Ahojte cyklisti,
o niekoľko dní sa uskutoční 18. ročník Cyklojazdy histórie 2019. Hlavná časť cyklojazdy už
tradične symbolicky spája mestá Zvolen a Spišské Podhradie. V prílohe prikladám plagát a
propozície, kde je uvedený časový itinerár. Zároveň dopĺňam info:
- zo Zvolena sa odchádza v dvoch vlnách:
- vo štvrtok 05.09. je zraz prvej vlny o 6.00 hod. pred MsÚ Zvolen,
- batožina cyklistov sa naloží do sprievodného vozidla,
- 6.10 hod. cyklisti odchádzajú na trasu Zvolen - BB - Podbrezová - Hybe - Tatranská Štrba,
- druhá vlna má zraz o 7.30 hod. pred MsÚ Zvolen,
- 7.45 hod. (po naložení bicyklov a batožiny) je odchod mikrobusu a dodávky do Tatranskej Štrby,
- 10.15 hod. sa v Tatranskej Štrbe (čerpacia stanica Tatraolej) stretnú ranní cyklisti s cyklistami z
mikrobusu a s cyklistami z Wisly, ktorí prídu z Tatralandie,
- Spoločný odchod cyklistov z Tatranskej Štrby je o 10.45 hod. po trase Svit, Poprad do Spišského
Podhradia,
- príchod do Spišského Podhradia je o 14.15 hod., po ubytovaní (Penzión Podzámok) je spoločný
obed,
- po obede je naplánovaná spoločná prehliadka Spišského hradu,
- 18.30 hod. oficiálne otvorenie Cyklojazdy histórie, spoločná večera,
- v piatok 06.09. ráno je o 7.20 hod odchod z ubytovania, 7.30 hod. príchod na MsÚ,
- o 8.00 hod je odchod smerom na Levoču, Spišskú Novú Ves, Mlynky, Dobšinskú Ľadovú Jaskyňu
(obed), Heľpu, Brezno, Lopej.
- počas celej doby cyklojazdy bude v dosahu sprievodná dodávka, kde bude batožina, pitie, jedlo....,
- 17.45 hod. ubytovanie v Route66 v Lopeji,
- 18.30 hod. večera,
- v sobotu 07.09. je o 7,15 hod. odchod z Lopeja smerom na Banskú Bystricu a do Zvolena,
- 9.30 hod. príchod na Zimný štadión,
- odtiaľ na bicykloch vyjdeme na Pustý hrad....do sedla pod Pustým hradom je urobený kvalitný
asfalt...,
- pre prípad potreby pôjde do sedla aj mikrobus aj dodávka,
- o 10.00 hod. máme privítanie na Pustom hrade,
- o 12.00 hod. spoločný obed v reštaurácii U rytierov na zimnom štadióne,
- sprchy sú zabezpečené na Zimnom štadióne,
- o 13.00 hod. ukončenie akcie,
Účastnícky poplatok je 40.- €, v cene je zahrnuté:
obed, večera, ubytovanie, raňajky v Spišskom Podhradí, obed v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni,
večera, ubytovanie, raňajky v Lopeji, obed v sobotu vo Zvolene, účastnícke tričko, pitný režim,
občerstvenie, sprievodné vozidlá.....
Cyklojazda sa ide za každého počasia :-)
Tešíme sa na stretnutie :-)
S priateľským pozdravom
Peter a Monika

