
Cyklozájezd k Lago di Garda 

Termín: 30. 5. - 6. 6. 2018 (středa - středa) 
 

1. den – V nočních hodinách odjezd z Kopřivnice přes Rakousko a Italii do oblasti Trenta. 

 

2. den - Z Trentina  na kole po cyklostezce podél řeky Adige přes městečka Rovereto, 

Mori, Nago do Torbole k jezeru Lago di Garda dále přes starobylé Arco do Dro na 

ubytování (43 km).  

 

3. den - Od hotelu po trase podél řeky Sarca do historického Arca a po vedlejších cestách 

přes rázovitou vesničku Canale (UNESCO) ke smaragdovému Lago di Tenno (570 m n. m.). 
Zpět kolem vodopádů Varone nebo náročnějším sjezdem přes Campi s vyhlídkovou pevností 

Monte Tombio (841 m n. m.) k jezeru Lago di Garda a do hotelu (45 km). Náročnější si 

mohou přidat 22 km při cestě k jezeru trasou přes chatu San Giovanni (1061 m n. m.).  

Nouzová Varianta pro méně zdatné za podpory busu k jezeru Lago di Tenno. Zpět na 

kole. Nakládka kol. 

 

4. den - Autobusem podél jezera do Malcesine, lanovkou i s koly na Monte Baldo 

(1752 m n. m.). Z vrcholu zvlněnou vyhlídkovou silničkou, kolem salaší přes Spiazzi, zpět 

k jezeru do historického Torri del Bénaco (60 km). /pro vrchaře možnost výjezdu na Lumini 

750 m n. m./ Návrat busem na ubytování. 

 

5. den - Autobusem k jezeru Lago di Terlago a Lago Santo (740 m n. m.) traverzovou 

silničkou v masívu Monte Bondone, kolem hradu Drena a podél průzračné říčky Sarca přes 

historické Arco do Dro (40/55 km). /Lze cestou eventuálně zkrátit, dle možností klientů/ 

 

6. den - Autobusem do Pinzola na úpatí Brenty do údolí Val Génova a po nové cyklostezce 

údolím Val Rendena (40/58 km). Návrat busem. 

 

7. den - Autobusem k jezeru Lago di Ampola (732 m n. m.) po cyklostezce k jezeru Ledro 

s možnou odbočkou k horské chatě s občerstvením, od jezera di Ledro sjezd po zrušené 

silnici s tunely k jezeru do Rivy a do hotelu (45/68 km).  

 

8. den - Z hotelu na kole Údolím Valle dei Laghi po trase „Marocche“ do vinařské oblasti 

k jezerům Lago di Cavedine a Lago di Toblino (21/35 km). Návrat do ČR kolem půlnoci.  

 

Profil: podél řek rovinatý, kolem jezera lehce kopcovitý, povrch cca 70% asfalt, 30% štěrkové 

cesty po vedlejších silnicích a cyklostezkách. 

 

Cena: 8 600,-- Kč/os (při minimálně čtyřiceti platících účastnících) 

 

V ceně je zahrnuto: ubytování 6 nocí v hotelu v Dro na severním břehu Lago di Garda, 

dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, u hotelu bazén, 6x polopenze (snídaně - 

jednoduchý bufet, večeře servírované – předkrm, hlavní jídlo, dezert), služby průvodce, 

ofocené mapky oblasti, pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. 

 

Kontakt: Pavel David, info@paveldavid.cz, Telefon: 732 480 244 

www.paveldavid.cz  
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