
Cyklo kemp Toskánsko 2o17 

Ciclistico campeggio       marzo/ aprile  2017        Casa in Maremma  
 

  

POZOR -  tento leták podporuje závislost na cyklistice … 

V pořadí již 9. a 10. jarní cyklo kemp v italském Toskánsku je na světě. 
Parádní silniční trasy všeho možného zaměření se nedají jen tak někde najít. Italští 
řidiči a povrchy silnic jsou více než nakloněni silniční cyklistice. Úžasná městečka 
a vesničky na každém rohu lákají k dobré kávičce. Pro parádní silniční poježdění je 

k dispozici široký výběr profilů. Osvědčená lokalita u města Follonica.  
… NOVĚ I VELKÉ MNOŽSTVÍ BIKOVÝCH PĚŠINEK … 
… v roce 2016 prověřeno více než 110 účastníky …  

 
  

TERMÍNY:  I. čtvrtek 23.3. - neděle 2.4.2017   a    II. čtvrtek 6.4. - neděle 16.4.2017 
 
Pro oba termíny platí odjezd: Jičín (15 hod.) - Praha (16:30) -  Plzeň (17:30) 
 

CENA:         I. 7200 Kč/os  II. 7400 Kč/os       

V CENĚ:   - doprava dálkovým BUSem  

- přeprava kol v přívěsu ve vlastních cyklo krabicích či cyklo boxech 
  - pronájem AP na 8 nocí a o ½ den pozdější odjezd 
  - veškeré spotřeby energií včetně topení či chlazení klimatizací 

 - ložní prádlo a ručníky, závěrečný úklid AP (mimo kuchyňského koutu) 
  - 2 x výlet BUSEM do Follonici na nákupy 
  - 1 x doprava BUSEm do termálů Venturia Therme .  
  - 1 x osobní poukaz na masáž. Platí pro účastníky jedoucí autobusem. 

- cena za ubytování při vlastní dopravě: I. termín 3450 Kč/os a II. termín 
3650 Kč/os.  

http://slovnik.seznam.cz/it-cz/?q=aprile


 

V CENĚ NENÍ:  Cena nezahrnuje možnou pobytovou taxu cca 1Euro/den/osobu.    

PLATBA:     Rezervace zájezdu je spojena s platbou zálohy ve výši 3000 Kč. 

Doplatek do celkové částky do 5.3.2017 u I. termínu a do 20.3.2017 u 

II. termínu. Platbu je realizována na účet 2300626151 / 2010 . Na 

platbu je následně vystavena faktura, která je zároveň cestovní 

smlouvou. 
STORNO PODMÍNKY PRO I. TERMÍN:   Při nedoplacení celé ceny zájezdu do 5.3.2017 

záloha propadá. Při stornování zájezdu do 5.3. vrátíme veškeré platby. Při storno 

zájezdu do 15.3. vrátíme 50% ze zaplacené částky. Po stornování od 15.3. vrátíme 20% 

z uhrazené částky.       

STORNO PODMÍNKY PRO II. TERMÍN:  Při nedoplacení celé ceny zájezdu do 
20.3.2017 záloha propadá. Při stornování zájezdu do 20.3.2017. vrátíme veškeré platby. 
Při storno zájezdu do 5.4.2017 vrátíme 50% ze zaplacené částky. Po stornování od 
6.4.2016 vrátíme 20% uhrazené částky.       
  

UBYTOVÁNÍ:       
 

Apartmány jsou určeny pro čtyři osoby. Je zde jedna ložnice s dvojlůžkem a společenská 
místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro dvě osoby. Dále koupelna s 
WC. V každém AP jsou 2 klimatizační jednotky, které mají i režim topení.                          
    

 STRAVOVÁNÍ:  vlastní, AP je plně vybaven pro možnost vaření, lednice apod. 
 

MASÁŽE:    Pro Vaše bolavé nohy, záda a podobně bude připraven masér.  

OSTATNÍ:  Bude pro Vás připraveno několik typů tras na tréninkové jízdy. Pro každého 
připravíme kvalitní mapu. Forma tréninku je na každém účastníkovi (délka, intenzita 
apod.). Většinou se domluví různé skupinky s různými cíly a výkonností. Vždy se schází 
perfektní grupa, ve které si každý najde parťáka či skupinu na každodenní trénink. 
Sjednejte si zdravotní připojištění na cesty do zahraničí.  
Při vlastní dopravě není vyloučena platba za pronájem celého nenaplněného AP.  
KONTAKT:      Petr Kordík, Sokolovská 328, Jičín 506 01, petr.kordik@centrum.cz  

 www.fitclubjicin.cz,  www.jicinska50.cz, tel 737 948 738 
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