
Cestovní kancelář 
TRAXMANDL TOUR

Most, Pod Resslem 1978, 434 01
Tel.: 476 100 351 

e-mail: traxtour@gmail.com
člen Asociace cestovních kanceláří a agentur 

JIŽNÍ BAVORSKO NA  KOLECH 2019
 ÚDOLÍMI BAVORSKÝCH ALP V OKOLÍ  ZUGSPITZE  

Program:

1. den: Odjezd v časných ranních hodinách z  Mostu  v  4,30 hod.,  z  Prahy  v  5,45 hod.,  přesun
busem do  Německa do  Biberwieru,  k pramenům řeky  Loisach, vyložíme kola a na nich
pojedeme  po   cyklostezce  Loisachradweg  přes  Grainau,  GaPa,  Farchant  na  místo
ubytování  v  městečku  Oberau.  Garmisch-Partenkirchen -  největší  německé sportovní  a
rekreační středisko ležící v hlubokém údolí pod pohořím Wettersteingebirge.
Bus 590 km, kola 35 km.

2. den: Na kolech přes  Eschenlohe, Bad Kohlburg, Oberammergau, Ettal  zpět do  Oberau na
stejné místo  ubytování.   Ettal -  rozlehlý  benediktinský klášter  v nadmořské výšce 900 m.
Benediktini mají vlastní palírnu, klášterní pivovar .  Autobus vyjede pouze v případu nouze.
Jedná se o okruh, který se dá jet v několika různě dlouhých úsecích.
 Bus 0 km, kola 50 km. 

3. den:  Na kolech do GaPa a odtud dále k městu Klais a poté kolem zámků Kranzbach a  Elmau ,
postavený v letech 1914-16 , k jezerům Ferchensee a Lautersee do Mittenwaldu - půvabné
městečko s krásnými fasádami a vyřezávanými štíty.  Poté ještě navštívíme Buckelwiesen a
Krun a vrátíme se opět přes Klais do Oberau na místo ubytování.  Autobus vyjede pouze v
případu nouze. Jedná se o okruh, který se dá jet v několika různě dlouhých úsecích.
Bus 0 km, kola 65 km. 

4. den: Na  kolech  z  místa  ubytování  opět  po  cyklostezce  Loisachradweg přes  Eschenlohe  a
Ohlstadt k jezeru Kochelsee, kde ve stejnojmenném městečku cestu ukončíme a naložíme
kola. Odjezd  do  ČR.  Bus  560  km,  kola  40  km.  Příjezd  do  Prahy,  Mostu   v  nočních
hodinách.

Ubytování :Hotel Alpenhof*** Oberau ,  http://alpenhof-oberau.de/, dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním
zařízením, možnost přikoupení večeře v ceně 380 Kč/os.

Termín: 8.5. -  11.5.2019  ( středa – sobota )   Cena: 6550 Kč/os. 

Cena zahrnuje:  3 x ubytování v hotelu se snídaní, dopravu autobusem včetně dopravy kol, průvodce,  servis,
mapy, pojištění CK proti úpadku 

Cena nezahrnuje: komplexní pojištění u pojišťovny Uniqua ( 150 Kč/pobyt). 

Organizace přesunů: vždy ráno vyjede skupina  a v určených dnech o pár hodin později autobus s vozíkem na
kola a na předem stanovených místech nabere cyklisty, kteří už nechtějí jet dál.

 CK si vyhrazuje právo na změnu programu v případě doporučení místních institucí a v případě změny
počasí a to s ohledem na bezpečnost klientů.

SLEVA 300 KČ/OS. PŘI SLOŽENÍ ZÁLOHY VE VÝŠI 1500 KČ/OS. DO 1.12. 2018.

http://alpenhof-oberau.de/
mailto:traxtour@iol.cz

