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Sportovně kulturní klub 

 

 
 pro Vás pořádá víkendovou cyklistickou akci: 

Po vinařských stezkách, 
která se bude konat od čtvrtka 27. září 2012 do neděle 30. září 2012. 

Cyklistický víkend na jihu Moravy, projetí části cyklistických vinařských tras v okolí Mikulova, 

Hustopeče, Břeclavi, Lednice a Valtic. Ubytování v 5lůžkových srubech v kempu s polopenzí, 

návštěva kulturních památek, vinic a vinných sklípků. Kola budou dopraveny z Prahy a do Prahy 

doprovodným vozidlem s vlekem na přepravu kol. 
 

Program:  

(Program bude přizpůsoben počasí a fyzickému stavu účastníků, pravděpodobně budou vytvořeny dvě 

skupiny, jedna pro náročné cyklisty a druhá pro otce, kteří vezou na kole dítě. Obě skupiny se budou 

na cestách různě potkávat především u kulturních a stravovacích zastávek.) 

27. 9. 2012 – odjezd ve 14.00 hodin z Prahy, ubytování v Autokempu Apollo mezi Lednicí a Břeclaví 

 – seznamovací večírek 

28. 9. 2012 – cyklistický výlet vinařskými stezkami na soutok Moravy a Dyje (rozhraní tří států)  

29. 9. 2012 – cyklistický výlet vinařskými stezkami do Valtic, prohlídka Lednicko – Valtického 

areálu, Mikulova a Věstonic, večer degustační posezení v místním sklípku 

30. 9. 2012  – cyklistický výlet vinařskými stezkami do Pavlovic, Čejkovic,  Mutenic a Hodonína 

 – v podvečerních hodinách odjezd zpět do Prahy 
 

Co s sebou: 

Horské nebo trekingové kolo s výbavou, přilbu, oblečení na kolo, věci na spaní a spacák, osobní věci 

včetně teplého oblečení, hudební nástroje, hlasivky, dobrou náladu a peníze. 
 

Cena akce: 

pro členy Klubu Fíra:          Kč 960,- 

(nečlenové zaplatí po přihlášení na akci navíc čl. poplatek 2012     Kč 100,-) 

+ možnost dopravy minibusem z a do Prahy (pouze pro prvních 6 přihlášených) Kč 250,-  

V ceně je zahrnuto ubytování v 5lůžkových srubech v kempu, polopenze, doprava kol z Prahy a do 

Prahy. 
 

Informace: 

Nejpozději týden předem dostanete emailem podrobné informace o akci. 
 

Přihlášení na akci: 

www.fira.cz 

 

 

Na vinařských cyklostezkách AHOJ 
 

Ing. Michal Fürbacher  
                předseda Klubu  FÍRA 

http://www.fira.cz/

