JULSKÉ ALPY NA KOLE
8 denní cykloturistický zájezd na trojmezí Slovinska, Itálie a Rakouska - TOP zájezd naší CK.
Jedná se o zájezd do nádherných vápencových hor, bezkonkurenčně jednoho z nejhezčích pohoří
v Evropě. Video zde: youtu.be/8nIXi1JcrAM Je zde spousta nových cyklostezek vybudovaných
na zrušených železnicích s perfektním povrchem a profilem s klesáním do údolí. Převážná část
tras vede z kopce, pokud se nám do cesty postaví stoupání, můžeme využít výhod doprovodného autobusu.
Neomezíme se jen na Slovinsko, ale zavítáme několikrát s
kolem i do Itálie. Další výhodou je ubytování na jednom
místě. Pohodově na kole - každodenní výjezdy busem
převážně z kopce pod alpskými velikány, kolem zelených luk
a malebných vesniček v podhůří, s výhledy na vápencové
skály, osvěžení v krásných a průzračných jezerech - italských
Lago di Predil, Laghi
Di Fusine a slovinském
Bledu
a
Bohinji,
odpočinek a koupání
na
březích
řek,
vodopády, cykloturistika i pěší turistika. Neskutečně čistá řeka Sava plná
pstruhů. Pro sportovnější bikery je možno připravit náročnější varianty tras.
Budete mít také dostatek prostoru pro ochutnání vyhlášené slovinské kuchyně.
Gastronomické zážitky doporučujeme umocnit vynikajícím slovinským vínem
nebo pivem např. značky Zlatorog. Nespornou výhodou je příbuznost
slovanského jazyka, usnadňující komunikaci a přátelský vztah Slovinců k
Čechům. Ubytování: apartmánový dům s terasou a výhledem na hory ve
starobylé vesnici Podkoren, typické pro tuto část Julských Alp, vzdálená
pouhé 2 km po cyklostezce od Kranjské Gory. Luxusně zařízené
apartmány jsou vybaveny 1, nebo 2 ložnicemi, wi-fi v celém objektu.
Všechny apartmány jsou kompletně vybavené kuchyní a jídelním koutem
s možností vlastního vaření.
Varná
deska,
trouba,
lednička, myčka, rychlovarná
konvice,
mikrovlnka,
kávovar, toustovač atd. TV s
plochou
obrazovkou,
koupelna s fénem, WC, ložní prádlo, ručníky. Více foto zde:
www.podkorenapartments.com/about
Kranjská Gora je nejznámější
turistické centrum severní části Julských Alp s malebným vesnickým
centrem a bohatým kulturním dědictvím. Nachází se v údolí Sávy Dolinky
v nadmořské výšce 810 metrů. Je to největší a nejlépe vybavené lyžařské
centrum ve Slovinsku, které v zimě pravidelně hostí závody světového
poháru ve sjezdovém lyžování.
Počet dní na kole : 6 Nenáročná pohodová cykloturistika, možnost využití doprovodného busu.
Doporučené kolo: trekkingové, horské Náročnost: nízká až střední

Doprava: klimatizovaný autobus se speciálním přívěsem na kola. Ubytování: viz popis výše
Stravování: vlastní, nebo v restauracích – speciality slovinské kuchyně.

Termín a cena:

17.8. – 24.8.2021

9 500 Kč / děti do 15 let sleva 20% /

Záloha ve výši 1 000 Kč do 31.3.2021

Při noclehu v obývacím pokoji s rozkládací sedačkou a komfortním dvoulůžkem
sleva 2 000 Kč / osoba

