!Májový Balaton a termály v Maďarsku netradičně!
Pro velký zájem si Vás dovolujeme pozvat na kolo, brusle s relaxací do Maďarska
Termín: 28. 4. – 1. 5. 2012 - májový
(pozor !!! pondělí je pracovní den)
Odjezd v sobotu 28. 4. : 6.15 Dačice - Horní náměstí, nakládání kol již od 5.30
6.50 Slavonice - autobusové nádraží
7.10 Dobersberg- benzínka

Cena : 3.200 Kč (doprava, průvodce, ubytování, včetně polopenze!! )
Návrat: v úterý ve 20.00 do Slavonic a Dačic
Platba na účet: do 20. 3. 2012 Volba pro Slavonicko
Možnost proplacení fakturou z FKSP
Sparkasse č.ú. 7100004422/7940 var. symbol : 1052012 - pište tam jména!!
Zájezd je určen hlavně pro cyklisty, ale i in-line bruslaře .
Po celou dobu bude k dispozici autobus. Podrobný kulturní program upřesníme i dle Vašich
zájmů a požadavků. Nezapomeňte pas či občanský průkaz!!!!
Pojištění: v případě zájmu si sjednává každý sám!!!
Klikni na odkaz !!
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww.balaton.cz%2Fzankarekreacni-stredisko

Malá charakteristika : Pohodová cyklistika kolem jedinečného stepního jezera kam se jezdilo a
dnes už zase jezdí. Pohodové cyklovýlety kolem 77 km dlouhého "maďarského moře". Balaton,
zasazený v krásné přírodě, je pro cyklisty přímo ideálním místem s vyspělou infrastrukturou. Hrady
a zámky, maďarské vesničky, vinice a sady, výhledy na jezero, termální jezera a jeskyně, pláže,
koupání. Balaton je bezesporu nejnavštěvovanějším místem v Maďarsku, nejen samotné jezero, ale
i města a místa v jeho bezprostředním okolí. Voda v jezeře se v létě podobá teplotám Karibiku, čisté
pláže a přístavy s příznivými cenami. Příroda obdarovala Balaton až marnivým nadbytkem
přírodních krás. Kdo se jimi chce pokochat, udělá dobře, když nejprve vyhledá některou z
nespočetných vyhlídek, a nebude na škodu, když si s sebou vezme i fotoaparát. Rozvoj cyklostezek,
k němuž dochází v posledních letech, usnadňuje poznávání tohoto kraje na kole.

!!!Organizace a propozice!!!
Sobota 28.4.: Příjezd autobusem do Zánka na severozápadním břehu Balatonu
Vykládání kol, ubytování. Odpolední projížďka cca 30 km nebo vystoupit dřív a dojet
do Zánky
Ubytování na stejném místě 3x , 2 - 4 lůžkové apartmány o samostatných ložnicích s
kuchyní, koupelnou a WC.
Polopenze zajištěna pro všechny, je už i v ceně po celé tři dny!!!
Neděle 29.4: snídaně,
1.trasa kolem Balatonu- východní část přejezd přes poloostrov Tihany, do Zamárdi.
Objedeme severovýchodní část Balatonu a vrátíme se zpět do Tihany a Zánky.
Pondělí 30.4. snídaně, dokončit jihozápadní část Balatonu. Do Keszthelynu a
případně lázní
!!!Možnost individuálních výletů!!!
Lázně Hevíz
Je to jedinečné horke přírodni jezero s velice dobrou
léčivou vodu.
POZOR!!! Hloubka jezera je
několika desitek metrů! Takže doporučujeme lidem co umi plavat, nebo na
miste si mohou půjcit speciálni kruh.
můžeme vykoupat za libovolného počasi.
Informace o láznich najdete zde:
http://www.hunguesthotels.cz/cs/madarsko/Heviz-mini-pruvodce-laznemi
Vstupenky: budeme kupovat co nejvýhodněji - skupinovou vstupenku na 3 hodiny
Skupinova cena na osobu
2300 Ft (cca: 7,70 Euro), kabinka 1000 Ft (3,40 Euro) a k tomu se plati
VRATNA ZÁLOHA taktéž 1000 Ft. Lázne jsou otevřené od 9 do 18 hod.
Neni třeba se hlásit předem.
Zjistíme na místě dle zájmu- není v ceně zájezdu!!!
Úterý 1.5. : je možnost udělat lázně také až v úterý- dle domluvy a počasí.
15.00 nakládání kol a návrat do ČR
Přihlášky: raději dřív( už je jich 15) s datem narození, bydlištěm a číslem
dokladu, na který cestujete poslat
mailem, telefonicky, nejdéle do 20. února 2012 !!!
Seznam dle došlých přihlášek!!

Stravování - polopenze pro všechny v ceně !!!, možnost uvařit si kávu, čaj, atd. zařízená kuchyně v apartmánu
Nápoje vezeme s sebou - možnost nákupu v autobusu
Cena zahrnuje







dopravu včetně dopravy kol v přívěsu, Štefl – tour - Dačice,
3x ubytování ve 2 - 4 lůžkových apartmánech, polopenze
průvodce, informační materiály a mapy tras.
Cena nezahrnuje

vstupy do objektů, zámků a muzeí, termálů, lodní dopravu
pojištění léčebných výloh pro danou aktivitu

Informace :

Jiří Beneš – tel: 606630399, befuc@centrum.cz
Pavel Novotný – tel: 731525101, restaurace_malinkovi@quick.cz
Jaroslava Šteflová 384420361 cestovka@stefl-tour.cz

Info o prostředí kde budeme ubytováni
Bezplatné sportovní a jiné možnosti:
- používání vlastní pláže (možná, že v konci dubna už se bude možnost otužilcům typu Rudy
se vykoupat v Balatonu),
- venkovní sportovní hřiště: volejbal, streetbal, košíková, travnaté
fotbalové hřiště, plážový volejbal a nohejbal, lesní tělocvičná dráha).
Placené služby v kostce, které mohou přijít do úvahy ve našem případě:
- posilovna: 2 Euro na osobu a hodinu,
- tenisové kurty na hodinu 3 Euro,
- sauna 8 místní (suchá) 2,90 Euro na osobu,
- internetový sál pro 27 osob (27 počítačů k dispozici) na hodinu: 14 Euro
za sál,
- vodní kolo 5,60 Euro na hodinu,
- loď speciál (Tátika) max. pro 80 osob na hodinu 124 Euro.
Pár cenných rad na závěr:









kolem Balatonu je mnoho cyklostezek jezdí se prakticky jenom po nich, většina úseků
má asfaltový povrch vhodné i na in-line brusle
cesta autem k Balatonu trvá cca 7 hodin
cena jídla a pití je jako u nás
hospody, vinné sklepy, markety a rychlé občerstvení jsou prakticky všude
domluvit se lze anglicky, německy a někde i česky
zdejší lidé jsou velmi pohodový a rádi každého pohostí
sledujte situaci v Maďarsku, nějak se to tam mele, snad odjedeme :=)
cesty kolem Balatonu jsou prakticky po rovině, ale s malým převýšením se musí počítat

