KOLEM BALTU NA KOLE
8 denní cykloturistický zájezd k Baltskému moři v Polsku - TOP zájezd naší CK.
V průběhu zájezdu navštívíme hned 2 památky UNESCO. Na severu Polska je nádherná
příroda, podél pobřeží se táhnou nejhezčí několikakilometrové čisté písčité pláže bez
dlouhých řad slunečníků, chaluh, řas a ježků. Jen malá zajížďka na kole umožní mít pláž a
moře jen pro sebe. Pár desítek metrů od moře se rozkládají
pohádkové borové lesy. Moře a les jsou jen kousek od sebe. S kolem
lze jezdit přímo po mořském pobřeží, kde vlhký písek funguje jako
beton. Stavby jako ze skandinávského filmu, cihlové gotické kostely,
hrázděné statky. Suchozemec ze střední Evropy se rázem ocitne v
docela jiném - romantickém světě, místy vonícím ryzí exotikou.
Příjemný pocit z baltského pobřeží umocňuje svěží vánek, lesní stín,
množství cyklotras a
možnost kdykoli se
vykoupat. Lidé jsou příjemní a váží si turistů jako zdroje obživy.
Poznáte ihned, že se k nám jako ke svým sousedům chovají
velmi přátelsky, že nás mají rádi. Po trase narazíte na malá i větší
občerstvení, která jsou mimochodem vynikající – rybí speciality,
všechny druhy masa na mnoho způsobů, pirohy, gofry, ovocné
omelety, zmrzliny. Češi „ohrnují“ nos nad polským pivem, které
je jiné než české, je jemnější a obvykle má větší obsah alkoholu,
rozhodně ale není špatné. Pokud pojedete po pláži, blízkost
obydleného místa poznáte spolehlivě podle houstnoucího počtu
lidí na jinak poloprázdných plážích. K Baltskému moři jezdívali
čeští turisté hlavně za minulého režimu, ale v současnosti je
naprosto neprávem opomíjeno, což je velká škoda. Baltské moře
není tak teplé jako Jadran, voda mívá v červenci kolem dvaceti
stupňů Celsia, teplota vzduchu bývá obvykle kolem pětadvaceti
stupňů, což je ale pro cykloturistiku naprosto ideální destinace. O
Čechy na polském pobřeží moc nezavadíte, proto obvykle mívají
zdejší podnikatelé z návštěvy Čechů nefalšovanou radost. Čech si
v praxi vyzkouší, že domluvit se s našimi severními sousedy opravdu
není nijak těžké, např. při domluvě v restauraci. Ceny jsou pro nás
velmi přátelské, cenová hladina je stejná jako u nás a místní lidé jsou
vesměs ochotní a velmi příjemní. Cihlové stavby kostelíků či
všudypřítomné hrázděné chalupy rybářů nám zase připomínají, že
nejsme v nám blízkém Slezsku, ale v Pomořansku, jehož dějiny jsou
mnohem více spjaty se severskými městy, s Řádem německých rytířů
a se středověkým obchodně-politickým spolkem Hanza.
Ubytování: Hotel Willa u Ewy je rekreační dům a nachází se v klidné oblasti, v malebném městečku
Władysławowo – Chłapowo, 800m od Baltského moře. Jedná se o rodinný podnik, čemuž odpovídá vysoká
kvalita služeb. Nabízí světlé pokoje s bezplatným Wi-Fi pro 2, 3 a 4 osoby. Naše CK má s ubytovatelem
domluveno, že v případě manželských nebo partnerských párů bude ubytování v pokojích pro 2 osoby bez
doplatku. Pokoje jsou vybaveny TV, lednici a varnou konvicí. V koupelně je sprchový kout. K dispozici je ložní
prádlo a ručníky, většina pokojů má balkon, pokoje v přízemí mají přímý vstup do zahrady. K dispozici je
restaurace, která nabízí místní polské domácí pokrmy. Součástí hotelu Willa u Ewy je zahrada s grilem, dětské
hřiště a terasa. K dalšímu zařízení patří multifunkční konferenční místnost vhodná pro pořádání porad, nebo
neformální večerní posezení, kulečník, stolní tenis a herna pro děti.

