
 
 

D O L O M I T Y  
na kole  

 

Termín: 23.07. - 30.07. 2022               
Cena: 16.800,- Kč                                     

Cena při úhradě zálohy do 31.1.2022: 16.100,-Kč 

Cykloturistika v oblasti Dolomit je založena na perfektních asfaltových cyklostezkách 
Pusterským údolím. S podporou autobusu možnost i alternativních tras různé náročnosti.  

Orientační program:                                                                                                                                  
1. den - odjezd v ranních hodinách a denní přesun do hotelu, 
ubytování, večeře 
 

2. den - snídaně, busem výjezd na Passo Erbe a nádherný 
sjezd po silničce do Brixenu (prohlídka). Busem zpět na hotel 
 

3. den - snídaně, busem k jezeru Misurina a cyklotrasa přes 
jezera Dürrensee a Toblacher See do Toblachu a dále přes 
Bruneck až do hotelu, sběrný bus na trase, večeře 
 

4. den - snídaně, busem do Pederu a cyklotrasa Pederu – St. Vigil – 
San Martino – St. Sigismund – Bruneck (sběrný bus) – hotel, večeře                                                                                             
 

5. den - snídaně, od jezera Dürrensee přes Cortina d’Ampezzo na 
Piavu, sběrný bus na trase, busem zpět 
 

6. den - snídaně, busem do sedla Brenner, cyklostezka Brenner - 
Franzensfeste - Bruneck - hotel celkem přes 90 km, ale prvních 50 
jen z kopce a zbytek po rovině po kvalitní asfaltové cyklostezce, 
možnost zkrácení a naložení kol u pevnosti Franzensfeste 
 

7.den –snídaně, busem na parkoviště v Kasern, na kole dále údolím 
a zpět po cyklostezce údolím Ahrntal až do hotelu 



6. den – po snídani sbalení a na kole k vodopádům Reinbachfalls (3,5 km), pěší prohlídka 
vodopádů (1,5 hod), návrat k hotelu, naložení kol a odjezd domů kolem 13:00. Příjezd domů 
v cca 23:00. 
Náročnost: 2 Středně náročné trasy v horských dolinách s převahou mírných sjezdů po 
asfaltových cyklostezkách, sběrný bus k dispozici 

Ubytování: Typický jihotyrolský rodinný hotel s bohatou polopenzí v údolí Taufers, sauna, 
rustikální sklepní bar, viz https://www.hotel-egitz.com/ Blízký rekreační areál Cascades 

   

Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol po celé trase, 7x nocleh v hotelu, hotelová sauna, 7x 
polopenzi, standardní pojištění (viz. všeobecné podmínky), informační materiály, mapky 
doporučených tras, vedoucí zájezdu.                                                                                                                                   
Cena nezahrnuje: Zbývající stravu, vstupy, lanovky a další neuvedené služby. 

 

http://www.loudatour.cz/narocnost_2010.php
https://www.hotel-egitz.com/
http://cascade-suedtirol.com/

