
Podrobné pokyny k zájezdu . 78-293-902

PO STOPÁCH ETRUSK  NA KOLE
Vážení p átelé,
jsme velice rádi, že jste se s námi rozhodli vydat za cyklistikou a pohodou k Lago di Garda a do oblasti st ední Itálie. Zasíláme
Vám podrobné pokyny k zájezdu a pokud i po jejich p tení z stane n co nejasného, m žete se na nás kdykoliv obrátit. P ede-
jdete tím p ípadným komplikacím a nep íjemnostem v pr hu zájezdu nebo v období p íprav.

Za CK ADVENTURA Petr St íbný erven 2009)

CHARAKTER ZÁJEZDU
Jedná se o cyklisticko-poznávací zájezd koncipovaný hv z-
dicovit  ze t í kemp : první leží u jezera Lago di Garda,
druhý na pomezí kraj  Umbria a Toskánsko a poslední v
severním Laziu. Celková obtížnost zájezdu není vysoká.
V první ásti zájezdu u jezera Lago di Garda se dají najít
trasy pro bikery i pro mén  náro né, n kdy je nutné je
kombinovat je se silnicemi. V druhé ásti se budeme pohy-
bovat v kopcovitém terénu a je t eba po ítat s tím, že tak ka
každá italská zajímavost v této oblasti se nalézá na kopci.

tšinou se budeme pohybovat po cestách s asfaltovým
povrchem a jen v n kolika kratších úsecích je šotolina.
V n kterých oblastech se ob as nevyhneme silnicím
s v tším provozem. Autobus nás obvykle odveze do výcho-
zího bodu programu, odkud se pak budeme vracet na kole
zp t p ímo do kempu nebo do cílového bodu výletu, kde
nás autobus op t naloží a do kempu odveze. Délka jednot-
livých etap je cca 30 – 65 km podle zvolené trasy. Nejvíce
doporu ujeme kolo trekové, p ípadn  horské s vhodnými
plášti. Tak ka každý den (krom  sedmého p ejezdového)
lze zam nit cyklistický program za program poznávací, ne-
bo odpo inkový.

ODJEZD

Obj. íslo
datum

odjezdu
z Prahy

Hodina
odjezdu hodina srazu

78-293-902 22. 7. 2009 20:00 19:00

NÁVRAT
íjezd zp t do Prahy je 2.8. 2009 kolem poledne na stejné

místo. P esná doba p íjezdu závisí na propustnosti ital-
ských dálnic.

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE
služby pr vodce,
balí ek cestovního pojišt ní,
dopravu klimatizovaným busem s cyklovlekem,

ubytování v kempu ve vlastních stanech,
9x snídani a 8x ve i,
fotokopie map.

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE
ostatní stravování
vstupy

CESTOVNÍ DOKLADY
Cílová zem : Itálie
Tranzitní zem : Rakousko
Ob ané R: Pro ob any R sta í platný cestovní pas nebo
nový ob anský pr kaz (pouze karti ka se strojov itelnými
údaji) s minimální platností alespo  6 m síc  po plánova-
ném návratu.
Nezletilí musí mít vlastní cestovní doklad nebo musí být
zapsáni do cestovního pasu rodi . Nezletilým nedoporu u-
jeme cestovat pouze na základ  zápisu v ob anském pr -
kazu rodi !
Ostatní: Držitelé jiných než eských pas  zodpovídají sami
za zajišt ní p ípadných víz.

DEVIZOVÉ VYBAVENÍ
V Itálii je m nou Euro. Peníze budete pot ebovat zejména
na vstupy do v tšiny památkových objekt  a nap íklad na
lanovku do Orvieta. Vstupné nejsou v této oblasti p emršt -
ná krom  památek v ím . Po ítejte p ibližn  s 50 – 60
Euro. V této ástce p irozen  nejsou zahrnuty vaše indivi-
duální náklady (suvenýry, hosp dky a jiné p íjemnosti) –

žná útrata obvykle iní 100 – 150 Euro na osobu, ale
pochopiteln  se vždy najdou oboustranní „rekordmani“.  Na
mnoha místech lze platit i platební kartou, ale po ítejte s
tím, že naše trasa vede p edevším venkovskou krajinou,
kde by zp sob placení touto formou mohl být problém.