Počet dní na kole : 6
Nenáročná pohodová cykloturistika, možnost využití doprovodného busu.
Doporučené kolo: trekkingové, crossové, horské Náročnost: nízká až střední

Stravování: polopenze v hotelové restauraci, která nabízí pro ubytované hosty příjemné prostředí k
posezení, podávají se zde gurmánské několika chodové snídaně i bohaté večeře formou švédského stolu
skládající se ze 2 polévek, úžasných polských specialit a několika druhů salátů. Veškeré podávané jídlo je
z čerstvých surovin, žádné polotovary, na kvalitu a množství bedlivě dohlíží sám majitel pan Okulski. Stravování
je bezesporu dalším vrcholem tohoto zájezdu, ihned po cykloturistice.

Termín a cena:

9.8. – 16.8.2021

9 500 Kč
/ děti do 15 let sleva 20% /
Záloha ve výši 1 000 Kč do 31. 3. 2021

V ceně je zahrnuto: doprava klimatizovaným autobusem se speciálním vlekem na kola, přeprava kol,
autobus je k dispozici každý den, kopíruje naši trasu, jsou zařazeny čekací zastávky, na kolo si můžete vzít s
sebou jen nejnutnější věci.
5x nocleh v hotelu s polopenzí včetně všech poplatků a závěrečného úklidu, povlečení, informační a
propagační materiály, pobytová taxa, převoz osobních věcí. Pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: cestovní pojištění cca 20 Kč os./den, vstupné do hradu, národního parku, na vyhlídkové
věže, majáky, případně další vstupné / cena jednotlivých vstupů je cca 50 Kč, mimo Malborku /. Není
podmínkou zúčastnit se doporučeného programu, můžete si udělat svůj vlastní program, nebo popř. volný
den.

Program: 1.den: odjezd ve večerních hodinách směr Polsko. 2.den: Křižácký hrad Malbork - ráno příjezd do města
Malbork - hrad Řádu německých rytířů, který se nachází na seznamu
světového kulturního dědictví
UNESCO, prohlídka hradu cca 2
hodiny / vstupné s hlasovým
průvodcem 47 zl = cca 300 Kč /.
Jde o největší gotickou stavbu
na světě a zároveň o největší
světovou stavbu z cihel. Stavba
křižáckého hradu byla zahájena
Řádem německých rytířů asi v roce 1274. Mezi lety 1309-1457 byl Malbork dokonce sídlem samotného velmistra řádu
a hlavním městem křižáckého státu. Velmistrova tvrz nikdy nebyla dobyta. Po prohlídce odjedeme na místo ubytování do
Chlapowa – Villa u Ewy, ubytování, seznámení s okolím – koupání v moři, večeře, volná zábava.
3.den: Helská kosa - autobusem ráno po snídani do městečka Hel, jehož historie je velmi dlouhá – již na konci 12. století
zde stála osada, jejíž obyvatelé se věnovali obchodu se sledi, z nichž se už stovky let vyrábějí desítky nejrůznějších
delikates. Zde můžete navštívit místní muzeum mořského rybářství v
budově bývalého gotického kostela ze 14. století, nebo na kole dojet až na
samý konec Helské kosy. Odtud zpět na místo ubytování na kole po Helské
kose - příroda zde vytvořila 35 kilometrů dlouhý a pár set metrů široký
písečný násep, doslova zaťatý jako kosa hluboko do Baltského moře. Po
staletí významný bod vojenských stratégů dnes slouží především turistům.
Hlavní magnet představuje bezesporu fantastická cyklostezka, která vede
po celém poloostrově. Je krásně schovaná pod vzrostlými borovicemi, takže
zde nefouká ani nepraží slunce, navíc vede víceméně po rovině. Během
výletu se můžete kdykoliv rozhodnout pro osvěžení v moři buď nalevo
v klidnějším Puckém zálivu nebo napravo na druhé straně v divočejším