V ceně je zahrnuto: doprava klimatizovaným busem se speciálním vlekem na kola,
přeprava kol, autobus je k dispozici každý den, kopíruje naši trasu, jsou zařazeny čekací zastávky,
na kolo si proto můžete vzít s sebou jen nejnutnější věci. 5x nocleh v apartmánech včetně všech
poplatků, povlečení, ručníků, pobytové taxy a závěrečného úklidu, informační a propagační
materiály. Pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: cestovní pojištění cca 20 Kč os./den, nepovinně lanovka Sella Nevea 10 €,
lanovka k poutnímu kostelu Monte Lussari 11 €, soutěska Vintgar 4 €, případně další vstupné.
Není podmínkou zúčastnit se doporučeného programu, můžete si udělat svůj vlastní program,
nebo popř. volný den.
Program: 1.den: odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční přejezd do Itálie. 2.den: Sella Nevea Po nočním přejezdu
skládání kol v sedle Sella Nevea v Itálii, možnost výjezdu lanovkou bez kol k chatě Rifugio Gilberti, krátká nenáročná
pěší turistika pod horskou skupinu Kaninu s úžasnými výhledy. Na
kole sjezd k jezeru Lago di Predil a poté do Tarvisia. Odtud buď
busem, nebo na kole po zrušené železnici - cyklostezce do Slovinska
na místo ubytování v Podkorenu.
3.den: Bovec Ráno výjezd busem do sedla Paso di Predil / 1 157
m.n.m. / na italsko-slovinské hranici . Zde vojenská pevnost z I. sv.
války Batteria Sella Predil s nádhernými výhledy na italskou stranu a
na jezero. Ze sedla a hranice navíc úžasný výhled do Slovinska na
Mangart, pevnost Fort Predel a vesnici Strmec. Pro nejnáročnější
výzva v podobě výjezdu na kole tunely vojenskou horskou silničkou
z I. sv. války až pod vrchol Mangartu / ze sedla cca 12 km, sedlo pod
Mangartem 2 050 m.n.m. / Přes Fort Predil a horskou vesničku Strmec
kolem pevnosti Kluže z I.svět.války do Bevecu. Dolina Soči. Busem zpět na místo ubytování.
4.den: Kranjská Gora + okolí Volný individuální den bez doprovodného busu. Na kole do Kranjské Gory, zajížďka do
doliny Pišnica k jezerům Jasna. Pro náročné možnost výjezdu na sedlo
Vršič 1 611 m.n.nm – 800 m převýšení. Dále možnost zajížďky do další
vyhlášené slovinské doliny Planica a Tamar – skokanské můstky – skoky a
lety na lyžích, několik světových rekordů. Nebo prohlídka slovinské vesnice
Rateče a zajížďka k nádherným jezerům Laghi di Fusine pod severní stěnou
Mangartu / restaurace, půjčovna lodiček / apod.
5.den: Alpe Adria + Monte Lussari Ráno po snídani odjezd buď busem,
nebo zdatnější na kole do Itálie Camporossa. Skládání kol u spodní
stanice lanovky / 800 m.n.m. /, zde
možnost výjezdu lanovkou k poutnímu místu Monte Lussari / 1 790 m.n.m./,
nádherné místo s úchvatnými výhledy na italskou část Julských Alp až do Slovinska
a Rakouska - korutanské jezerní pánve. Najdete zde obchůdky se suvenýry, poutní
kostel, vyhlídkové restaurace s vynikající italskou kávou. Výjezd bez kol, možnost i s
koly, ale následuje velice náročný sjezd do údolí - jen pro náročné. Po návratu
lanovkou zpět ke kolům vyrazíme po cyklostezce – zrušené železnici Alpe Adria.
Jedná se o těleso zrušené železniční tratě, které tu říkají Pontebbana. Následujících
50 kilometrů budeme
pořád klesat s prakticky
stále stejným sklonem. Perfektní asfalt, nalajnovaná
cyklostezka, desítky tunelů a viaduktů, nádherné scenérie.
Jestli existuje něco jako cyklistický ráj, tak na Pontebbaně ho
máte. V městečku Pontebba možnost občerstvení – několik
levných a vynikajících pizzerií.
Za vesnicí Dogna se nachází bývalé nádraží Chiusaforte, které
dnes slouží jako restaurace s výhledem a historickými
fotografiemi - minimuzeem, rozhodně se tu zastavte.
Cyklostezku ukončíme ve vesnici Mogio Udinese. Zde navečer
naložení kol a busem zpět na místo ubytování. Podívejte se na
video: www.youtube.com/watch?v=67rzGnqMsy4

6.den: Bohinj Busem do Bohinjské Bistrice, kde bude následovat celodenní
program v oblasti Bohinje. Nejprve výjezd krátkou dolinou k vesnici Jereka a poté
táhlým klesáním malebnými vesničkami Srednja Vas a Stara Fužina k jezeru Bohinj.
Po cestě několik krásných kostelíků. V Ribčev Lazu na kraji jezera památník prvních
pokořitelů Triglavu s výhledem na jeho vrchol. Po jeho jižní straně můžeme dojet až
k vodopádům Savica, nebo můžete vyjet lanovkou s převýšením 1 000 m na Vogel
s leteckým pohledem na oblast
Bohinje a úžasným panoramatem
Julských Alp / bez kol /. Nebo
možnost půjčení lodiček, nebo
koupání na spoustě míst okolo jezera. Nakonec dne po cyklostezce
podél řeky Sava Bohinjka k busu do Bohinjské Bistrice. Busem zpět na
místo ubytování.
7.den: Bled Na kole po perfektní cyklostezce – zrušené železnice
podél řeky Sava Dolinka do Dovje a Mojstrany. Odtud možnost
zajížďky do další doliny Vrata pod severní stěnu nejvyššího vrcholu
Slovinska a národní hory Slovinců Triglavu k chatě Alježov dom. Po
cestě nádherný vodopád Peričnik. Z Mojstrany do další nádherné
triglavské doliny Radovna, občerstvení v restauraci Psnak, ekologická domácí kuchyně
- místní tradicionální speciality. Po občerstvení pokračujeme dolinou Radovna k jezeru
Bled. Možnost zajížďky k nejznámější slovinské soutěsce Vintgar – prohlídka bez kol.
Na závěr zájezdu perla Julských Alp – jezero Bled, které je ledovcového původu.
Jezero se dá pohodlně objet a je zde několik koupacích míst, např. s výhledem na
fotogenický Bledský hrad. Pokud si zapůjčíte lodičku, můžete zkusit návštěvu
ostrůvku Blejski Otok včetně kostelíku, kde si můžete zazvonit na Zvon přání. Navečer
naložení kol a přes Rakousko noční přejezd domů. 8.den: příjezd do ČR v ranních
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, 790 01, Jeseník,
č. účtu: 1011957304/ 6100
E: mikusmik@seznam.cz
M: +420 603 924 607
W: www.mikulenka.net

