Vás zve na hlavní cykloturistický zájezd

Pobaltí – Litva, Lotyšsko a Estonsko
19. - 30. června 2020
POZOR !!! Pro realizaci zájezdu je potřeba 25 přihlášených členů KČT Hukvaldy se složenou
zálohou před Valnou hromadou, v případě nenaplnění počtu do tohoto data se zájezd ruší a
bude připraven náhradní program !!! V případě zrušení zájezdu Vám budou zálohy neprodleně
vráceny.
Odjezd autobusu v pátek 19.6. v pozdních večerních hodinách od hotelu Hukvaldy. Nastupovat lze i na
autobusových zastávkách směrem na Rychaltice.
Ubytování je zajištěno:
-

Litva Marijampole - 20.6.
Lotyšsko Riga - 21.-24.6.
Estonsko Parnu - 24.-27.6.
Litva Zarasai - 27.-29.6.

Cena zájezdu:
Členové odboru KČT: 7 800 Kč

-

1
3
3
2

noc Motel Luna(polopenze) http://motelluna.lt/
noci Hotel Sabina(polopenze) http://hotel.sabina-s.lv/
noci Guesthouse Manniku(snídaně) http://www.manniku.com/
noci chatky Camping Pod (polopenze)

Ostatní účastníci: 8500 Kč

Předběžný program zájezdu:
19-20.6.– večer odjezd, cesta přes Polsko do Litvy, projížďka na kolech Kalvarija – Marjampole, –
ubytování, večeře.
21.6. – odjezd směr Bauska, Rundale následně směr Riga na kolech (místo nakládaní kol bude upřesněno)
dále autobusem do Rigy – ubytování, večeře.
22.6. – na kole do NP Kemeru a po okolí Rigy – ubytování, večeře.
23.6. – autobusem do NP Sliteres, na kole projížďka národním parkem a po pobřeží, zpět autobusem do
Rigy – ubytování, večeře.
24.6. – odjezd z Rigy do NP Gaujas – v podvečer přejezd do Parnu, ubytování
25.6. – autobusem s trajektem na ostrov Saaremaa, návštěva hradu Kuresaare a projížďka po ostrově,
návrat autobusem to Parnu, ubytování
26.6. – autobusem do NP Lahemaa projížďka na kole poté přejezd do Tallinu (projížďka nebo procházka
po městě) ve večerních hodinách návrat do Parnu, ubytování
27.6. – autobusem do Rezekne, projížďa na kole, poté přejezd na ubytovaní u lotyšsko-litevských hranic,
Zarasai – ubytování, večeře
28.6. – projížďka po okolí Zarasai – ubytování, večeře
29.6. – přejezd do NP Aukstatijos, v odpoledních hodinách nakládání kol a cesta přes noc domů.
Přihlášky s účastnickým poplatkem 1.000 Kč přijímáme do 27. 12. 2019 na kontakty v zápatí. Po
tomto datu neplatí přednost pro členy KČT a budou potvrzeny přihlášky nečlenů našeho klubu. V případě,
že se ze zájezdu odhlásíte v termínu kratším než 30 dnů před odjezdem, zálohu nevracíme (storno
poplatek). Druhá platba do 13.února ve výši 2.000 Kč. Doplatek ceny zájezdu uhraďte nejpozději
do 15. května 2020.

Zájemce o pohodlnější dopravu mohou využít letecké spojení navazující na náš program.
Veškeré náklady na leteckou dopravu si zjišťuje a hradí účastník sám nad rámec ceny
zájezdu.
Např. let 21.6. z Katowic nebo Krakow do Rigy cena v době přípravy pozvánky cca. 3.000 Kč
Plán navštívených míst:

