
Cestovní kancelář TRAXMANDL TOUR s.r.o.
Most, Pod Resslem 1978, 434 01

Tel./fax: 476 100 351
e-mail: traxtour@gmail.com

člen Asociace cestovních kanceláří a agentur 

PODÉL ŽENEVSKÉHO JEZERA NA KOLE 2019
 

Cyklostezkami  podél  vinic,  malebnými  vesničkami  a  pod  opevněnými  hrady. Pohodové  hvězdicové  cyklovýlety  u
nádherného jezera západního Švýcarska a Francie spojené s koupáním v jezeru. Ženevské jezero ( Lac Léman) je
největším  alpským  jezerem,  sevřené  Francouzskými  Alpami,  pohořím  Jura  a  Švýcarskou  plošinou.  Leží  na  toku
řeky Rhôny, která pramení blízko průsmyku Grimselpass (na východ od jezera) a teče dolů přes kanton Valais, kde do
Ženevského jezera vtéká mezi Villeneuve a St. Gingolph.  Žili tu slavní Charlie Chaplin, Fredie Mercure.

PROGRAM:

1. - 2. DEN Z ČR:  Odjezd ve večerních hodinách z Mostu a Prahy.

Noční  přejezd,  odpoledne příjezd  do na místo ubytování  v  oblasti EVIAN, THONON- LES BAINS,  seznámení  se  

s okolím. Busem 1050 km.

3. DEN EVIAN, THONON-LES BAINS

Na kolech přes Evian a Thonon-les Bains kolem malých vesniček projedeme okruh Du Bas Chablais a dojedeme do

středověkého městečka Yvoire a uvidíme první z mnoha švýcarských hradů s jejich typickou architekturou. Zpět na kole

do místa ubytování. Jedná se o okruh, bus vyjede jen v případě nouze. Kola 50 km, bus 0 km.

4. DEN ŽENEVA

Na kolech po cyklostezce  Via Rhona  podél jižní části Ženevského jezara  do Ženevy -  sídla mnoha mezinárodních

organizací,  kde  je  katedrála Sv.  Petra,  promenáda  des  Bastions s  památníkem reformace,  Brunswickův

památník, Palác národů, nejvyšší evropský vodotrysk. Zpět busem. Na kole 60 km,  busem 120 km.

5. DEN VEVEY, MONTREAUX

Busem  směrem k  Lausanne. Odtud na kolech po cyklostezce Via Rhona podél východní části Ženevského jezera k

Vevey , městě  Charlie  Chaplina,  kde  jsou  květinové záhony,  můžeme  ochutnat  i  švýcarskou  čokoládu.  Uvidíme

„Švýcarskou riviéru“, světoznámé Montreaux a pohádkový vodní hrad Chillon na strmém ostrohu nad jezerem , dále na

kolech na místo ubytování.  Na kole 60 km.  Busem 120 km. 



6. DEN | CHAMONIX MONT BLANC

Autobusový výlet bez kol do Chamonix - kolébky horolezectví a zimních sportů ležící na severním svahu Mont Blancu a

dějiště prvních zimních olympijských her roku 1924. Možnost vyjet lanovkou na  Le Brévent nebo Aiguille du Midi.

Busem 200 km.

7. DEN LES GORGES DU PONT DU DIABLE

Na kole k ďáblovým jeskyním údolím řeky La Dranse. Na kole 30-60 km. Bus zůstává na místě.

8. VOLNO, Alternativně výlet lodí z Evians do Lausanne po Ženevském jezeře, případně okruh na kolech do oblasti

Annemasse.  Bus zůstává na místě.

9. DEN  MURTEN  A PŘESUN DO ČR

Naložení kol na bus, odjezd , zastávka u jezera Murtensee  a v městě Murten s hradem. V nočních hodinách návrat.

Busem 1100 km.

Ubytování : ZenitudeHôtel-Résidences      Les Terrasses du Lac ***      https://goo.gl/w4xdfY

Ubytování se nachází 20 minut chůze od pláže, jen několik kroků od golfového hřiště Evian, nabízí studia a apartmány  s

balkonem nebo terasou. Apartmány mají  vybavenou kuchyni, myčku, TV s plochou obrazovkou, nechybějí 

ručníky ani ložní prádlo. Je zde výtah.

Vybavení: Wifi, bazén, supermarket  Lidi  (5 minut pěšky) a Carrefour (10 minut pěšky) 

studia  26 m²  Vybavení pokoje: tv, připojení k internetu, kuchyňský kout s mikrovlnnou troubou, myčkou,  ledničkou

Apartmán   48  m2  zahrnuje  pokoj  s  oddělenými  lůžky,  manželský  pokoj  a  rozkládací  pohovku  v  obývacím pokoji.
Vybavení apartmánu:  tv, lednička, mikrovlnná trouba, varná konvice, kuchyňské potřeby, balkon

Termín: 28.6.-6.7.2019 (Pá-So)
Cena: Kč/os.

APT 4/4 APT 4/3 ST2/2

10 800 Kč 11 300 Kč 11 600 Kč

Cena zahrnuje:  7 x ubytování v studiích (obsazeno 2 osobami ) nebo apartmánech ( obsazeno 4 osobami)  dopravu 
autobusem včetně dopravy kol, průvodce,  servis, mapy, pojištění CK proti úpadku, místní taxu, závěrečný úklid

Cena nezahrnuje: komplexní pojištění u pojišťovny Uniqua ( 300 Kč/pobyt), vstupy

Organizace přesunů: vždy ráno vyjede skupina  a 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 15.11. 2018.

https://goo.gl/w4xdfY
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