
Závazná přihláška na letní poznávací cyklopuťák 

Kdy? : 14 – 28.7 2019  odjezd od GTM v neděli 14.7 v 8:00 

Doprava: cyklobus + cyklovlek+ vlastní síla (KOLA) 

Ubytování:  v kempech ve stanech 

 noc strávíme 2x v Německu, 3x v Rakousku, 2x na Slovensku, 2x v Maďarsku, 1x 

na Ukrajině, 3x v Polsku  

Stravování: povezeme s sebou trvanlivé potraviny (konzervy), vaření ve vlastní režii, občas si 

dopřejeme luxus v restauraci  

Co s sebou? = DŮLEŽITÉ! Vybavení na zrealizování cesty 

pas, občanský průkaz 

seřízená kola + potvrzení o seřízení 

pumpička na kolo (stačí do trojice), náhradní duše (každý), lepení, HELMA 

BYDLENÍ: stan (stačí do trojice) – s přihlášenými domluvíme schůzku, spacák, karimatka 

PRAKTICKÉ: vlastní cestovní nádobí, příbor, náhradní boty, cyklo oblečení (především 

cyklokalhoty, cyklorukavice), dostatek sportovního oblečení (v kempech lze vyprat), 

hygienické potřeby, lahev (objem min. 1l) 

S SEBOU KROSNU, NIKOLIV KUFR! NEJEDE SE NA ALL- INCLUSIVE ZÁJEZD DO HOTELU 

PS.: do autobusu se vejde téměř vše, ale plesové šaty a umyvadlo potřebovat nebudeme 

Cena: 15 000  kč 

 Zahrnuto: doprava, ubytování, strava, zdravotní pojištění 

 Nevratná záloha 8 000 splatná do 30.4 

 NEZAHRNUJE kapesné- podle Vašeho uvážení (v eurech) 

V PŘÍPADĚ NEDOSTATKU SIL, JE K DISPOZICI AUTOBUS, KTERÝ NABERE 

KOHOKOLI, KDYKOLI 

denně ujedeme maximálně 60km 

Přihlášku prosím odevzdat do 30.4, nevratnou zálohu poslat také do 30.4 na účet č. 

2114545972/2700, zpráva pro příjemce: JMÉNO, PŘÍJMENÍ, CYKLOPUŤÁK 

          

Závazná přihláška na letní poznávací cyklopuťák 

Své dítě ………………………………………………….., narozené ………………., závazně 

přihlašuji na letní poznávací cyklopuťák v termínu 14. – 28. 7. 2019. 

Datum, místo:      Podpis zákonného zástupce:  



 

 

 

14. 7. – 8:00 odjezd z Prahy – ulice Střížkovská 32/27 - Ústí nad Labem  

My pojedeme z Ústí do Drážďan na kole – a autobus na nás bude čekat tam – odveze nás do 

Lipska - budeme tam bydlet v kempu 

15. 7. Na kole vyrazíme z Lipska – Bogen  – autokemp 

16. 7. z Bogen pojedeme na kole – do Passova, kde potřebujeme vyzvednout a odvézt do 

kempu do Linze se ubytovat 

17. 7. – z Linze směr Vídeň – domluvíme operativně – jedeme na kole, poté vyzvednout na 

trase a odvézt do Vídně 

17. 7. - 19. 7. – bydlíme v kempu ve Vídni 

19. 7. – 21. 7. z Vídně na kole odjíždíme do Bratislavy – kde strávíme v kempu další 2 noci 

21.7. Bratislava -  Budapešť – vyrazíme na kole  po cestě nás autobus nabere a doveze nás do 

Budapešti – do kempu 

21.7. - 23.7. Budapešť 

23.7 – Budapešť – Užhorod  - autobusem – přespíme u Užhorodu 

24. 7. – Užhorod – Krakow (autokemp) 

25. 7. – Krakow  - Wroclaw (autokemp) 

26. 7. – Wroclaw – Jelenia Gora (bus) – přesedneme na kola – a dojedeme do Zhořelce 

27. 7. – Zhořelec (Görlitz) – Liberec na kole – v Liberci nasednout a večer být v Praze 


