Cykloturistické italské Abruzzo
Termín: Pá-Ne 30. 9. – 9. 10. 2022
Odjezd ve večerních hodinách z Kopřivnice, přes Rakousko a Italii do malebného městečka Silvi.
Abruzzo – Palmová riviéra. V odpoledních hodinách ubytování, seznámení se s okolím, koupaní.
Ne: Autobusem přejezd do Civitella del Tronto, místo jedné z největších vojenských středověkých
pevností. Vykládka odtud na kole přes historické městečko Campli do univerzitního města Teramo
s katedrálou nanebevzetí Panny Marie, přes vnitrozemí na naše ubytování do Silvi. /65 km/
Po: Na kole z ubytování do vnitrozemí - směr Sant Angelo, malebné městečko s katedrálou , kde
zanechal své poselství český kněz Josef Beran, dále pokračujeme vnitrozemím přes Elice /hrad/ do
Castilenti a přes Madona de Angeli zpět do Silvi. /0-56 km/
Út :Na kole z ubytování po Adriaticke cyklostezce do historické Ortony / Aragonský hrad, válečné
obléhání ,památka / a zpět přes vinařské Montesilvano na ubytování/ /0-75 km/
St: Autobusem bez kol výlet do vnitrozemi a oblasti NP Grand Sasso,, Lago di Scanno, náhorní
planina Campo Imperatore, Lago di Campotosto. Nebo busem s kolama do Penne /výhledy na masiv
Grand Sasso/ odtud na kole pře stejnojmenné jezero Penne déle přes nejstarši město Italie Chieti starší než Řím, s nádhernými historickými budovami a panoramatem hor přes Pescaru podél pobřeží
na ubytování./0-70 km/
Čt:Ráno návštěva trhu ve měste Silvi, poté výjezd do Atri jednoho z nejkrásnějších měst v Abruzzo,
vystavenem na římských ruinách s majestátní katedrálou, a vinicemi vůkol, kolem přírodních úkazu
tzv. „kalanky“ zpět na pobřeží a na ubytování. /0-40km/
Pá: Ráno na kole severním směrem po pobřeží přes nejkrásnější a oceněné pláže do přímořských
městeček Martinsicuro, Alba Adriatica a zpět na ubytování./0-70km/
So:Poslední pobytový den u moře, sbalení všech věcí, naloženi kol a odjezd v brzkých odpoledních
hodinách odjezd do ČR.
Ne:Návrat domů v dopoledních hodinách
Vzhledem k pobytovému místu u moře, lze jakoukoliv etapu nahradit volným dnem s relaxem na
pláži, která je vzdálena 100 m od ubytování. Etapy lze samozřejmě dle vlastního uvážení zkrátit či
prodloužit. Etapy jsou vedeny po místních komunikacích nižší třídy, a po cyklostezkách podél
pobřeží.V regionu Abruzzo mají moře i hory. Od pobřeží Jaderského moře se krajina zdvihá a z lehce
zvlněných kopců přechází do třech horských pásem, k nimž náleží i masiv Gran Sasso d´Italia neboli
Velká italská skála.
Cena: 9 200,-- Kč/os v apartmánu pro 2 osoby
7 900,--Kč/os v apartmánu pro 4 osoby
Je v ní zahrnuto: přeprava kol v patrovém vleku, ubytování 7 nocí v apartmánech Pinetina v městečku
Silva Marina (pouze pro naši skupinu) v těsné blízkosti moře, v blízkosti supermarket, restaurace,
atd… v apartmánech billo – dvoulůžková ložnice, v apartmánech trillo -2 dvoulůžkové ložnice,
všechny: vybavená kuchyň – vařič, lednice, atd., obývací místnost s TV a rozkládací pohovkou,
sprcha, WC, terasa nebo balkon., veškeré spotřeby energií, pobytová taxa, služby průvodce, závěrečný
úklid (krom kuchyně)
V ceně není zarhnuto:

