
 

 

 

Jižní Švédsko a Bornholm 
 
poznávací a cyklistický program 
 
Rozeklané útesy, rybářská městečka a udírny  
Kvalitní kempy a zajištěná polopenze 

Jižní Švédsko okouzlí malebnou, mírně zvlněnou krajinou, posetou červenými domky, 
větrnými mlýny, jezery, lesy a bohatou tajemnou historií. Najdeme zde nejzachovalejší 
skandinávská středověká města, hrady a zámky, ale i menhiry z doby bronzové a 
runové kameny z doby Vikingů.  
Prolezeme si dřevěnou mechaniku větrných mlýnů a budeme pozorovat zdymadla 
Göta-kanálu, průplavu spojujícího s pomocí řek, jezer a umělých kanálů Stockholm s 
Göteborgem. Užijeme si koupání v moři i v jezerech, vylezeme na majáky a pokocháme 
se výhledem na mořské pobřeží a ptačí rezervace. Navštívíme také dánský ostrov 
Bornholm, ráj všech dovolenkových cyklistů, s 200 km cyklostezek.  
Kempy, ve kterých přespíme, zpravidla leží na břehu jezera či moře nebo v jejich těsné 
blízkosti a jsou většinou velice dobře vybaveny. 

1. – 2. Odjezd z ČR kolem poledne, noční přejezd do Německa, trajektem na Bornholm, 
podvečerní výlet na hrad Hammershus, západ slunce na útesech. 
3. – 4. Cyklistika po ostrově Bornholm: koupání, rybářská městečka a udírny ryb, 
neobvyklé opevněné kostely, lesy a větrné mlýny (libovolné trasy dle vlastního uvážení 
po cyklistických stezkách a klidných silničkách). 
5. Trajekt na jih Švédska a přejezd na poloostrov Kullaberg, dle časových možností 
cyklistika přírodní rezervací na skalnatém pobřeží (0–25 km), variantně procházka k 
bizarním stavbám Nimis. 
6. Přejezd na sever k jezeru Vättern, cyklotoulky po okolí, městečko Gränna, 
proslavené barevnými lízátky; přívozem na pohádkový ostrov Visingsö – bývalé sídlo 
švédských králů (podle uvážení do 50 km). 
7. Runový kámen Rök s nejdelším nápisem, ruiny cisterciáckého kláštera Alvastra; 
cyklistika v přírodní rezervaci Omberg, vodní hrad ve Vadsteně (35–45 km). 
8. Podél jezera Vättern a dále cyklistickou stezkou lemující technickou památku Göta-
kanál; klášter Vreta Kloster; kaskáda zdymadel Berg u jezera Roxen (35–50 km). 
9. Přejezd na ostrov Öland po několikakilometrovém mostě se zastávkou v Kalmaru k 
prohlídce přístavního města a vodního zámku (celý den bez kol). 
10. – 11. Na kole ostrovní krajinou: step Alvaret, větrné mlýny, letní královské sídlo 
Solliden s nádhernými zahradami, unikátně restaurovaný kruhový hrad Eketorp z 5. 
století, skanzen Himmelsberga, maják a ptačí rezervace Ottenby (cyklistické trasy dle 
vlastního uvážení). 
12. – 13. Přejezd do Trelleborgu se zastávkou u menhirů na kultovním místě Ales 
Stenar; noční trajekt do Rostocku, návrat do Prahy v pozdních odpoledních hodinách. 

Termín:   27.7.– 8. 8. 2010 (13 dní včetně cesty, úterý–neděle) 
 
Základní cena:   14 370 Kč / 1 osobu  
 
 
 



 

 

 

V ceně zahrnuto:  
- 2 průvodci CK Adventura 
- 1 kuchař CK Adventura 
- doprava autobusem s cyklovlekem včetně poplatků 
- 10x ubytování v kempu 
- 10 x polopenze 
- informační materiály 
- potřebné mapy 
- balíček cestovního pojištění 
- pojištění CK proti úpadku 
- organizace a zajištění zakázky 
- DPH 

Doprava: autobusem s cyklovlekem včetně všech trajektů přes Balt, přívoz na ostrov 
Visingsö. 
Povrch a profil: asfalt, výjimečně šotolina, převážně rovinatý až zvlněný profil. 
Stravování: Po celou dobu pobytu budou podávány večeře a snídaně připravované 
naším kuchařem. 

 

     
 

    
Kód fotografie:  


