odpočinkový den u jezera.
4.  Brzký  ranní  odjezd od Lago di  Garda  a  přejezd  k Trasimenskému jezeru,  ubytování; 
odpočinek,  koupání,  nebo  cyklovýlet  v  okolí  jezera  (dle  časových  možností)  –  rázovité 
vesničky a městečko Panicale s krásnými výhledy na celé jezero (40 km);  nebo jedno z 
center etruské civilizace Chiusi s možností návštěvy etruského muzea (50 km).
5. Vinařskou oblastí  východního Toskánska, renesanční perla a známé vinařské centrum 
Montepulciano (30 km), možnost odpolední či večerní návštěvy Castiglione di Lago.
6. Návštěva slavného poutního místa Assisi , na kole zpět k Trasimenskému jezeru (35–65 
km).
7. Autobusový přejezd do Orvieta, na kole do městečka „na oblacích“ Bagnoregia (30 km), 
ubytování v kempu v Lido Tarquinia u moře.
8. Etruská nekropole Banditaccia  u městečka Cerveteri a pohoří Monti Tolfa s kamennými 
vesničkami (45 km).
9. Celodenní výlet do Říma  (bez kol) s návratem v pozdních večerních hodinách, variantně 
koupání, nebo individuální program v okolí kempu.
10. Renesanční  zahrada  Vila  Lante  (perla  zahradní  architektury),  staré  uličky  městečka 
Bagnaia, na kole z Viterba (papežský palác, středověká čtvrť San Pelegrino) přes Tuscanii 
(klenot středověkého umění) zpět do kempu (35–65 km).
11. – 12. Individuálně Tarquinia s jedinečně malovanými etruskými hrobkami, odpočinek u 
moře (0–15 km); odjezd v odpoledních hodinách, návrat do ČR 12. den zájezdu.

 Termín: 22. 7. – 2. 8. 2009 

Cena při minimálně 25 platících osobách:    13 390,- Kč 

V ceně zahrnuto: 
 průvodci
 doprava autobusem s cyklovlekem
 9x ubytování v kempech vždy s možností koupání
 9x snídaně, 8x večeře 
 tranzitní poplatky
 zapůjčení potřebných map
 balíček pojištění


Povrch a profil: převážně asfalt, ojediněle šotolina, profil zvlněný.
Nástupní místa: Praha, dále dle dohody na trase.


