Pokyny účastníkům cyklistického putování
ŠUMAVA TOUR 2019 – okolo Lipna
Datum: 19.-22. září 2019 /čtvrtek-neděle/
Odjezd: čtvrtek 19.9. v 5,15 hod. z vlakového nádraží Hranice /R 848 Slezansměr Brno, dále České Budějovice, Český Krumlov, Černá v Pošumaví-13,50
Sraz účastníků: ve 4,50 hod. na nádraží Hranice /nakládka + skupinové
jízdenky/.
Zpět: neděle 22.9. z Černé v Pošumaví v 10,07 hod. směr Č. Budějovice-Praha,
z Prahy Valašským expresem 15,24 h., Hranice n.M.18,27 h. V Praze je
přestávka necelou hodinu.
Nakládání kol a zavazadel: Mrlínek středa 18.9. večer v Mrlínku /Komczek/,
nebo Hranice, vlak. nádraží – čtvrtek od 4,50 hod.
Ubytování: Apartmány a bungalov v Horní Plané-Hůrka /penzion Eder/, vlastní
soc. zařízení, kuchyňka s nádobím, povlečení /A1- 4+4 A2-4+3, B 2+3 /,
celkem 20 osob.
Cena: 1650,- Kč, v ceně je 3x ubytování, včetně poplatků městské daně a
rekreačních poplatků, doprava kol a zavazadel, doprovodné vozidlo/. Složena
záloha 1.000,- Kč, doplatek 650 Kč zašlete na účet 100767233 / 0300, nebo
osobně do Mrlínka do 15.9. Cena nezahrnuje dopravu do Černé v Pošumaví a
zpět /platí různé ceny pro různé věkové skupiny – pro skupiny do 5 účastníků
sleva/, stravu, přívozy přes Lipno 3x /všechny 3 asi 100,- Kč i s kolem/.
Program: čtvrtek 19.9. příjezd kolem 14 hod. do Černé v Pošumaví, pěšky do
ubytování asi 1 km, ubytování, volný program: /nabídka: vlakem do Č.Krumlova
16,08 hod, prohl.města, zpět z Krumlova vlakem 19,05 hod. nebo vysednout
s kolem v Českém Krumlově cestou ve 12,57 hod., prohlídka města , do Černé
v Pošumaví dojet na kole 30 km – 2 hod. Nebo vyjížďka do okolí / vše podle
počasí/.
Pátek 20.9. s kolem okolo jižní části Lipna-Frymburk. Na kole do
přívozu v Horní Plané, přívoz do Bližší Lhoty, dále Zadní Hamry, Zvonková,
Kyselov, Frýdava /přívoz do Frymburku/- Frymburk /oběd, prohlídka města/,
dále Milná, Černá v Pošumaví, Horní Planá /54 km/, trasu je možné zkrátit
přívozem Kyselov-Dolní Vltavice nebo prodloužit přes hráz v Lipně n.V.

Sobota 21.9. okolo severní části Lipna – Horní Planá, Bělá, Nová Pec,
Na Palírně, Klápa, Schwazenberský kanál, Huťský dvůr, Josefův důl, Zadní a
Přední Zvonková, Hamry, Bližší Lhota / přívoz/, Horní Planá-Hůrka. /Cca 45 km/.
Neděle 22.9. ukončení pobytu, nakládání kol, odjezd vlaku z Černé
v Pošumaví v 10,02 hod. směr České Budějovice /12,03/, dále do Prahy /14,27/.
Odjezd z Prahy /15,24 Valašský expres/ směr Hranice /příjezd 18,27/. Skládání
kol před nádražím v Hranicích nebo v Mrlínku.
Doporučení: s sebou základní vybavení na kolo včetně osvětlení, náhradní duši
na své kolo, vybavení do deště, přilba, ostatní dle uvážení.
Info: případné požadavky, dotazy u J. Otáhala 776 263 931