DOPRAVA A DOPORU ENÉ ZAVAZADLO
Pojedeme trasou p es Rakousko do Itálie. P ejezd do ital-
ského Trenta s vlekem trvá asi 12 hodin. Po ítejte s tím, že



2

hem tranzitu budeme d lat pouze minimální technické
estávky (zhruba po 4 hodinách). B hem tranzitu nebude

možný p ístup do zavazadlových prostor autobusu, proto si
nechte v ci na noc a n jaké jídlo na celou cestu p i ruce
v autobuse a dále po ítejte s tím, že po no ním p ejezdu se
vydáte na cyklistickou vyjíž ku z Trenta k Lago di Garda.
Prosíme vás, abyste v zájmu váhového limitu celé au-
tobusové soupravy šet ili váhou a nebrali s sebou roz-
kládací židli ky, stolky a pitnou vodu. Protože se
zp ísnily podmínky váhového limitu, omezte váhu
svých zavazadel na limit 20 kg. kujeme za pochopení!
Veškeré další obecné informace k doprav  najdete ve
„Všeobecných pokynech cykloturistika a horská kola“.

NOCLEHY
V cen  zájezdu je zahrnuto 9 nocleh  ve t ech kempech ve
vlastních stanech.
V prvním kempu u jezera Lago di Garda budeme celkem
dv  noci. Kemp je vybaven obchodem a restaurací, v jeho
blízkosti leží malá p íjemná pláž.
V druhém kempu u Trasimenského jezera budeme celkem
3 noci. Kemp má standardní vybavení, zdarma sprchy a je
zde možnost koupat se v jeze e. Malý obchod a restaurace
je p ímo v kempu, ostatní obchody, restaurace a další služ-
by jsou v blízkém m ste ku Castiglione.

etí kemp se nalézá na pob eží Tyrhénského mo e na kraji
letoviska Tarquinia Lido. Kemp je vybaven obchodem, re-
staurací, bazénem a dalšími službami. Teplá voda ve
sprchách je na ipy a stojí cca 0,25 Euro. V bezprost ední
blízkosti kempu se nalézá píse ná tufová pláž.

STRAVOVÁNÍ
V cen  zájezdu je 9x snídan  a 8x ve e. První ve e je
23.7. a poslední snídan  1.8. Ostatní jídla jsou na vás,
zejména ve e 9. den, nebo  je v plánu celodenní výlet do

íma a ve e v kempu by byla asov  nevýhodná. U sní-
daní platí b žná zásada švédských stol  – sn z, co zvlád-
neš, nic si neodnášej (s výjimkou kusového ovoce). Ob dy
a sva inky si m žete d lat z vlastních zásob nebo kupovat
na míst . Dokupování potravin není problém. Cenová hla-
dina v restauracích je velice r znorodá. Jídlo v restauraci

stojí obvykle 6 - 25 Euro. Ve venkovských restauracích je
žná cena menu 10 – 15 Euro.

DOPORU ENÉ VYBAVENÍ
Veškeré informace najdete v p íloze „Všeobecné pokyny
cykloturistika a horská kola.“

PO ASÍ
žete o ekávat tzv. st edomo ské subtropy – plné léto

(sucho a horko, minimální srážky, v ík), 28-33 °C, mo e
22-24 °C.

PR VODCI
Ond ej Nejedlý a Ivana St edová.

DALŠÍ INFORMACE
Další dotazy týkající se zájezdu (nikoliv plateb a Cestovních
smluv) vám rád zodpoví garant zájezdu Petr St íbný – na
petr.stribny@adventura.cz nebo na tel.
+420 733 533 534. Osobní návšt vu si prosím sjednejte

edem telefonicky nebo e-mailem.
Ohledn  plateb aj. prodejní kancelá  +420 271 741 734-6,
CK ADVENTURA - Voron žská 20, Praha 10  101 00.
Pohotovostní nouzová ísla použijte pouze v p ípad
komplikací p ed odjezdem nebo v jiných naléhavých p ípa-
dech:
Garant zájezdu: Petr St íbný +420 733 533 534
Pr vodci: Ond ej Nejedlý +420 604 473 525

LEŽITÉ KONTAKTY
Velvyslanectví R
Ambasciata della Republica Ceca
Via Dei Gracchi 322
00192 Rome
tel.+39063609571, fax.+39063244466

ÍLOHY
Všeobecné pokyny cyklistika a horská kola

mailto:petr.stribny@adventura.cz