otevřeném moři / 40 km /.
4.den: Polská Sahara - autobusem ráno po snídani do městečka Leba,
video zde: youtu.be/X4akqq5WCTA, youtu.be/7_ORu4SRpIw odsud na kole
do Słowińského Národního parku, video zde: youtu.be/-tzsGpaHtVw,
jedné z nejatraktivnějších turistických destinací v Polsku přezdívané
Polská Sahara, která je od r. 1977 zahrnuta organizací UNESCO mezi
biosférické rezervace planety (vstupné 6 zl = cca 40 Kč). Jeho největší
zajímavostí jsou obrovské pohyblivé písečné duny v bezprostřední

blízkosti baltského pobřeží, jež se vlivem větru postupně přesouvají. Nejznámější z pohyblivých dun je Łacka Góra vysoká
42 metrů. Duna se přesunuje o více než deset metrů za rok, neustále přesouvaná zdejšími větry. Navštívit můžeme také
vojenské muzeum, kde byly během druhé světové války testovány německé raketové zbraně. Po prohlídce parku, dun a
Leby odjezd busem zpět na místo ubytování / 35 km /.
5.den: Pucký záliv - busem do turistického střediska Rewa, zde je
oblíbeným cílem menší asi 500 m dlouhá kosa s názvem Cypel Rewski a
odtud na kole po pobřežní cyklostezce směr sever kolem puckého zálivu.
Po cestě Rzucewo - jednou z největších turistických atrakcí je hrad Jan III
Sobieski. Jedná se o palác z devatenáctého století postavený v
novogotickém stylu. Jezdil jsem lovit samotný král Jan III Sobieski. V roce
1994 prošel palác důkladnou rekonstrukcí a od té doby funguje jako
hotel. Nakonec do městečka Puck - pěkné centrum, přístavní molo
s restauracemi a občerstvením , poté dojezd na místo ubytování. / 40 km /.
6.den: Severní pobřeží – busem do vesnice Wierzchucino, odsud po cyklostezce do vesnice Białogóra – možnost
občerstvení, nebo zajížďky k moři cca 1,2 km. Dále pokračujeme na východ krásnými borovými lesy do přírodní rezervace
Piaśnickie Łąki. Před Dębki se nachází u ústí řeky Piaśnica v oblasti
přímořského parku pěkné místo na koupání v místě, kde se říčka ústí
do moře – zajížďka z cyklostezky cca 500 m. Nachází se zde také
vyhlídková věž Rybaczówka. Dále nás cyklostezka dovede do rybářské
vesnice Dębki - nyní přímořské letovisko s jednou z nejhezčích pláží
polského pobřeží. Je zde několik domů z 19. století a spousta míst
vhodných k občerstvení. Nakonec přes letoviska Karwia a Jastrzębia Góra zpět na místo ubytování / 40 km /.
7.den: Gdaňsk - po snídani a sbalení odjezd busem do oblasti Gdaňského
zálivu. Gdaňsk je historická perla polského severu, která má bohatou historii,
město lze považovat za kolébku polské svobody a kromě krásného centra má
město i velký námořní přístav. V historickém centru uvidíte nádherné
měšťanské domy se štíty zdobenými erby a spoustu kostelů. Na vysoké štíhlé
věži gdaňské radnice se nachází
zvonkohra, která hraje každou
hodinu, a slyšet můžete několik
různých melodií. Budete procházet malebnými úzkými uličkami plných
cihlových domů, kaváren, restaurací a obchůdků. Dále uvidíte repliku
námořní lodi a nádherné domy u městských doků, kolem kterých jsou místní
pekárny, cukrárny i rybárny, které svádí k ochutnávce. V odpoledních
hodinách nakládání kol a odjezd směr ČR. Příjezd na české území kolem 23
hodiny, příjezd do Jeseníku v cca 01 hodin, nejedná se tedy o noční přejezd.
8.den: Návrat domů v nočních hodinách.
Poznámka: za změnu programu jsou považovány objektivní podmínky, které mohou nastat v závislosti na změně počasí, dopravní situaci, úrazu,
onemocnění nebo dalších mimořádných případech především s ohledem na bezpečnost účastníků. Změna pořadí naplánovaných dnů se
nepovažuje za změnu programu. K dispozici je na základě individuální domluvy dětský vozík za kolo značky Thule.

Cestovní kancelář

CYKLOTURISTIKA MIKULENKA
Ing. Mikulenka Milan, Nábřežní 415
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