
TJ Sokol Fryčovice

od 30.6. do 7.7.2012od 30.6. do 7.7.2012od 30.6. do 7.7.2012od 30.6. do 7.7.2012

cykloturistický zájezd

ŠUMAVA 2012
Šumava nabízí klidnou přírodu velmi řídce osídlenou. Poznáte hluboké lesy, háje, horské louky, 

četné slatě, divoké horské řeky i tmavá zrcadla ledovcových jezer. Spatříte nádherné panorama 

známých šumavských vrcholů Poledník, Luzný, Boubín, Oblík nebo na obzoru vzdálené vrcholky 

Alp. Při výletech na kole se zaposloucháte do onoho melodického šumění lesa, které

tomuto romantickému horstvu jméno Šumava. 

šumavskými hvozdy, přes horské louky a dřevařské nebo bývalé sklářské obce 

Borová Lada, Nové Hutě. Při výletech v oblasti 

Bučiny se nám při troše štěstí otevřou pohledy na vrcholky vzdálených Alp. Spatříme dravou řeku 

balvanů. Projedeme se kolem kanálů, kde se kdysi plavilo dřevo. 

projdeme po povalových chodníčcích. 

Program: 1.den odjezd z Fryčovic v ranních hodinách, po trase návštěva Hluboké, odpoledne po ubytování před večeří krátké 

seznámení s okolím Churáňova. 

2.-6.den : Jsou připraveny trasy od 30 – 55 km. 

zvlněné a kopcovité krajině, jsou pro vás připraveny výlety na kole zvládnutelné běžným 

cykloturistou. K výletům využijeme hlavně 

každého, kdo rád jezdí na kole. Trasy vedou především po ve

povrchem různé kvality, občas menší části výletů vedou po kvalitních štěrkových cestách. 

Předpokládá se určitá zkušenost z jízdy na kole a tomu odpovídající schopnost řídit kolo. Klima 

na Šumavě v tuto roční dobu bývá příjemné, ale je nutno počítat s možností proměnlivého počasí.

k přesunům využívat i autobusu s přívěsem na kola.

7.den : odjezd do Fryčovic. Po trase se plánuje návštěva Českého Krumlova příp. Jindřichova Hradce. Návrat do Fryčovic ve 

večerních hodinách (19.00 hod). 

Další informace: ubytování v penziónu „pod Churáňovským vrchem“ (

Přihlašuji se na zájezd, pořádaný KT TJ Sokol Fryčovice

Jméno a příjmení:    

 

Celková cena zájezdu činí 5.500 Kč/osobu (ubytování, polopenze a doprava). Zálohu ve výši 2.500 Kč/osobu odevzdejte 

nejpozději do 20.2.2012 na adresu: Miroslav Nevlud, Fryčovice 469

TJ Sokol Fryčovice 
Klub turistů 

připravil 

od 30.6. do 7.7.2012od 30.6. do 7.7.2012od 30.6. do 7.7.2012od 30.6. do 7.7.2012    

cykloturistický zájezd

ŠUMAVA 2012
Šumava nabízí klidnou přírodu velmi řídce osídlenou. Poznáte hluboké lesy, háje, horské louky, 

, divoké horské řeky i tmavá zrcadla ledovcových jezer. Spatříte nádherné panorama 

známých šumavských vrcholů Poledník, Luzný, Boubín, Oblík nebo na obzoru vzdálené vrcholky 

Alp. Při výletech na kole se zaposloucháte do onoho melodického šumění lesa, které dalo 

tomuto romantickému horstvu jméno Šumava. Po náhorních plošinách pojedeme hlubokými 

šumavskými hvozdy, přes horské louky a dřevařské nebo bývalé sklářské obce Kvilda, Modrava, 

Při výletech v oblasti Plání nevynecháme ani pramen řeky Vltavy. Z 

se nám při troše štěstí otevřou pohledy na vrcholky vzdálených Alp. Spatříme dravou řeku 

Projedeme se kolem kanálů, kde se kdysi plavilo dřevo. Spatříme rašeliniště Chalupskou a Jezerní slať

ranních hodinách, po trase návštěva Hluboké, odpoledne po ubytování před večeří krátké 

55 km. Přestože se budeme pohybovat v horách ve 

zvlněné a kopcovité krajině, jsou pro vás připraveny výlety na kole zvládnutelné běžným 

hlavně náhorní plošiny Šumavy. Zájezd je vhodný pro 

Trasy vedou především po vedlejších silničkách s asfaltovým 

povrchem různé kvality, občas menší části výletů vedou po kvalitních štěrkových cestách. 

Předpokládá se určitá zkušenost z jízdy na kole a tomu odpovídající schopnost řídit kolo. Klima 

mné, ale je nutno počítat s možností proměnlivého počasí.

přívěsem na kola. 

7.den : odjezd do Fryčovic. Po trase se plánuje návštěva Českého Krumlova příp. Jindřichova Hradce. Návrat do Fryčovic ve 

penziónu „pod Churáňovským vrchem“ (www.churanov17.cz) v nadmořské výšce 1090 m n.m.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Přihlašuji se na zájezd, pořádaný KT TJ Sokol Fryčovice ve dnech 30.6.-7.7.2012 na Šumavu. 

 Bydliště:    Kontakt: (telefon,e

Celková cena zájezdu činí 5.500 Kč/osobu (ubytování, polopenze a doprava). Zálohu ve výši 2.500 Kč/osobu odevzdejte 

av Nevlud, Fryčovice 469 739 45. 

    

cykloturistický zájezd 

ŠUMAVA 2012 

se nám při troše štěstí otevřou pohledy na vrcholky vzdálených Alp. Spatříme dravou řeku Vydru plnou žulových 

Chalupskou a Jezerní slať, kde se 

ranních hodinách, po trase návštěva Hluboké, odpoledne po ubytování před večeří krátké 

mné, ale je nutno počítat s možností proměnlivého počasí. Podle potřeby budeme 

7.den : odjezd do Fryčovic. Po trase se plánuje návštěva Českého Krumlova příp. Jindřichova Hradce. Návrat do Fryčovic ve 

nadmořské výšce 1090 m n.m. 

Kontakt: (telefon,e-mail): 

Celková cena zájezdu činí 5.500 Kč/osobu (ubytování, polopenze a doprava). Zálohu ve výši 2.500 Kč/osobu odevzdejte 


